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پيشگفتار
مواد خام«  »فروش  بر  متکي  و  اوليه«  »منابع  به  وابسته  اقتصاد  از  عبور 
ميسر  دانش بنيان  توليد  و  نوآور  اقتصاد  مسير  از  تنها  و »کم فرآوري شده«، 
است. به ويژه براي اقتصاد کشورمان که »الهام بخشي در جهان اسالم« و 

»برخورداري از دانش پيشرفته« را هدف گرفته است.  
در شرايطي که تحريم هاي اقتصادي عليه کشورمان شدت يافته است، توجه 
توانمندي آن ها،  ارتقاء  و  توسعه  به  به  شرکت هاي دانش بنيان و کمک  بيشتر 
»توليد  سمت  به  حرکت  و  کشور  طبيعي  منابع  فروش  از  رهايي  هدف  با 
»جهاد  راه  ديگر،  عبارت  به  مي يابد.  ضرورت  پيش  از  بيش  دانش بنيان« 
اقتصادي« و »اقتصاد مقاومتي«، از مسير »اقتصاد و توليد دانش بنيان« 

مي گذرد. 
گذشته  سال  چند  در  رييس جمهور،  فناوري  و  علمي  معاونت  اساس  اين  بر 
فعاليت هاي متنوعي را در جهت حمايت مادي و معنوي از » شرکت هاي دانش 
بنيان« انجام داده است که ميتوان به تدوين اليحه حمايت از  شرکت هاي دانش 
بنيان، حمايت مالي از  شرکت هاي دانش بنيان، ارايه خدمات تجاري سازي مورد 
نياز  شرکت ها و... اشاره نمود. در ادامه فعاليت هاي گذشته، اين معاونت پيشنهاد 
برگزاري جلسه ديدار  شرکت هاي دانش بنيان با »مقام معظم رهبري« را در 
ضيافت رمضان سال 1391 مطرح نمود که خوشبختانه مورد استقبال واقع شد 
و »ديدار ويژه« ماه مبارک رمضان به اين مساله اختصاص پيدا کرد که بيانگر 

پيشگفتار

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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جايگاه حياتي اين موضوع در نگاه مقامات عالي نظام است.
توسعه  مسير  در  عطفي  نقطه  عنوان  به  رهبري  معظم  مقام  رهنمودهاي 
 شرکت هاي دانش بنيان، افق هاي تازه اي را در اين زمينه گشود که ان شا ءاهلل 
با همت مسوولين جهت اجرايي نمودن اين رهنمودها، پيشرفت روزافزون توليد 

دانش بنيان در کشور محقق شود.
اين کتاب با محوريت بيانات رهبر فرزانه انقالب در ديدار » شرکت ها و فعاالن 
توليد دانش بنيان« )1391/5/8( تهيه شده است. همچنين ساير سخنراني هاي 
ايشان در سال هاي اخير در زمينه اقتصاد و توليد دانش بنيان و موضوعات مرتبط 
با آن، بازبيني و بررسي شده و در مواردي که يک مفهوم در جاهاي مختلف 

اشاره شده، مهم ترين و کامل ترين آن ها انتخاب و آورده شده است.   
نوآوري  و  فناوري  علمي،  نظام  فعاالن  استفاده  مورد  اين مجموعه  است  اميد 
کشور قرار گرفته و در آينده نيز توفيق تکميل آن را با مجموعه بيانات آينده 

رهبر فرزانه انقالب در اين زمينه داشته باشيم. 

بعون اهلل و فضله
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

 شهريور 1391
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بیانات مقام معظم رهبري 
در دیدار جمعي از  شرکت ها

 و فعاالن تولید دانش بنیان
)1391/5/8(

ول
ل ا

ص
ف
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فصل اول:

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار  شرکت ها و فعاالن 
توليد دانش بنيان)هشتم مرداد 1391 ؛ نهم رمضان المبارک 1۴33(

بار ديدار شرکت ها و فعاالن توليد  اولين  تاريخ هشتم مرداد ماه سال 1391 برای  در 
دانش بنيان با مقام معظم رهبری و با حضور حدود 500 نفر از نمايندگان شرکت های 
دانش بنيان تشکيل شد. مشروح سخنان ارزشمند رهبر فرزانه انقالب به شرح زير است:

بسم    اهلل    الّرحمن    الّرحيم   
اميدوار  من  مسئوالن.  و  خواهران  برادران،  دوستان،  آمديد  خوش  خيلي  اواًل 
هستم که اين جلسه و جلسات مشابه اين بتواند کمک کند به آن نياز اساسي   اي 
که امروز کشور ما دارد، که عبارت است از توسعه   ي دانش، تحقيقات، فناوري 
و پرورش استعدادها و جاري شدن روزافزون محصول استعدادهاي برجسته   ي 

ملت ما در زندگي آحاد مردم در کشور.
جلسه   ي امروز با هدف تقويت  شرکت هاي دانش   بنيان و به طور کلي نوآوري 
در دانش و فناوري و تقويت ورود محصوالت اين  شرکت ها به بازار و مصرف، 
بيان کردند. خوشبختانه در  را  تشکيل شد. خب، دوستان مطالب بسيار خوبي 
جلسه، مسئولين حضور دارند و پيشنهادها را شنيدند. البته دوستاني که در قالب 
پيشنهاد صحبت کردند، برخي گاليه   ها را هم مطرح کردند که به نظر من حق 
به جانب آن هاست. گاليه   ها، گاليه   هاي درستي است؛ برطرف شدن آن ها 
هم با توجه به همين پيشنهادها خواهد بود. خب، مسئولين، اينجا حضور دارند؛ 
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معاون محترم رئيس   جمهور و برخي وزيراِن مرتبط با اين مسائل و همچنين 
بعضي مسئوالِن ديگر در جلسه هستند و مطالب را شنيدند. آنچه که در اين 
جلسه گفته شد، ان   شاءاهلل و به توفيق الهي جمع   بندي و دنبال هم خواهد شد. 
البته توقعاتي هم از دستگاه رهبري مطرح شد، که ما ان   شاءاهلل همه   ي آن ها را 
دنبال خواهيم کرد؛ چه آن چيزهائي که ارتباط به دستگاه هاي دولتي و اجرائي 
دارد - که ما بايد تأکيد کنيم - چه آن چيزهائي که به نحوي مرتبط با خود 
دستگاه رهبري است. ان   شاءاهلل ما اين ها را دنبال مي کنيم. البته من نمونه   هائي 
از پيشنهادها و انتظاراتي که دوستان مطرح کردند، اينجا يادداشت کردم؛ که به 
نظر من غالبًا انتظارات درستي است و اميدواريم ان   شاءاهلل به اين ها رسيدگي 

شود. من به بعضي از اين پيشنهادها و انتظارات هم اشاره خواهم کرد.

بي پايان بودن سرمايه ي علم
براي  علم  که  است  اين  مي کنيم،  تأکيد  و  ميورزيم  اصرار  آن  بر  ما  که  آنچه 
کشور، يک سرمايه   ي بي   پايان و تمام   نشدني است. اگر چرخه   ي توليد علم 
در يک کشوري به راه افتاد، اگر استعدادي وجود داشت و به جريان افتاد، اگر 
ظرفيت ها شروع کرد به بروز و ظهور، آن وقت اين ديگر منبِع تمام   نشدني است. 
علم يک پديده   ي درون   زاست؛ چيزي نيست که انسان براي آن ناچار و ناگزير 
باشد وابسته شود. بله، اگر شما بخواهيد علِم حاضر و آماده را بگيريد، همين 
است؛ وابستگي دارد، احتياج دارد، دست دراز کردن دارد؛ اما بعد از آنکه بنيان 
علمي در يک کشوري به وجود آمد، استعداد هم در آن کشور وجود داشت، آن 

وقت حالت چشمه   هاي جوشان را پيدا مي کند. 

جدي گرفتن علم در بخش هاي مختلف تا رسيدن به اوج علمي
اگر ما بپردازيم به دنبال گيري تحقيق و علم و ژرف نگري و دانش   پژوهي، اگر اين 
مسئله در کشور همچنان که بحمداهلل چند سالي است جدي گرفته شده و دنبال 
مي شود، با همين شتاب، بلکه با انگيزه   ي بيشتر و اهتمام بيشتر دنبال شود، بدون 



23

ترديد کشور به يک اوجي دست خواهد يافت. با توجه به واقعياتي که ما مشاهده 
مي کنيم و جلوي چشم ماست، اين اوجگيري، اين رسيدن به اين تعالي مورد 
نظر و پيشرفت، به هيچ وجه خيال پردازانه نيست؛ واقع   گرايانه است؛ تجربه   ي اين 
چند سال هم همين را نشان مي دهد. در همين آمارهائي که داده شد، مالحظه 
کرديد که پيشرفت کشور در بخش هاي مهم و دانش هاي نو و مؤثر در زندگي، با 
فاصله   ي چند سال، پيشرفت چشمگيري بوده است؛ اين نشان   دهنده   ي اين است 
که استعداد و ظرفيت و آمادگي هست. ما بايد اين مسئله را جدي بگيريم؛ يعني 
به مسئله   ي علم و تکيه   ي به علم در کشور اهميت بدهيم؛ يعني اين را اساس 

کار قرار بدهيم. حرف ما در اين چند ساله همين است.

توليد ثروت به وسيله ي علم
اگر چنانچه علم در بخش هاي مختلف جدي گرفته شد، آن وقت اين  شرکت هاي 
ثروت   آفريني  و  مي کنند  توليد  مي کنند،  کار  علم  مبناي  بر  که  دانش   بنيان 

مي کنند، خواهند توانست بتدريج اقتصاد کشور را به شکوفائي واقعي برسانند.

عادت کشور به تحصيل ثروت از راه خام فروشي
رونق  نفت،  امثال  و  نفت  مثل  تمام   شدني  منابع  فروش  راه  از  ثروت  تحصيل 
نيست، پيشرفت نيست؛ اين خودگول   زدن است. ما در اين دام افتاديم. بايد اقرار 
کنيم، قبول کنيم که اين يک تله است، يک دام است براي ملت ما. ما دچار 
خام   فروشي شديم. يک واقعيتي براي ما به ارث گذاشته شد، کشور هم به آن 
عادت داده شده است. البته در اين سال ها سعي شده که يک مقداري اين اعتياد 
مضر براي کشور، کنار گذاشته شود، ليکن به طور کامل پيش نيامده. ما بايد اول 
اعتقاد پيدا کنيم که بايد کشور به جائي برسد که بتواند با اختيار، هرگاه اراده کرد، 
سر چاه   هاي نفت خودش را ببندد؛ ما بايد به اين باور برسيم. اين حاال مسئله   ي 
نفت است. خام   فروشي   ها در بخش هاي مختلِف مواد خام و معدني همچنان وجود 

دارد؛ و اين يکي از ضعف هاي ماست، يکي از مشکالت کشور ماست. 

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان
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تقويت شرکت هاي دانش بنيان
اقتصادي  رشد  به  بخواهيم  کنيم،  پيدا  نجات  اين وضعيت  از  بخواهيم  اگر  ما 
حقيقي نائل شويم، راهش تکيه   ي به علم است؛ اين هم از راه تقويت همين 
البته  برويم.  سمت  اين  به  بايد  ما  است.  عملي  دانش   بنيان،   شرکت هاي 
معاون محترم  که  گزارشي  است.  باارزشي  کارهاي  گرفته،  انجام  که  کارهائي 
رئيس جمهور دادند - که البته من اطالع نسبتًا کاملي از آنچه که انجام گرفته، 
قباًل در ضمن گزارش هاي مکتوب به دست آوردم - بسيار دلگرم   کننده است؛ 
نشان   دهنده   ي اين است که دستگاه هاي ما بحمداهلل تالش شان در اين زمينه 
خوب است؛ منتها نگاه کنيم، ضعف ها را در بخش هاي مختلف شناسائي کنيم و 

سعي کنيم اين ضعف ها را برطرف کنيم. 

تبديل وجه غالب اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنيان
را  پايه   ي دانش  بر  اقتصادي  کارهاي  بنيانگذاري  بتوانيم  ان   شاءاهلل  ما  اگر 
پيش ببريم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبديل کنيم، اين نه تنها به کشور قدرت 
قدرت فرهنگي  داد،  خواهد  قدرت سياسي هم  بلکه  داد،  خواهد  اقتصادي 
هم خواهد داد. وقتي يک کشوري احساس کرد که با علم خود، با دانش خود 
مي تواند زندگي خود را و ملت خود را اداره کند و به ديگر ملت ها خدمت برساند، 
احساس هويت مي کند، احساس شخصيت مي کند؛ اين درست همان چيزي است 
که ملت هاي مسلمان امروز به آن احتياج دارند. ملت ما قبل از انقالب، سال هاي 
متمادي اسير تضعيف روحيه   ي خودباوري در ميان خود بوده است. از آن وقتي که 
اول مسئوالن دولتي، بعد بتدريج آحاد مردم چشم باز کردند و در مقابل پيشرفت 
خيره کننده   ي علمي غرب مبهوت شدند، بتدريج احساس کمبود، احساس حقارت، 
خوشبختانه  شد.  ترويج  ما  ملت  ميان  در  و  کشور  اين  در  خودکم   بيني  احساس 
انقالب همه چيز را دگرگون کرد؛ از جمله اين حالت و اين روحيه را دگرگون کرد. 
بنابراين بنيانگذاري کارهاي اقتصادي بر پايه   ي دانش، هم موجب تقويت 
روحيه و شخصيت و هويت ملي است، هم قدرت سياسي. خود استقالل 
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و خوداتکائي در يک کشور، قدرت سياسي مي دهد؛ عالوه بر قدرت اقتصادي که 
خب، طبيعي است و وجود دارد.

تشويق نخبگان به تشکيل شرکت هاي دانش بنيان
آنچه که ما ميخواهيم ان   شاءاهلل بر اين جلسه مترتب شود، به طور کلي دو چيز 
است: يکي تشويق نخبگان و زبدگان و اهل علم و اهل تحقيق به اين که 
به سمت تشکيل اين  شرکت ها بروند و همچنين رساندن محصول اين  شرکت ها 
در  آن  کردن  وارد  و  دادن  قرار  مردم  دسترس  در  و  بازار  به  تحقيقات  اين  و 
چرخه   ي تجارت است. اين، غرض اول ماست. البته هم   افزائي علم و ثروت و 
دارائي، تعريف ابتدائي اين  شرکت هاست. بنابراين اهل دانش و کساني که اهل 
سرمايه گذاري هاي مالي هستند، همت کنند و اين  شرکت ها افزايش پيدا کند. 
حاال گفته شد که تا پايان برنامه، بيست هزار شرکت تشکيل خواهد شد؛ ليکن 
بايستي ما در کشور به رقم  شرکت هاي  اين  از  اين است که بيش  تصور من 
دانش   بنيان اهتمام بورزيم. البته کميت و کيفيت آن ها با هم ديده شود؛ که 

حاال مسئله   ي کيفيت، مسئله   ي ديگري است.

برطرف کردن مشکالت شرکت هاي دانش بنيان
شود.  برطرف  ان   شاءاهلل  اين  شرکت ها  مشکالت  که  است  اين  دوم  هدف 
مشکالتي وجود دارد - مشکل نقدينگي هست، مشکل کمک هاي گوناگون 
معنوي هست؛ که در اين پيشنهادها وجود داشت - دولت مي تواند اين مشکالت 
را برطرف کند. همين بخش هائي که مرتبط با اين قضيه هستند؛ چه معاونت 
محترم رياست جمهوري، چه وزارت هاي محترم صنايع و علوم و بهداشت 
و درمان و جهاد کشاورزي و وزارت هائي که با اين قضايا ارتباط پيدا مي کنند، 
را  بخشي  هر  وظائف  حدود  کنند،  مسئوليت  تقسيم  کنند،  همکاري  مي توانند 

تعيين کنند و مشکالت را برطرف کنند. 
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مشکل تامين منابع مالي
از جمله   ي چيزهائي که اينجا گفته شد و به نظر من درست هم هست، اين است 
که اين سيستم هاي سنتي قديمي اعتبارشناسي، از جمله از سوي بانک ها و 
مراکز پولي، نسبت به اين  شرکت ها نگاهشان را عوض کنند. مشکل نقدينگي، 

مشکل مهم اين  شرکت هاست.

مساله خطرپذيري
از جمله   ي چيزهائي که گفته شد - که به نظر ما درست هم هست - مسئله   ي 
لحاظ خطرپذيري در اين  شرکت هاست؛ چون اگر چنانچه در اين  شرکت ها 
خطرپذيري نباشد و آمادگي براي مواجهه   ي با ريسک وجود نداشته باشد، کار 
پيش نخواهد رفت. البته راه هائي وجود دارد براي اينکه زيان اين خطرها، اصل 
موجوديت اين  شرکت ها را تهديد نکند؛ مثل بيمه   هاي مخصوص و مشخصي 
که براي اين کار بايد پيش   بيني شود؛ که اين هم کار دستگاه هاي دولتي است.

لزوم رصد اختراعات
ثبت  و  اختراعات  ما  دولتي  دستگاه هاي  که  است  اين  مهم  مسئله   ي  يک 
اختراعات را رصد کنند و خود آن ها به سراغ صاحبان اختراعات و نخبگان 
فکري بروند و از آن ها بخواهند که همکاري کنند، کمک کنند، تا آن ها بتوانند 
نظر سهيم شوند.  مورد  آن بخش  در  دانش   بنيان  ايجاد يک شرکت  در  بيايند 
دستگاه هاي ما ننشينند که مخترعان به آن ها مراجعه کنند، کار بيفتد توي پيچ 
و خم هاي اداري و بوروکراسي و مشکالتي که وجود دارد؛ اين ها يقينًا شوق ها 
و استعدادها را تضعيف خواهد کرد. آنطور که من گزارش دارم، خارجي   ها دارند 
استعدادهاي موجود کشور ما را رصد مي کنند؛ هر جائي که به دردشان مي خورد، 
مي   آيند سرمايه   گذاري مي کنند و مي برند. خب، استعداد انساني، نيروي انساني، 

ارزشمندترين موجودي يک کشور است.
نبايد اجازه بدهيم، نبايد بگذاريم، »نگذاشتن« هم به اين شکل منطقي است که 
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ما زمينه را فراهم کنيم، آماده کنيم، تشويق کنيم، دستگيري کنيم، آن ها را وادار 
کنيم، آن ها را وارد ميدان کنيم که مشغول بشوند، دلگرم بشوند؛ آن وقت در 
آن صورت، اين همان چشمه   ي جوشاِن تمام   نشدني خواهد بود که پيش مي   آيد.

اجراي قانون حمايت از  شرکت هاي دانش بنيان
از جمله   ي مطالبي که گفته شد و درست هم هست، همين مسئله   ي اجراي 
است  سالي  سه  دو  که  است  دانش   بنيان  از  شرکت هاي  حمايت  قانون 
آئين   نامه   ي  البته  تصويب شده. دولت اليحه   اي داد، مجلس هم تصويب کرد. 
بگيرد.  انجام  بايد سريع  اين کار  ابالغ نشده؛  اجرائي آن هنوز تصويب نشده، 
ان   شاءاهلل مسئولين دولتي که اينجا تشريف دارند، اين را دنبال کنند. براي اين 
آماده شد.  و  ايجاد صندوقي هم تصويب  گرفتند،  نظر  در  مبلغي هم  کار 
اگر ان   شاءاهلل آن قانون به کار بيفتد، قطعًا به پيشرفت و توسعه   ي  شرکت هاي 

دانش   بنيان کمک خواهد کرد.

توجه بيشتر به  شرکت هاي دانش بنيان خصوصي
نکته   ي ديگري که مورد اشاره قرار گرفت - که البته در ذهن من هم بود و در 
گزارش هائي که به ما داده   اند، مورد توجه بود - اين بود که در کمک هاي مالي 
و پشتيباني   ها،  شرکت هاي دولتي سهم بيشتر را نبرند که بخش خصوصي و 
از دوستان  بعضي  ديدم  اينجا هم من  بمانند.  در   شرکت هاي غيردولتي پشت 
همين تذکر را دادند؛ در گزارش هاي ما هم همين نکته مورد توجه قرار گرفته. 
کاري کنيم که بخش خصوصي در زمينه   ي  شرکت هاي دانش   بنيان بتواند 
به معناي واقعي کلمه روي پاي خودش بايستد و رشد کند. اگر چنانچه در اين 
زمينه بخش خصوصي رشد پيدا کرد، به نظر ما منافعش براي کشور بسيار زياد 
خواهد بود. دولت نقش حمايت کننده   ي خودش و هدايت کننده   ي خودش و 
کمک کننده   ي خودش را خواهد داشت؛ ليکن در عرصه، محور حرکت، بخش 

خصوصي خواهد بود. اين هم يکي از نکاتي است که مورد توجه است.
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ايجاد بانک اطالعات
يکي از چيزهاي مهمي که وجود دارد، بانک اطالعات است. يکي از فوايد اين 
جلسه همين است که کساني مي   آيند اطالعاتي را در اختيار جمعي از نخبگان 
و زبدگان و مسئوالن مي گذارند؛ اين کار بايستي عموميت پيدا کند. بايد بانک 
اطالعات وجود داشته باشد؛ ما داشته   هاي خودمان را بدانيم، نداشته   ها را هم 
دولتي  بخش هاي  از  بعضي  بخصوص  ماست.  نياز  مورد  که  چيزهائي  بدانيم؛ 
که اينجا از آن ها اسم آوردند - مثل نفت، مثل دفاع، مثل کشاورزي - اين ها 
نيازهاي بسيار زيادي دارند؛ که اگر چنانچه اين نيازها براي تشکيل دهندگان 
 شرکت هاي دانش   بنيان معلوم بشود، کساني که از لحاظ سرمايه   گذاري علمي و 
سرمايه   گذاري پولي آماده هستند، مي توانند سراغ اين نيازها بيايند و اين نيازها 
بانک اطالعات و در معرض گذاشتن اطالعات  را برطرف کنند. پس تشکيل 

الزم براي همه، چيز بسيار الزمي است.
عرصه   هاي  در  دانش   بنيان  که  شرکت هاي  است  اين  هم  ديگر  نکته   ي  يک 
کار  اين  براي  را  محدود  عرصه   ي  چند  شوند؛  فعال  مي توانند  کشور  مختلف 
بيفتد و  اين استعدادها به کار  نياز وجود دارد،  نگذارند؛ در همه   ي مواردي که 

ان   شاءاهلل اين  شرکت ها بتوانند نقش ايفاء کنند.

نقش اقتصاد مقاومتي در پيشرفت ايران 
آنچه که من به طور خالصه در پايان مطالبم مي خواهم عرض کنم، اين است که 
هم دانشگاه ها، هم دستگاه هاي دولتي، هم آحاد مردمي که خوشبختانه توانائي و 
استعداد اين کار را دارند، چه از لحاظ علمي، چه از لحاظ توانائي هاي مالي، بايد تالش 
کنند مسئوليت زمان خود و مقطع تاريخي حساس خود را بشناسند و به آن عمل 
کنند. اين که ما عرض کرديم »اقتصاد مقاومتي«، اين يک شعار نيست؛ اين يک 
واقعيت است. کشور دارد پيشرفت مي کند. ما افق هاي بسيار بلند و نويدبخشي را در 
مقابل خودمان مشاهده مي کنيم. خب، بديهي است که حرکت به سمت اين افق ها، 
معارض ها و معارضه   هائي هم دارد. بعضي از اين معارضه   ها انگيزه   هاي اقتصادي دارد، 
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بعضي انگيزه   هاي سياسي دارد؛ بعضي منطقه   اي است، بعضي بين   المللي است. اين 
معارضه   ها در مواردي هم منتهي مي شود به همين فشارهاي گوناگوني که مشاهده 
مي کنيد؛ فشارهاي سياسي، تحريم، غير تحريم، فشارهاي تبليغاتي - اين ها هست 
- ليکن در البه   الي اين مشکالت، در وسط اين خارها، گام هاي استوار و همت ها و 
تصميم هائي هم وجود دارد که بناست از وسط اين خارها عبور کند و خودش را به آن 

نقطه   ي مورد نظر برساند؛ وضع کشور االن اينجوري است.
از  را  با مشکالتي که ما  به هيچ وجه ما در بن   بست نيستيم؛ به هيچ وجه 
تصميم به ادامه   ي راه باز بدارد، مواجه نيستيم؛ چنين مشکالتي وجود ندارد. بله، 
مشکالت هست؛ اما همه   ي اين مشکالت، کوچکتر از تصميم و اراده و هدف ها 
و آرمان هاي اين ملت و اين کشور است. در بستر نرم و راحتي نميخواهيم 
بخوابيم و تکيه بزنيم و استراحت کنيم؛ نه، وسط ميدانيم؛ اما اين ميدان، يک 
ميدان دشوار و در عين حال شوق   آفرين است؛ مثل ميدان ورزش و مسابقات 
ورزشي. در ميدان هاي مسابقات ورزشي خستگي هست، دلهره هم هست، اما 
شوق   آفرين است. هيچ ورزشکاري از حضور در ميدان مسابقه   ي ورزشي امتناع 
نمي کند؛ بلکه با شوق مي رود آنجا. اين کار زحمت هم دارد - فشار جسمي، 

فشار عصبي - در عين حال ورزشکاران ميروند. وضعيت ما اينجوري است.
عرصه، عرصه   ي حرکت عمومي و ماندگاِر تاريخي ملت است. از لحاظ تاريخي، 
حرکت امروز ما يک حرکت ماندگار است. يعني سرنوشت ايران را امروز ملت 
ما شايد براي قرن ها دارند رقم مي زنند و معين مي کنند. هميشه چنين موقعيتي 
پيش نمي   آيد؛ در همه   ي مقاطع تاريخي، اين وضعيت پيش نمي   آيد؛ در زمان ما 
خوشبختانه پيش آمده. اين انقالب، کشور را و ملت را در معرض يک حرکت 

مؤثِر ماندگاِر طوالني و تاريخي قرار داده.

 شرکت هاي دانش بنيان: از بهترين مظاهر اقتصاد مقاومتي
يکي  کنيم.  ايفاء  را  آن  و  بشناسيم  را  خودمان  نقش  کدام  هر  بايد  ما  خب، 
شرائطي،  چنين  يک  در  اقتصاد  خاصيت  و  است  اقتصاد  ما،  بخش هاي  از 
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مقابل  در  مقاومت  با  باشد  اقتصادي که همراه  يعني  است؛  اقتصاد مقاومتي 
يکي از  به نظر من  کارشکني دشمن، خباثت دشمن؛ دشمناني که ما داريم. 
بخش هاي مهمي که مي تواند اين اقتصاد مقاومتي را پايدار کند، همين 
کار شماست؛ همين  شرکت هاي دانش   بنيان است؛ اين يکي از بهترين 
مظاهر و يکي از مؤثرترين مؤلفه   هاي اقتصاد مقاومتي است؛ اين را بايد 

دنبال کرد.
آينده ان   شاءاهلل آينده   ي روشني است. اميدواريم خداوند متعال به همه   ي شماها 
که  بدهد  توفيق  ان   شاءاهلل  هم  ما  عزيز  و  محترم  مسئولين  به  بدهد؛  توفيق 
بتوانند نقش خودشان را ايفاء کنند؛ شما هم نقش خودتان را ايفاء کنيد و اين 
پيشنهادهائي هم که در اينجا مطرح شد، ان   شاءاهلل همه در خارج محقق شود 
و به آن ها عمل شود. غالب اين پيشنهادها، پيشنهادهاي خوبي است؛ ان   شاءاهلل 
اين پيشنهادها بررسي و به آن ها عمل شود. از خداوند متعال توفيق همه   ي شما 
را مسئلت مي کنيم و اميدواريم فرداي ملت ايران از امروز و ديروز او بمراتب 

بهتر باشد.

والّسالمعليکمورحمةاللهوبرکاته
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فصل دوم:

بيانات مقام معظم رهبري درباره جايگاه و فعاليت هاي 
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

و  جايگاه  درباره  رهبري  معظم  مقام  بيانات  از  بخش هايي  دوم،  فصل  در 
اين  مرور  مي شود.  آورده  جمهور  رييس  فناوري  و  علمي  معاونت  فعاليت هاي 
بيانات نشان دهنده تاکيد ايشان به جايگاه اين معاونت در مجموعه دولت براي 
پيگيري موضوعات فرابخشي نظام علمي و فناوري و نوآوري کشور همچون 

ارتباط صنعت و دانشگاه و حل مشکالت  شرکت هاي دانش بنيان است. 
»نهادهاي  تشکيل  يادآور  جمهور،  رئيس  فناوري  و  علمي  معاونت  تشکيل 
مستقيم  دستور  با  که  نهادهايي  است؛  اسالمي  انقالب  اول  دهه  در  انقالبي« 
حضرت امام )ره( تشکيل شدند و هر کدام بخش هايی از خألهای موجود را در 
نيز در طول  ساختارهاي اجرايي نظام اسالمي پر نمودند. مقام معظم رهبري 
در  ساختاري  تشکيل  لزوم  جمهور،  محترم  رؤساي  به  بارها  گذشته  سال   20
سطح رياست جمهوري را متذکر شده بودند که متمايز از فعاليت هاي مرسوم 
در  الحمداهلل  که  دهد  انجام  فعاليت هايي  وزارتخانه ها،  و  اجرايي  دستگاه هاي 
رئيس جمهور  فناوري  و  علمي  معاونت  و  خواسته محقق شد  اين  نهم  دولت 

مشابه همان »نهادهاي انقالبي اول انقالب« تاسيس شد.
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لزوم وابستگي دفتر ارتباط علم و صنعت به رياست جمهوري
دفتر ارتباط علم و صنعت که من در دوره ي اين پانزده، شانزده ساِل اخير، با 
دو نفر از رؤساي محترم جمهور اين را در ميان گذاشتم و تأکيد و اصرار کردم؛ 
بين بخشي  اساسي مهم،  اين کارهاي  بيندازيد.  راه  را  اين دفتر  بايد  اما نشد. 
است؛ يعني حتمًا بايد وابسته ي به دفتر رياست جمهوري باشد؛ نمي تواند به 
وزارت علوم يا وزارت آموزش و پرورش يا بقيه ي بخش ها وابسته باشد. اين بايد 

حتمًا زير نظر دستگاه رياست جمهوري باشد و آنجا اداره بشود.۱

معاونت علمي و فناوري، جزو برکات دولت
ارتباط دانشگاه و صنعت که اين هم جزو شعارهاي حتمي و قطعي اي بوده است 
که بنده از سه، چهار سال قبل از اين مطرح کردم. خوشبختانه در اين دولت، 
معاونت مخصوصي به نام »معاونت علمي« براي کارهاي علمي بوجود آمد 
که اين جزو برکات اين دولت است و اتفاقًا يکی از همشهريان خود شما در 
اين معاونت مشغول کار است. به نظر من اين معاونت، معاونت مبارکي است 
و کارهاي بسيار مهم و خوبي را مي تواند انجام بدهد. با کمک اين معاونت، 
آقاياِن دو وزير - هم در شوراي عالي انقالب فرهنگي، هم در دولت - مطالبه 

کنند، تا مديران بتوانند وسائل را براي اين معنا فراهم بکنند.۲

عدم امکان اتصال دانشگاه و صنعت جز در رياست جمهوري
بعد از انتخاب مجّدد آقای خاتمی، در يک جلسه مفّصل با ايشان صحبت کردم؛ 
بعداً در جلسه ديگری ايشان باز در همان زمينه مطالبی گفتند. من می گويم غير 
از کارهايی که معمواًل شما در وزارتخانه ها انجام می دهيد - به قول فرنگی مآبها، 
کارهای روتين - چند کار عمده را انتخاب کنيد و تصميم بگيريد که اين دولت 

آن ها را راه بيندازد. من در آن موقع به ايشان سه نکته را عرض کردم:.... 
سومين نکته ای که گفتم، وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به يکديگر 

۱. بیانات در ديدار با اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۸۵/۶/۶
۲. بیانات در ديدار استادان دانشگاههاي استان خراسان ؛ ۱۳۸۶/0۲/۲۵
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بود؛ که اين کار جز در دفتر رئيس جمهورى، در جاى ديگر امکانپذير 
البته  نيست و من خواهش می کنم که اين کار را هر چه زودتر انجام دهيد. 
اين  اما  داشت؛  خواهند  را  خود  نقش  کدام  هر  صنايع،  وزارت  و  علوم  وزارت 
اتّصال بايد در دفتر رئيس جمهورى و زير نظر شخص ايشان باشد. 
بايد يک نفر مورد اعتماد و آشنای با علم و صنعت - که ايشان مرحوم دکتر 
ابتکار را برای اين کار درنظر گرفته بودند، که نشد - به دفتر رئيس جمهور بيايد 
و دانشگاه را به صنعت کشور وصل کند. اين کار، هم صنعت کشور را جهش 
آزمايشگاه  را گرفته -  را که جلِو جوی آب علم کشور  داد، هم سّدی  خواهد 
ندارند، کارگاه ندارند - يکباره برخواهد داشت و حرکت عظيمی به وجود خواهد 

آمد. هر دو طرف تشنه اند. در نهايت، کمک مالی هم به صنعت کشور می شود.۱

کارهاي فراتر از يک وزارتخانه
از دولت آقاي خاتمي - به رئيس جمهور وقت گفتم  من سال ها پيش - قبل 
بپردازد........  با صنعت  دانشگاه  ارتباط  مسائل  به  که  کنيد  درست  دفتري 
ايشان يکي، دو مرتبه  به  آقاي خاتمي -  در زمان دولت کنوني هم - دولت 
نظر  زير  بايد.....  نيست.  کافي  منتها  داده اند؛  انجام  هم  کارهايي  که  گفتم، 
رياست جمهوري باشد؛ چون بهترين جا آن جاست. االن شنيده ام که بعضي 
از دستگاه ها کارهايي مي خواهند بکنند، لکن هيچ جا براي اين کار مناسبتر از 
دستگاه رياست جمهوري نيست؛ حتي دستگاه وزارتي هم براي اين کار کافي 

نيست؛ چون اين کار فراتر از کار يک وزارتخانه است.
همان طور که شماها گفتيد، برخي از مسائل شما به وزارت علوم، بعضي به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بعضي به وزارت آموزش و پرورش، احياناً بعضي به 
وزارت ارشاد و بعضي هم به وزارتخانه هاي ديگر مثل صنايع و نفت ارتباط پيدا مي کند. 
يکی از دوستان، پتروشيمی را مثال زدند؛ کاماًل درست است. بله، من اطالع دارم که 
برخی از نخبگان به وزارت نفت رفته اند؛ منتها آن کاری که بايد از آن ها خواسته شود، 
خواسته نشده و آن استفاده ی الزم صورت نگرفته است. به هرحال، مرکزي براي 

۱. بیانات در ديدار رئیس جمهوري و اعضاي هیأت دولت ؛ ۱۳۸0/0۶/0۵

بيانات مقام معظم رهبري درباره جايگاه و فعاليت هاي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
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جمع کردن اين امور الزم است. تا آن مرکز بتواند با نگاه صحيح، درست، مستمر 
و بخصوص غيرسياسی، که هيچ آلوده به نگاه های سياسی و اهداف سياسی نشود، 
مسأله ی نخبگان را به عنوان مسأله ی مستقل در کشور دنبال کند. آن وقت، طبعًا 
همه ی اين مسائلی که شما گفتيد، در آن جا می گنجد؛ يعنی اول شناسايی استعدادها، 

بعد پرورش آن ها و آن گاه هدايت استعدادها به سمت کارهای الزم و مناسب ۱

معاونت علمي و فناوري، يک اصالح ساختاري
با  که  گاهی  من  ماست.  نقاط ضعف  آن  از  يکی  حقيقتاً  هم  تحقيقات  بودجه ی 
اين  می شوم،  مواجه  کشور  علمی  بخش های  مسؤولين  و  اساتيد  و  دانشگاهي ها 
مسأله ی بودجه تحقيقات را مطرح می کنند. سه، چهار سال است که مرتب به ما 
گفته اند بناست به سه درصد بودجه برسد؛ اما حاال مثاًل با شش دهم درصد يا هفت 
دهم درصد داريم پيش می رويم و کار می کنيم! واقعاً خيلی کم است. همه اش وعده 
می دهند آقا بهتر خواهد شد و نمی دانم چه خواهد شد؛ اثری هم ديده نمی شود. 
بودجه ی تحقيقات را حقيقتاً زياد کنيد؛ به جاهای ديگر فشار بياوريد، ولی اين را پيش 
ببريد. اين معاونت علمى و تحقيقى اى که بحمداهللَّ اخيراً در رياست جمهورى 
تشکيل شد، اين از آن کارهای بسيار مهم است - يکی از کارهای ساختاری همين 
است - به آن ها ميدان بدهيد، راه را باز کنيد، کمک کنيد و از آن ها مطالبه کنيد و 

بخواهيد؛ آن ها می توانند اين کارها را پيش ببرند. يکی هم اين مسأله است. ۲

توجه معاونت علمي رئيس جمهور به محققين
راجع به آن مسائل مربوط به دانشجوها و محققين دانشگاهي که گفته شد و 
اينکه توجهي به آن ها نمي شود، بودجه اي صرف نمي شود، من اين نهاد تازه بنياِد 
معاونت علمي رئيس جمهور را - که بسيار نهاد خوبي است و مرجع همين 
جور چيزهاست؛ کارهاي خوب و بزرگي هم انجام داده اند - به شما يادآوري 

مي کنم که به نظر من به آن بايد توجه کرد؛ به آن مراجعه کرد. ۳

۱. بیانات در ديدار با جوانان نخبه و دانشجويان ؛ ۱۳۸۳/7/۵
۲. بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت؛ ۱۳۸۶/0۶/04

۳. بیانات در ديدار برگزيدگان استان کردستان ؛  ۱۳۸۸/0۲/۲4
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کمک معاونت علمي و فناوري به حل مسايل کشور
يک سفارش ديگر - که تأکيد کرده ام، باز هم تأکيد مي کنم - مسأله ي علم و 
فناوري است. که خب، خوشبختانه اين معاونت خوبي که تشکيل شد، خيلي 
کمک مي کند و باز هم همچنان به اين مسأله توجه شود؛ اين پايه است و جزو 
آن چيزهاي ريشه اي و جزو کارهاي اساسي در کشور است. اگر ما بتوانيم اين 

پايه را باال ببريم، خيلي چيزها را مي شود بر اين پايه بنا کرد.۱

لزوم ايجاد سازوکار تشکيالتي خاص
گفته شد در مورد حمايت از نخبگان، کم کاري صورت مي گيرد. بايد توجه داشته 
باشيد که در همه کار، از جمله در اين کار، ساز و کار تشکيالتي و اداري نقش 
مهمي دارد. اين نه به معناي گم شدن در هفت توي بروکراسي و ديوان ساالري 
فکر  و وجود يک مرکز  بودن مسئول  بودن تشکيالت،  معناي  به  بلکه  است، 
است؛ و اين به نظر ما در يکي دو سال اخير به بهترين وجهي انجام گرفته است. 
يعني در سطح معاونت رئيس جمهور، يک دانشگاهي برجسته را گذاشته اند 
و آنطوري که من گزارش دارم و تا حدود زيادي اطالع دارم، کارهاي خوبي 
دارد انجام مي گيرد؛ منتها من در خالل حرف هاي شما جوان ها - مثل دوره ي 
»سريعًا«،  اين  دهيد.  انجام  سريعًا  را  کار  اين  که  مي شنوم   - خودمان  جواني 
همه جا قيد درستي نيست. بعضي از کارها طبيعت ش طبيعت سرعت نيست. 
اگر دچار سرعت شد، دچار اشکال خواهد شد. بايد بگذاريم کار با طبيعت خود 

انجام بگيرد.۲

توجه به موضوعات بين رشته اي
نخبگان  مسائل  به  مربوط  البته  اين ها  از  بعضی  گفتند،  دوستان  که  مطالبی 
است - که به بنياد نخبگان مربوط مي شود - بعضی فراتر از مسئله ی نخبگان 
است،.... بعضی از حضرات مسئولين هم اينجا حضور دارند، که اين مطالب مورد 

۱. ديدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولت؛ ۱۳۸7/0۶/0۲
۲. بیانات در ديدار اساتید و دانشجويان دانشگاههاي شیراز؛ ۱۳۸7/0۲/۱4

بيانات مقام معظم رهبري درباره جايگاه و فعاليت هاي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
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بنابراين بعضى از اين ها فراتر از مسئله ى  توجه آن ها قرار خواهد گرفت. 
نخبگان است؛ مربوط به مسئله ی علم است، مربوط به پيشرفت علم است. در 
اين زمينه ها نکاتی گفته شد که به نظر من اين ها بسيار درست بود. يک چيزهائی 
هم جنبه های اجرائی دارد، که اين باز مربوط مي شود به خانم سلطانخواه، به 
اين کار  ايشان درست مي گويند؛  البته  معاونت علمى رئيس جمهور.  حيث 
شبيه رشته های بين رشته ای دانشگاه است؛ يک کاِر بين رشته اى است و به 
نحوی به همه ارتباط پيدا مي کند. بايد دستگاه های مختلف هم به ايشان کمک 
کنند. من شنيده ام - نه از گزارش های رسمی؛ از گزارش های غير رسمی اطالع 
دارم و شنيده ام - که کارهاى خيلى خوبى انجام گرفته يا ان شاءاهللَّ در 

شرف انجام است، که اميدواريم خروجی آن ها را مشاهده کنيم.۱

لزوم ارتقاي مديريت منابع مالي
را  اين  من  باشد؛  همراه  هم  مديريت  ارتقاء  با  بايد  سرمايه گذاری ها  اين  البته 
بخصوص به مسئولين محترم دولتی تأکيد مي کنم. اگر ما منابع مالی را افزايش هم 
بدهيم، توزيع هم بکنيم، سرريز هم بکنيم، پخش هم بکنيم، اما ارتقاء مديريت 
در اين بخش وجود نداشته باشد، منابع مالی هدر خواهد رفت. در دانشگاه ها، در 
مجموعه ی علمی کشور، در همين بخش معاونت علمى رئيس جمهور، ارتقاء 
مديريت الزم است. اين مراکز دولتی ای که با مسئله ی علم و دانشگاه ارتباط پيدا 

مي کند، حتمًا بايد ارتقاء مديريتی پيدا کند و البته سرمايه گذاری هم بکند.۲

آسان سازي روند بررسي طرح ها
با توجه به استعدادهاي فراوان در کشور، معاونت علمي رياست جمهوري بايد 
بررسي طرح ها، نحوه ي  اداري  آسان سازي روند  با  برنامه ريزي کند که  بگونه اي 
دريافت مساعدت ها با سرعت انجام شود. همچنين اطالع رساني مناسب در خصوص 

نوآوري ها در عرصه علمي و فناوري و جلوگيري از موازي کاري الزم است. ۳
۱. بیانات در ديدار جمعی از نخبگان و برگزيدگان علمی  )۱۳۹0/7/۱۳(
۲. بیانات در ديدار جمعی از نخبگان و برگزيدگان علمی  )۱۳۹0/7/۱۳(

)ره(؛  امام خمیني  در حسینیه  علمي  نوآوريهاي  و  فناوري  نمايشگاه  از  انقالب  رهبر  بازديد   .۳
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حضور جوانان نخبه در معاونت علمي و فناوري
متوجه  وظيفه  يک  است،  دولت  متوجه  وظيفه  يک  نخبه ها،  زمينه ی  در 
نخبه هاست. وظيفه ی دولت همين چيزهائی است که آقای دکتر واعظ زاده - 
معاون محترم رئيس جمهور عزيزمان - گفتند. اين ها وظائف دولت است، 
 . بايد هم انجام بگيرد، من هم تأکيد مي کنم و دنبالگيری خواهم کرد ان شاءاهللَّ
خوشبختانه، جهتگيری دولت هم همين هست که اين ها به نتيجه برسد. اين که 
شماها گفتيد که نخبه ها در بنياد نخبگان و مراکز گوناگون باشند، اين حتمًا بايد 
تحقق پيدا کند. االن هم مي خواهم بگويم همينجور است. همين آقايانی که 
امروز بنياد نخبگان و اين معاونت علمى را مي چرخانند، از جوان هاى نخبه ى 
مايند. اين ها با شماها از لحاظ سنی خيلی فاصله ندارند و جزو همين نخبه هايند 
که الحمدهلّل حاال آمده اند روی کار و توانسته اند تا معاونت رئيس جمهور و 
تشکيل معاونت علمى و بنياد نخبگان باال بيايند و اين کارهای عظيم را همين 
شما جوان های نخبه هستيد که در واقع داريد انجام مي دهيد. بعد از اين هم 

همينجور پيش برود.۱

حل مشکالت  شرکت هاي دانش بنيان
مشکالت اين  شرکت ها ان   شاءاهلل برطرف شود. مشکالتی وجود دارد - مشکل 
نقدينگی هست، مشکل کمک های گوناگون معنوی هست؛ که در اين پيشنهادها 
وجود داشت - دولت مي تواند اين مشکالت را برطرف کند. همين بخش هائی که 
مرتبط با اين قضيه هستند؛ چه معاونت محترم رياست جمهورى، چه وزارت های 
محترم صنايع و علوم و بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی و وزارت هائی که با اين 
قضايا ارتباط پيدا مي کنند، مي توانند همکاری کنند، تقسيم مسئوليت کنند، حدود 

وظائف هر بخشی را تعيين کنند و مشکالت را برطرف کنند.۲

۱۳۸7/۵/۱۵
۱. بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۶/۶/۱۲

۲. بیانات در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئوالن شرکت هاي دانش بنیان؛ ۱۳۹۱/۵/۸

بيانات مقام معظم رهبري درباره جايگاه و فعاليت هاي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
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گزارش هاي دلگرم کننده
انجام گرفته، کارهاى باارزشى است. گزارشی که معاون  البته کارهائی که 
محترم رئيس جمهور دادند - که البته من اطالع نسبتًا کاملی از آنچه که 
بسيار   - آوردم  دست  به  مکتوب  گزارش های  ضمن  در  قباًل  گرفته،  انجام 
بحمداهلل  ما  دستگاه های  که  است  اين  نشان   دهنده   ی  است؛  دلگرم   کننده 
تالششان در اين زمينه خوب است؛ منتها نگاه کنيم، ضعف ها را در بخش های 

مختلف شناسائی کنيم و سعی کنيم اين ضعف ها را برطرف کنيم.۱

پيگيري نقشه جامع علمي کشور
يک مطلب راجع به علم و دانشگاه و اين هاست. اواًل از دوستان مسئولی که 
انقالب فرهنگی، دبيرخانه، آقای  اينجا تشريف دارند - دوستان شورای عالی 
دکتر مخبر و بقيه         ی دوستان؛ دوستان معاونت علمى، آقای دکتر واعظ زاده و 
همچنين دوستانی که در وزارت ها هستند يا برادرانی که از مجلس اينجا هستند 
- خواهش مي کنم اين توصيه         هائی را که اين چند نفر برادران يا خواهران در 
زمينه         ی مسائل دانشگاه يا پژوهش و اين رديف مسائل، بيان کردند، اين ها را 
يادداشت کنند، تعقيب کنند، روی آن ها تأمل کنند. عرض نمي کنيم که بگوئيم 
مسائلی که امروز مطرح شد، تا حاال رسيدگی نشده يا اين ها بار اولی است که 
مطرح مي شود. نه، معلوم است. نقشه         ی جامع علمی که چند نفر از دوستان اينجا 
گفتند، چند سال است مطرح شده، در معاونت علمى بررسی شده، به شورای 
قرار  مسئولين  اختيار  در  مصوبی  چيز  هنوز  آمده.البته  فرهنگی  انقالب  عالی 
نگرفته؛ فقط بحث شده..... پيداست که ما همه         ی تالشی که در باب نقشه         ی 
نيمه         کاره است........ پيداست  تا حاال کرديم، تالش هائی بوده که  جامع علمی 

که ما بايد کار را سريعتر کنيم، دنبالگيری کنيم، جديتر به اين مسئله بپردازيم.۲

۱. بیانات در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئوالن شرکت هاي دانش بنیان؛ ۱۳۹۱/۵/۸
۲. بیانات در ديدار اساتید دانشگاه ها؛ ۱۳۸۸/۶/۸
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لزوم هماهنگي کامل بخش هاي مرتبط
و  علم  و  دانش  با  مرتبط  بخش های  در  ناهماهنگي هاست؛  ضعف ها  از  يکی 
و  صنعت  ارتباط  مسئله ی  ما  بيايد.  بوجود  کامل  هماهنگى  بايستی  فناوری، 
دانشگاه را مطرح کرديم - که خب، الحمدهللَّ در اين زمينه دارد کار مي شود و 
بيشتر هم کار خواهد شد؛ حاال مسئولين مطالبی هم درباره ی ارتباط نخبگان با 
مراکز تحقيقاتی يا با صنايع و امثال اين ها، با ما در ميان گذاشتند که مژده بخش 
خواهند  اطالع  و  شد  خواهد  گفته  شما  به  وقت خودش  در  ان شاءاهللَّ  و  است 
داد - ليکن هماهنگی بين خود مراکز علمی خيلی الزم است؛ يعنی دو وزارت 
بنياد  و  رئيس جمهور  فناورى  و  علمى  معاونت  همين  با  بهداشت  و  علوم 
نخبگان و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و هر بخشی از بخش ها که در 
اين زمينه ها همکاری مي کنند، يک ارتباط و همکاری و هم افزائِی دائم الزم 
است که مبادا اين ها کار هم را خنثی بکنند يا حلقه های مفقوده و خألهائی در 
اين زمينه - از قبيل همين که يک خانمی راجع به مشکل جوان های خوارزمی 

بيان کردند - بوجود بيايد.۱

افزايش بودجه هاي پژوهشي
بايد به مسئله ی تحقيق و علم و فناوری توجه کرد. که حاال ما در آن جلسه ای 
که تقريبًا دو هفته ی پيش با رؤسای دانشگاه ها داشتيم، من گزارشی داشتم که 
بودجه ی تحقيقاتی از آنچه که در برنامه در نظر گرفته شده و ما تصور ميکرديم 
شنيدم:  من  گزارش ها  در  حاال  است!  کرده  تنزل  رفته،  پيش  درصدی  که 
»برای کار تحقيقات داريم تالش مي کنيم«؛ نه، طبق آن گزارش من گفتم به 
شش دهم درصد رسيده، بنابراين بودجه ی تحقيقاتی مان کمتر شده است؛ ما بايد 
به يک ونيم درصد مي رسيديم و تا آخر برنامه اين بودجه بايد به سه درصد برسد؛ 
نه فقط به يک و نيم درصد نرسيديم، بلکه از يک درصد هم پايين تر رفته است! 
يا مثاًل بنياد نخبگان که من آن روز هم گفتم و اعتراض کردم؛ اين اعتراض به 
نظر من مهم است، بايد به اين برسيد. يا صندوق حمايت از پژوهشگران؛ اين 

۱. بیانات در ديدار نخبگان جوان دانشگاهی؛ ۱۳۸7/۶/۵

بيانات مقام معظم رهبري درباره جايگاه و فعاليت هاي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
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صندوق حمايت از پژوهشگران و اين سبک کارها، با اصرار و تأکيد متوالِی 
چند ساله ی ما در دولت های قبلی به وجود آمده است؛ اين ها را نبايد متوقف 

کرد؛ اين ها کارهای بسيار الزم و مهمی است. ۱

۱. بیانات در ديدار با اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۸۵/۶/۶
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سایر بیانات مقام معظم رهبري 
در موضوع تولید دانش بنیان و 

تجاري سازي

وم
 س

صل
ف
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فصل سوم:

توليد  موضوع  در  رهبري  معظم  مقام  بيانات  ساير 
دانش بنيان

بنيان  بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش  در فصل سوم، ساير 
ايشان  کليه سخنراني هاي  اين فصل،  تهيه  براي  است.  آورده شده  و  انتخاب 
در  مفهوم  يک  که  مواردي  در  و  شده  بررسي  و  بازبيني  اخير  سال هاي  در 
سخنراني هاي مختلف اشاره شده، مهم ترين و کامل ترين آن ها انتخاب و آورده 

شده است.
علم،  چرخه ي  تکميل  دانش بنيان،  شرکت هاي  فناوري،  و  علم  اقتدارآفريني 
اقتصاد مقاومتي،  فناوري و ثروت، خوداتکايي و خودکفايي در علم و صنعت، 
اين  از جمله موضوعاتي هستند که در  رابطه ي صنعت و دانشگاه  توليد ملي، 

فصل به آن ها پرداخته مي شود. 
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توليد دانش بنيان، تجاري سازي و تکميل چرخه  علم، فناوري و ثروت

توليد دانش بنيان؛ مهم ترين بخش اقتصاد کشور
من امسال را »سال جهاد اقتصادي« اعالم کرده ام. اين معنايش اين است که 
ملت ايران در اين برهه ي از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه ي اقتصاد 
است. امروز ما آمديم اين منطقه را از نزديک بازديد کرديم. اين منطقه، يک 
منطقه ي اقتصادي است که متکي است به توليد؛ و براي اقتصاد يک کشور، 
مهمترين بخشي که مي تواند يک شکوفائي پايدار را به وجود بياورد، توليد 
است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد توليدي اي که متکي است به دانش، متکي 
است، هم  توليدي  است، هم  اقتصادي  است؛ هم  اينجور  اينجا  به علم؛  است 

علمي است؛ دانش بنيان است. اين، شايسته ي ملت ايران است.۱

تأمين حداقل 20 درصد از درآمد کشور از راه صنايع دانش بنيان تا 1۴0۴
بايستي  صنعتي  و  علمي  يافته  هاي  است.  مهم  خيلي  تجاري سازي  مسئله ي 
بتوانند در کشور توليد ثروت کنند. برادران مسئول در دفتر ما يک محاسبه اي 
کردند؛ نظر آن ها اين است که تا سال 1404 ما بايد بتوانيم حداقل بيست درصد از 
درآمد کشور را از راه صنايع دانش بنيان و فعاليت هاي تجاري دانش بنيان تأمين 
کنيم؛ يعني از محل فروش محصوالت علمي. اين چيزي است که بايد خيلي از 
دسترس دور نباشد. دانش، منشأ توليد ثروت است؛ البته به شکل صحيح، به شکل 

نجيبانه، نه آنچنان که دنياي غرب از دانش براي تحصيل ثروت استفاده کرد.۲

توجه به تجاري سازي، از آغاز فعاليت ها
البته تجاري کردن اگر در ذهنيت دستگاه هاي مسئول باشد، بايستي از آغاز - 
يعني از وقتي که ما پروژه ي علمي و پروژه ي صنعتي را تعريف مي کنيم - به 
فکر تجاري کردنش باشيم؛ نگذاريم بعد از آنکه کار تمام شد، به فکر بيفتيم که 

۱. بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلويه ؛ ۱۳۹۱/۱/۸
۲. بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4
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بازاريابي کنيم. از اول بايد اين مسئله در محاسبات بيايد؛ که البته اين مربوط به 
دستگاه هاي مسئول کشور است که دنبال کنند.۱

تربيت نيرو در صنايع دانش بنيان
دوستان  که  صنايع دانش بنيان - همان طور  در  نيرو، بخصوص  تربيت  به 
کار  اين  از بخش ها خوشبختانه  بعضي  در  داد.  اهميت  بايست خيلي  گفتند - 
شده است. در بخش انرژي هسته اي ما اطالع داريم، در بخش رويان از نزديک 
اطالع داريم که تربيت نيروي ماهر، نيروي کارآمد، نيروي دانشمند و محقق 

انجام گرفته. بايست به اين در بخش هاي مختلف توجه کرد.۲

تکميل نظام ملي نوآوري
نظام  به  توصيه  وقت هم خيلي گذشته -  ديگر ظاهراً  آخر - چون  توصيه ي 
موجب  خأل  همين  و  دارد  وجود  خأليي  يک  اينجا  االن  است.  نوآوري  ملي 
بايد و شايد عملياتي نشود و آن  آنچنان که  نقشه ي جامع علمي هم  شده 
عبارت است از همين خأل نظام ملي نوآوري، که عبارت است از يک شبکه اي 
بين  خرد،  و  مياني  و  کالن  سطحهاي  در  زنجيره اي،  تعاملهاي  فعاليت ها،  از 
دستگاه هاي علمي کشور؛ چه در درون محيط علمي، چه بيرون محيط علمي. 
بيايد، که اين به عنوان نظام ملي نوآوري  بايد به وجود  اينچنيني  يک تعامل 
را  نوآوري  و  دانش  جريان  که  اين  از  است  عبارت  هم  کارش  شود؛  شناخته 
مديريت کند، رصد کند، ارزيابي کند، هدايت کند. اين امروز يک چيز الزمي 

است و به نظر من مسئوالن و مديران بايد به اين مسئله فکر کنند.۳

تبديل علم به قدرت اقتصادي
پول تابع توانايي هاست. امروز اين طوري است؛ علم را مي  شود به پول تبديل 
کرد و از لحاظ اقتصادي هم قوي شد. اين، جايگاه علم است. ما از علم عقب 

۱. بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4
۲. بیانات در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور؛  ۱۳۸۹/0۶/۱۶

۳. بیانات در ديدار اساتید دانشگاه ها؛ ۱۳۹۱/0۵/۲۲

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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مانديم. نه فقط در دوران پنجاه ساله ي منحوس پهلوي؛ که البته در اين دوران، 
پهلوي  و  قاجاريه  آوردند. دوران  در  را  اين مملکت  پدر  لحاظ عمق علمي،  از 
مظهر اين عقب ماندگي علمي است. ما حاال داريم تالش مي  کنيم که بتوانيم 
اين دّره ي وسيع را ُپر کنيم. وظيفه ي دانشگاه در اين کشور، اين است که اين 

دّره ي علمي را ُپر کند. هرچه مي  توانيد، علم بياموزيد.۱

تکميل زنجيره علم، فناوري و توليد محصول
فناوري،  علم،  زنجيره ي  که  است  اين  علم  پيشرفت  مسئله ي  در  نکته  يک 
توليد محصول و تجاري سازي - که اين زنجيره ي بسيار مهمي است - در حال 
شکل گيري است؛ يعني دانش را توليد مي  کنند، آن را تبديل به فناوري مي  کنند، 
محصول را توليد مي  کنند، محصول را به بازار تجارت جهاني مي  آورند و براي 
کشور توليد ثروت مي  کنند. اين دانش فقط دل خوش کنک نيست، که ما بدانيم 
ثروتمند مي  کند،  را  دانش کشور  اين  نه،  کرديم؛  پيشرفت  زمينه  اين  در  حاال 
سودش به همه ي مردم مي رسد. اين، کشاندن مسير توليد علم به ثروت ملي 
کشور است و پاسخگوئي به نياز هاي ملت. در زمينه ي علم، حقًا و انصافًا همت 

مضاعف و کار مضاعف در آن مشهود است.۲

لزوم کاربردي کردن تحقيقات و اختراعات
که  است  چيزهائي  جزء  اختراعات  و  تحقيقات  کردن  کاربردي  مسئله ي 
من رويش تکيه دارم. ما ممکن است يک تحقيقاتي بکنيم، در يک پروژه ي 
تبليغاتي به جا هاي خوبي هم محقِق ما برسد؛ اما اين در وضع کشور، در جهت 
رشد و توسعه ي کشور نقشي نداشته باشد؛ يعني نتواند به ثروت ملي تبديل 
شود. ما بايد علم مان را بتوانيم به ثروت ملي تبديل کنيم. اين، تالش الزم دارد، 
برنامه ريزي الزم دارد. آن وقت يک نکت هاي در کنار اين هست- که باز در 
همان نقشه ي جامع علمي قرار مي  گيرد- که ما بايد زنجيره ي علم و فناوري را 

۱. بیانات  در ديدار اساتید و دانشجويان دانشگاه امام صادق )علیه الّسالم(؛ ۱۳۸4/۱0/۲۹
۲. بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال ۹0؛ ۱۳۹0/0۱/0۱



51

تکميل کنيم، که گاهي يک جاهائي از اين زنجيره قطع شده است، تا يک خط 
توليد واقعي درست بشود و علم بتواند از همه ي جهات به اهداف خودش برسد.۱

معناي کامل توليد 
توليد يعني چه؟ مقصودم فقط توليد کاال نيست؛ توليد در يک گستره ي وسيع 
بايد شعار ملت باشد. توليد کار، توليد علم، توليد فناوري، توليد ثروت، توليد 
معرفت، توليد فرصت، توليد عزت و منزلت، توليد کاال و توليد انسان هاي کارآمد؛ 
اين  ها همه توليد است. رمز سعادت ملت ما در اين است که در اين گستره ي 
اين تأمين کننده ي  اين توليد همت بگماريم.  بر  وسيع، هم دولت و هم ملت، 
امنيت ملي و اقتدار و پيشرفت کشور است؛ اين يک جهاد است... امروز توليد 
انسان  توليد  مردم،  نياز  مورد  کاالي  کاال،  توليد  ابتکار،  توليد  کار،  توليد  علم، 
کارآمد، توليد فرصت و توليد عزت، هرکدام از اين  ها يک جهاد است. مجاهد في 

سبيل اهلل توليدکننده است؛ بايد هم علم را بياموزيم و هم علم را توليد کنيم. ۲

تکميل چرخه علم، فناوري، صنعت و توسعه کشور
ما بايد علم را با همه ي معناي کامل آن به عنوان يک جهاد دنبال کنيم؛ اين را من 
به جوان ها، استادان و دانشگاه ها مي  گويم. عالوه بر اين، علم مجرد و به تنهايي 
هم کافي نيست؛ علم را بايد وصل کنيم به فناوري، فناوري را بايد وصل کنيد 
به صنعت، و صنعت را بايد وصل کنيم به توسعه ي کشور. صنعتي که مايه ي 
توسعه و پيشرفت کشور نباشد، براي ما مفيد نيست؛ علمي که به فناوري توليد نشود، 
فايد ه اي ندارد و نافع نيست. وظيفه ي دانشگاه ها سنگين است؛ وظيفه ي آموزش و 

پرورش سنگين است؛ وظيفه ي مراکز تحقيقاتي و مراکز پژوهشي سنگين است.۳

علم ناظر به فناوري
مرز هاي دانش را بشکنيد. اينکه من مي  گويم نهضت نرم افزاري، انتظار من 

۱. بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۶/0۶/۱۲
۲. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي؛ ۱۳۸۵/۱/۱

۳. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي؛ ۱۳۸۵/0۱/0۱
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از شما جوان ها و اساتيد اين است. توليد علم کنيد. به سراغ مرز هاي دانش 
برويد. فکر کنيد. کار کنيد. با کار و تالش مي  شود از مرزهايي که امروز دانش 
دارد، عبور کرد؛ در بعضي رشته  ها زودتر و در بعضي رشته  ها ديرتر. فناوري هم 
همين طور است. علم بايد ناظر به فناوري باشد. فناوري هم مرحله ي بسيار مهم 

و بااليي است. در فناوري هم مي  توانيم پيش برويم؛ همچنان که رفتيم.۱

چرخه اي از فکر تا تجاري سازي
از پديد آمدن يک فکر در ذهن يک نخبه يا يک نابغه، تا تحويل آن به مرکز علمي 
و فعاليت علمي روي آن و تبديل اين فکر به يک علم يا به شاخه اي از يک علم، تا 
عبور از اين مرحله و رفتن به ميدان فناوري و به عرصه آمدن فناوران و نخبگان 
فناوري و صنعتي بر روي اين يافته ي علمي، تا بعد به مسئله ي تجاري کردن 
اينکه يک چرخه ي  بر  است. پس عالوه  ديگر  باز يک چرخه ي  اين هم  برسد؛ 
علمي بايد به وجود بيايد که علوم، همديگر را تکميل کنند، به هم کمک کنند، يک 
منظومه به وجود بيايد، چرخه و سلسله ي زنجيره وار ديگري از توليد انديشه ي علمي 
و ايده ي علمي، تا تشکيل يک مجموعه ي ذهني علمي، تا آمدن به ميدان فناوري و 

صنعت، تا آمدن به بازار و تبديل به محصول هم بايد حتماً به وجود بيايد. ۲

پيشرفت  هاي علمي، عامل تجارت  هاي پرسود
امروز در سرتاسر کشور، در استان هاي مختلف، در شهر هاي کوچک و بزرگ، 
بخصوص در مراکز علمي و حساس، جوان هاي ما کار هاي حساِس بزرگي را از 
لحاظ علمي و فناوري دارند انجام مي  دهند؛ کارهائي است که بعضي از آن ها 
صددرصد به نتيجه رسيده است، بعضي هم در راه است. اين ها را ملت ايران 
خواهند ديد. اين کار هاي علمي مايه ي اعتماد به نفس ملت ايران است، مايه ي 
رونق اقتصادي است. تجارت هاي پرسود مادي، ناشي از پيشرفت  هاي علمي 
است. جوانان ما در اين زمينه وارد شدند. آمار هاي جهاني هم اين را تأييد کرد. 

۱. بیانات در ديدار جمعي از جوانان استان همدان؛ ۱۳۸۳/04/۱7
۲. بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4
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البته مسئوالن هم تالش هاي با ارزشي مي  کنند.

علم و عمِل توأمان
همان طور که در روايت شريف هست که: »العلم يهتف بالعمل فان اجاب و 
ااّل ارتحل«؛)1( علم، عمل را به دنبال خود فرا مي خواند، دعوت مي کند. اگر 
عمل به دنبال علم آمد، آن وقت علم مي ماند، باقي مي ماند - يا شايد بشود 
گفت توسعه پيدا مي کند، رشد پيدا مي کند - اگر عمل به دنبال علم نيامد، علم 
هم باقي نمي ماند. »و ااّل ارتحل«؛ عمل که نبود، علم هم مي رود. اهميت عمل 
را اينجا مي شود فهميد؛ اهميت کار را اينجا مي شود فهميد. کار بدون علم، کم اثر 

است؛ علم بدون کار، بي اثر است. اهميت کار اين است.۱

علم و توليد، عوامل پيشرفت مادي کشور
پيشرفت مادي کشور در درجه ي اول، متوقف بر دو عنصر است: يک عنصر، 
عنصر علم است؛ يک عنصر، عنصر توليد است. اگر علم نباشد، توليد هم صدمه 
مي  بيند؛ کشور با علم پيش مي  رود. اگر علم باشد، اما بر اساس اين علم و بر بنياد 
دانش، توليد تحول و تکامل و افزايش پيدا نکند، باز کشور درجا مي  زند. عيب کار 
ما در دوران حکومت طواغيت اين بود که نه علم داشتيم، و چون علم نبود، نه توليد 
لذا دنيا وقتي وارد ميدان  پايه ي علم و پيشرونده و رشديابنده داشتيم.  بر  متکي 
صنعت شد، پيش رفت؛ قاره ي آسيا که ديرتر از اروپا وارد ميدان صنعت شده بود، 
پيش رفت؛ ولي ما بر اثر حکومت اين طواغيت و شرائط گوناگون، عقب مانديم. اگر 
مي  خواهيم جبران کنيم... بايد به علم و توليد اهميت بدهيم؛ بايد در مراکز علم، در 
مراکز تحقيق، با شکل هاي نو و مدرن پيگيري شود. چند سال است که من روي 
مسئله ي علم تکيه مي  کنم و الحمدهللَّ چرخ  هاي پيشرفت علمي و توليد علم در 

کشور به حرکت درآمده است؛ البته بايد بازهم سرعت بگيرد، هنوز اول راهيم.۲

۱. بیانات در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور؛  ۱۳۸۹/0۶/۱۶
۲. بیانات در ديدار کارگران نمونه سراسر کشور؛ ۱۳۸۹/0۲/0۸
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توجه به پارک هاي علم و فناوري
در  بايد  را  تکميلي  تحصيالت  دوره هاي  مختلف  مقاطع  فارغ التحصيالن  ما 
برنامه ريزي مي خواهد.  کار  اين  وارد کنيم.  پژوهشي حتمًا  مراکز  و  دانشگاه ها 
اين جوان، با استعداد، با شور و با شوق تا اينجا دويده و به اينجا رسيده - حاال 
مقطع دکترا يا فوق ليسانس - حاال بعد که به اينجا رسيد، بماند متحير که چه 
کار بکند؛ اين نبايد اتفاق بيفتد. بايد براي جذب اين ها برنامه ريزي کرد. خيلي از 
اين ها مسئله شان ماديات هم نيست. اهل علم مايل است که بتواند کار علمي 
بکند. اين خبري که االن وزير محترم گفتند که کارگاه هاي تحقيقاتي و آموزشي 
را توسعه داده و پولي برايش گرفته اند، واقعًا من را خوشحال مي کند؛ اين کار 
الزم است. يا اين پارک هاي علمي و فناوري که در کشور راه افتاده، کارهاي 

خوبي است؛ اما کم است. بايد روي اين ها متمرکز شد و کار کرد.۱

کمک ويژه به شرکت هاى فناورى محور
پيشنهاد کردند که امکان تأسيس نوع تاز ه اي از شرکت ها که عبارت است از 
شرکت هاي علمي و فناوري، در کشور فراهم شود. خيلي  ها هستند که مايلند 
و  دولت  که  کمکي  اين  کنند.  علمي  تحقيقات  کنند،  علمي  کار  دسته جمعي 
مسئوالن به پيشرفت  هاي علمي و فناوري مي  کنند، منحصر نماند به کمک به 
افراد؛ اين شرکت ها مورد حمايت قرار بگيرند. البته اين ها با شرکت هاي تجاري 
نشوند؛  اشتباه  مي گيرد،  تعلق  آن ها  به  بانکي  متعارف  تسهيالت  و  ماليات  که 
بلکه به طور ويژه به اين شرکت ها کمک شود. فکر مي کنم اين کار، کار الزم و 

مهمي است. دولت بايد در اين زمينه يک مديريت هوشمندانه اي به کار ببرد.۲

پژوهش تابع نياز باشد
ثانيًا سمت و سوي پرداختن به  اواًل مورد اهتمام قرار بگيرد،  ]بايد[ پژوهش 
نيازهاي کشور را پيدا کند. يعني حقيقتًا پژوهش هائي بکنيم که مورد نياز ماست. 

۱. بیانات در ديدار رؤساي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ ۱۳۸۵/0۵/۲۳
۲. بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4
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من بارها هم در شوراي عالي انقالب فرهنگي به آن دوستان عرض کرده         ام، 
هم شايد اينجا گفته         ام: ما مالک پيشرفت علمي         مان را درج مقاالت در مجالت 
پيشنهاد مي شود، تشويق  آنچه که  ما نمي دانيم  بدهيم.  قرار  نبايد  آي.اس.آي 
که  باشد  چيزي  همان  دقيقًا  مي شود،  احترام  مقاله         نويس  آن  برايش  مي شود، 
بايد مشخص کنيم که درباره         ي چي  کشور ما به آن احتياج دارد. ما خودمان 
مقاله مي نويسيم، درباره         ي چي تحقيق مي کنيم. البته انعکاس در مجامع جهاني 
الزم است، ضروري است؛ و انعکاس هم پيدا خواهد کرد. مقصود اين است که 

ما پژوهش را تابع نياز خودمان قرار بدهيم.۱

در کنار علم، به پنجه ي کارآمد هم نياز داريم 
يکي از کار هاي ديگري هم... که بر عهده ي مسئولين دولتي است، توسعه ي 
دانشگاه هاي  اين  صنعتي،  و  فني  هنرستان هاي  اين  است.  مهارت ها 
توسعه  بايد  فني حرفه اي،  آموزشکده  هاي  فني حرفه اي ها،  اين  علمي کاربردي، 
داريم.  احتياج  هم  کارآمد  پنجه ي  به  اما  داريم،  احتياج  علم  به  ما  کند.  پيدا 
يکي از کار هاي اساسي به نظر من اين است که در زمينه ي صنعت و کشاورزي 

بايستي کار کنيم.۲

پژوهشگاه  هاي متصل به دانشگاه ها و صنعت
صنايع ما اگر بخواهند از رقابت  هاي بازار عقب نمانند، به پيشرفت علمي و 
نوآوري احتياج دارند. اين نوآوري، زمينه اش در دانشگاه هاي ما، پژوهشکده  هاي 
ما، پژوهشگاه  هاي ما کاماًل فراهم است. اين پژوهشگاه هائي که چند بار توصيه 
مي تواند  بيايد،  وجود  به  دانشگاه ها  به  وابسته ي  و  دانشگاه ها  کنار  در  که  شد 
پژوهشگاه  ها شرکت  اين  در  آن ها  بگذارد که  اختيار صنايع  در  را  يک بخشي 
کنند و از ناحيه ي آن ها نياز هاي خودشان را برطرف کنند. اين کاري است که 
هماهنگي اش در همين بخش دولتي مي سر است. بايد بنشينند براي اين کار 

۱. بیانات در ديدار اساتید دانشگاه ها؛ ۱۳۸۸/0۶/0۸
۲. بیانات در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور؛  ۱۳۸۹/0۶/۱۶
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برنامه ريزي کنند؛ هم براي صنعت خوب است، هم براي دانشگاه خوب است. 
دانشگاه وقتي ناظر به نياز جامعه و نياز بازار و بازار کار بود، طبعًا جهت خودش 
دانشگاه ها  براي  البته  مي  کند؛  پيدا  هم  بيشتري  نشاط  و  مي  کند؛ شور  پيدا  را 
درآمدزا هم هست. صنعت هم وقتي متکي بود به نگاه نو و فکر نو و توليد 
علم و فناوري طبعًا پيشرفت پيدا مي کند. ما به اين نيازمنديم؛ اين هم بايستي 

حتمًا انجام بگيرد.۱

توسعه کارگاه هاي آموزشي و جايزه به نوآوري ها
يک مسأله هم در مورد رشد دادن به دانشجو ها کارهايي است که به عهده ي 
اساتيد و به عهده ي مديريت هاست؛ اينجا مخاطب فقط اساتيد نيستند؛ مديريت  ها 
هم هستند. اين کار ها را واقعًا در برنامه بگذاريد: مثل کارگاه  هاي آموزشي؛ 
مثل اردو هاي علمي؛ مثل جايزه به نوآوري ها؛ مثل مطالبه ي دستگاه صنعت 
از محقق جواني که در دانشگاه دارد يک کاري را انجام مي  دهد، يعني ارتباط 
دانشگاه و صنعت که اين هم جزو شعار هاي حتمي و قطعي اي بوده است که 

بنده از سه، چهار سال قبل از اين مطرح کردم.۲

نيروى انسانى: عامل اصلى اتصال دانشگاه با صنعت
تحقيقات الزم است، بودجه ي اختصاصي الزم است، فضاي تشويق و ميدان 
دادن به کار الزم است، اتصال دانشگاه با صنعت الزم است؛ همه ي اين ها جزو 
لوازم کار است. البته مسؤوليت به عهده ي ماهاست، به عهده ي مسؤوالن است، 
به عهده ي دولت است؛ در اين ترديدي نيست... ؛ ليکن آن که عنصر اصلي 
و ميدان دار اصلي و پهلوان اصلي اين ميدان است، شما هستيد؛ آن نيروي 
انساني عالقه مند به کار است که مثل گياهي که در دل صخره  هاي سخت هم 

راه خودش را باز مي  کند، بيرون مي  آيد و مي  بالد.۳

۱. بیانات در ديدار جمعي از نخبگان و برگزيدگان علمي؛ ۱۳۹0/07/۱۳
۲. بیانات در ديدار اساتید دانشگاه  هاي استان خراسان  در دانشگاه فردوسي؛ ۱۳۸۶/0۲/۲۵

۳. بیانات در ديدار جمعي از مهندسان؛ ۱۳۸۳/۱۲/0۵
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کانون هاي دانشي مرتبط با صنعت 
من چندين سال است که به دانشگاه ها، به دستگاه هاي دولتي اين سفارش را 
مي کنم که بين صنعت و دانشگاه يک ارتباط مستحکمي برقرار بشود. احتياج 
و  صنعت  بخش  مخصوص  دانشي،  کانون هاي  دانشگاه  در  اينکه  به  داريم 
بيايد که  به وجود  مثال مخصوص بخش خودرو  گوناگون صنعت،  بخش هاي 

پشتيباني کنند.۱

»جهاد علمي« براي اتصال علم به صنعت 
»جهاد علمي« جزِو مباني اصول گرايي است. چند سال است من تکرار کرده ام: 
بايد نهضت توليد علم در کشور راه بيفتد. من خوشحالم؛ وقتي با دانشجو ها 
و جوان ها مواجه مي  شوم که غالبًا آن  ها حرف مي  زنند و مطالبي را مي  گويند، 
مي  بينم آن  ها همين مسئله ي توليد علم و اتصال علم و صنعت، و پشتيباني دولت 
از پيشرفت و ابتکارات علمي را به عنوان توقع از ما مطرح مي  کنند. من مي  گويم 
خيلي خوشحالم و اين  ها حرف هاي ماست و حاال در بين مجموعه ي دانشگاهي 

عرف شده؛ ليکن اين کافي نيست؛ بايد به سمت کار هاي بزرگ برويم.۲

طراحي سازوکار »توليد علم« و »اتصال علم و صنعت«
نهضت نرم افزاري و توليد علم بايد تحّقق پيدا کند. اين شعار نيست. من 
دنبال اين قضيه را گرفته ام و به همه ي مراکزي که ممکن بوده، توصيه کرده ام. 
منتها من کار اجرايي نمي کنم؛ کار اجرايي را بايد دستگاه  هاي اجرايي بکنند. 
بحمد اهلّل اين کار شروع شده؛ اما بايد مسأله ي توليد علم جّدي شود. ما بايد در 
همه ي زمينه ها- چه علوم طبيعي و چه علوم انساني- علم توليد کنيم. اتّصال 
کند.  پيدا  تحّقق  بايد  کرده ام-  تأکيد  آن  روي  بار ها  که من  علم و صنعت- 

همه ي اين  ها سازوکار دارد و مي  تواند در برنامه گنجانده شود.۳

۱. بیانات در بازديد از توانمندي هاي صنعت خودروسازي؛ ۱۳۸۹/0۱/0۹
۲. بیانات در ديدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمي؛ ۱۳۸۵/0۳/۲۹

۳. بیانات در ديدار کارگزاران نظام؛ ۱۳۸۲/0۵/۱۵
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هدف مند شدن پايان نامه ها
در حين تحصيل يا در پايان تحصيل، از سوي دانشجو و استاد، ساعت هاي بسيار 
ذي قيمتي صرف تهيه ي يک پايان نامه يا يک پژوهش در دانشگاه مي شود. آيا 
گزينش اين عناوين، حساب شده و در جهت نياز هاي کشور است؟ آيا محصول 
پژوهش و تحقيقي که استاد و دانشجو، مشترکًا و يا به طور دستجمعي انجام 
داده اند، به مرحله ي اجرا و عمل مي رسد؟ آيا به اين وسيله، دانشگاه ما، دانش 

ما و رتبه ي تحقيقاتي ما رشد مي  کند يا نه؟ ۱

ايجاد چشمه ي علم براي پويايي صنعت 
نگاه به آموزش عالي به عنوان يک نقطه ي سرمايه گذاري درازمدت، ]بايد[ 
نگاهي جدي باشد. ما اگر علم و عالم نداشته باشيم، صنعت هم نداريم. حاال 
به فرض حوض ]صنعت[ را با آب دستي هم ُپر کرديم، اما باالخره اين آب از کجا 
خواهد جوشيد؟ چيز هاي نقد، غالبًا جلوي چشم برنامه ريزان کشور را مي گيرد. 
شايد آن ها هم تقصيري ندارند؛ به خاطر اين که نياز هاي نقدي واقعًا خيلي هم 

حجيم و مهم است. درعين حال، بايستي اين ديد را هم داشته باشند.۲

هزينه کردن براي تحقيقات در واحدهاي توليدي
باشد. من عرض  داشته  ابتکار وجود  اقتصادي کشور،  و تالش  کار  در محيط 
مي  کنم چه خوب است کارخانه هايي که در کشور ما وجود دارد؛ چه آن هايي که 
در اختيار دولت است و چه آن هايي که در اختيار مردم است امروز تعداد زيادي از 
واحد هاي توليدي در اختيار مردم و مال خود مردم است يک مقدار از درآمدشان 
را براي تحقيق، براي پيشبرد کار و براي کيفيت بخشيدن به کاالي توليدي شان 
صرف کنند. چرا ما بايد بنشينيم که ديگري در اروپا، يا در يک گوشه ي ديگر 
دنيا تحقيقي بکند و ما از او ياد بگيريم؟! مگر ما کمتر از آن  ها هستيم؟! مگر 

۱.   بیانات در ديدار جمعي از اساتید دانشگاه  ها؛ ۱۳۸۳/0۹/۲۶
۲. ديدار با وزير و مسؤوالن وزارت فرهنگ و آموزش عالي و چند تن از رؤساي دانشگاه هاي کشور؛ 

۱۳۶۹/۱0/04
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ما کمتر مي  فهميم؟! پس بايد تحقيقات کنند، ابتکار کنند، توليد را جلو ببرند، 
صنعت را جلو ببرند، توليد را از لحاظ کيفيت و کميت باال ببرند.۱

دستگاه  هاي علمي کشور به کمک اقتصاد کشور بيايند
چيزي را به بازار خواسِت بشر در سطح جهان عرضه کنيد که چشم ها را به طرف 
شما بگرداند و به آن احساس احتياج کنند. فقط اّدعا نباشد. در اين ميدان بايد 

واقعًا عمل باشد... بعد، دستگاه  هاي علمي کشور به کمک اقتصاد کشور بيايند.۲
 

اقتصاد مقاومتي

راه باز و اميدبخش فعاليت هاي اقتصادي دانش بنيان
يک مسئله  ی ديگر در سرفصل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش  بنيان است. بعضی 
از کسانی که در باب  شرکت های دانش  بنيان فعال بودند، ماه رمضان اينجا آمدند و 
صحبتهائی کردند. خب، خوشبختانه انسان می  بيند کارهای خوبی انجام داده  اند. اين 
بخش  شرکت های دانش  بنيان و فعاليت های اقتصادی دانش  بنيان خيلی جاده  ی باز 
و اميدبخشی است. البته آن ها گاليه  هائی هم داشتند. به نظر من دوستان مسئول 
در دولت که کارشان به اين بخش ارتباط پيدا مي کند - چه وزارت صنعت و معدن 
و تجارت، چه وزات علوم - به اين مسئله  ی  شرکت های دانش  بنيان بپردازند و 
ما  است.  خوبی  بسيار  زمينه  ی  کنند.  برطرف  را  آن ها  و  بشنوند  را  گاليه  هاشان 

استعدادهای برجسته  ای داريم که مي توانند در اين مورد کمک کنند.۳

تکيه به مردم و توانمندسازي بخش خصوصي
بخش خصوصی را بايد کمک کرد. اينکه ما »اقتصاد مقاومتی« را مطرح کرديم، 
بخش هايش  از  يکی  دارد؛  ارکانی  دارد،  شرائطی  مقاومتی  اقتصاد  خود  خب، 

۱. بیانات در ديدار جمعي از کارگران و معلمان؛ ۱۳7۲/0۲/۱۵
۲. بیانات در ديدار جمعي از کارگران و معلمان؛ ۱۳7۲/0۲/۱۵

۳. بیانات در ديدار اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۹۱/۶/۲
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همين تکيه  ی به مردم است؛ همين سياست های اصل 44 با تأکيد و اهتمام و 
دقت و وسواِس هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو کارهای اساسی شماست. 
در بعضی از موارد، من از خود مسئولين کشور مي شنوم که بخش خصوصی به 
اينکه به بخش  بايد فکری بکنيد برای  خاطر کم  توانی  اش جلو نمی  آيد. خب، 
قوانين الزم  از طريق  بانک هاست،  از طريق  توانبخشی بشود؛ حاال  خصوصی 
بخش  که  کنيد  کاری  است،  الزم  که  طريقی  هر  از  است؛  الزم  مقرراِت  و 
خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. باالخره اقتصاد مقاومتی معنايش اين است 
که ما يک اقتصادی داشته باشيم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور 
محفوظ بماند، هم آسيب  پذيری  اش کاهش پيدا کند. يعنی وضع اقتصادی کشور 
و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که هميشگی و 
به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسيب ببيند و اختالل پيدا کند. يکی از 
شرائطش، استفاده از همه  ی ظرفيت های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و 
انديشه  ها و راهکارهائی که صاحبنظران ميدهند، استفاده کنيد، هم از سرمايه  ها 

استفاده شود.۱

حمايت از بخش درونزاي اقتصاد
يک رکن ديگر اقتصاد مقاومتی، حمايت از توليد ملی است؛ صنعت و کشاورزی. 
خب، آمارهائی که آقايان ميدهند، آمارهای خوبی است؛ ليکن از آن طرف هم از 
داخل دولت، خود مسئولين به ما مي گويند که بعضی کارخانه  ها دچار مشکلند، 
اختالل دارند، در بعضی جاها تعطيلی صنايع وجود دارد - گزارش های گوناگونی 
به ما مي رسد، خود شما هم گزارش مي دهيد؛ يعنی من گزارش های ديگر هم 
نيست؛ گزارش های خود شما هم  ديگران  به گزارش های  اتکاء من  اما  دارم، 
هست که به دست ما مي رسد - خب، بايد اين را عالج کرد. اين ها طبعًا ايجاد 
اشکال مي کند. اگر چنانچه همين بخش دوم قضيه - يعنی آن نيمه  ی خالی 
ليوان - نمي بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادی، وضع بهتری را در کشور 
از توليد  ارائه ميکرديد و کمک های بيشتری به مردم مي شد. باالخره حمايت 

۱. بیانات در ديدار اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۹۱/۶/۲
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ملی، آن بخِش درونزای اقتصاد ماست و به اين بايستی تکيه کرد.۱

فرهنگسازي مديريت مصرف
بايد  هم  مصرف  است.  مصرف  مديريت  مقاومتی،  اقتصاد  در  هم  مسئله  يک 
مديريت شود. اين قضيه  ی اسراف و زياده  روی، قضيه  ی مهمی در کشور است. 
خب، حاال چگونه بايد جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ  سازی هم الزم است، 
بيشتر به عهده  ی رسانه  هاست.  اقدام عملی هم الزم است. فرهنگ  سازی  اش 
واقعًا در اين زمينه، هم صدا و سيما در درجه  ی اول و بيش از همه مسئوليت 
ما يک  کنيد.  فرهنگ  سازی  بايد  دارند.  ديگر مسئوليت  دارد، هم دستگاه های 
ملت مسلماِن عالقه  مند به مفاهيم اسالمی هستيم، اينقدر در اسالم اسراف منع 

شده، و ما متأسفانه در زندگی  مان اهل اسرافيم! ۲

آغاز مديريت مصرف از دولت
از خود  اقتصاد مقاومتي[ هم به نظر من  بخش عملياتی ]مديريت مصرف در 
از  بعضی  هم  حاال  خواندم،  من  شماها  گزارش های  در  شود.  آغاز  بايد  دولت 
دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه  جوئی است و مي خواهد صرفه  جوئی 
يک  خودش  دولت  بگيريد.  جدی  را  اين  است؛  الزم  اين  خوب،  بسيار  کند؛ 
مصرف  کننده  ی بسيار بزرگی است. شما از بنزين بگيريد تا وسائل گوناگون، يک 
کنيد.  کار مصرف، صرفه  جوئی  در  حقيقتًا  است.  دولت  بزرگ،  مصرف  کننده  ی 

صرفه  جوئی، چيز بسيار الزم و مهمی است.۳

تامين نياز روزمره وزارتخانه ها از داخل
]در اقتصاد مقاومتي[ به مصرف توليدات داخلی هم اهميت بدهيد. در دستگاه 
جديدی  چيز  اگر  مي گيرد،  انجام  جديدی  کار  اگر  شما،  وزارتخانه  ی  در  شما، 

۱. بیانات در ديدار اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۹۱/۶/۲
۲. بیانات در ديدار اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۹۱/۶/۲
۳. بیانات در ديدار اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۹۱/۶/۲
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خريده مي شود، اگر همين اقالم روزمره  ای که مورد نياز وزارتخانه است، تهيه 
مي شود، سعی کنيد همه  اش از داخل باشد؛ اصرار بر اين داشته باشيد؛ خود اين، 
يک قلم خيلی بزرگی مي شود. اصاًل ممنوع کنيد و بگوئيد هيچ کس حق ندارد 
در اين وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. به نظر من اين ها مي تواند کمک 

کند.۱

اقتصاد منهاي نفت
بنده از چند سال قبل - دو، سه سال قبل - شعار تکيه بر »اقتصاد منهاي 
نفت« را با مسؤولين کشور در ميان گذاشتم؛ آن ها هم انصافًا استقبال کردند. 
البته کار آساني نيست. اين کار در طول يک سال و دو سال و پنج سال، انجام 
نمي گيرد؛ بايد به مرور و بتدريج انجام گيرد، که ما براي اداره امور کشور، براي 
کارهاي گوناگون کشور، براي واردات و خدمات کشور، براي آموزش و پرورش 
و بودجه جاري کشور، مجبور نباشيم نفت را که ذخيره ماست، بفروشيم و گندم، 

يا شير خشک وارد کنيم! اين غلط است.۲

آرزوي توليد ثروت از دانش و پلمپ چاه هاي نفت 
دِر  و  بياوريم  به دست  دانش مان  راه  از  را  کشور  درآمد  بتوانيم  ما  که  روزي  آن 
چاه  هاي نفت را پلمپ کنيم، آن روز براي ما روز خوبي است. امروز ما داريم 
از ذخايرمان مي  خوريم. بيشتر بودجه ي کشور از نفت است. نفت ذخيره ي ماست. 
گنجينه مان را داريم تخليه مي  کنيم؛ از روي ناچاري. بايد روزي برسد که اين ملت 
بتواند از دانش خود ثروت توليد کند. آن وقت خوِد آن ثروت به پيشرفت دانش 
کمک خواهد کرد. يک هم افزائي پي در پي دارند: علم به ثروت کمک مي کند، 
ثروت به علم کمک مي کند؛ دائمًا هم افزائي به وجود مي آيد. ما بايد دنبال اين روز 

باشيم. البته جهت گيري ها، بايد جهتگيري  هاي درست و معنوي و الهي باشد.۳

۱. بیانات در ديدار اعضاي هیات دولت؛ ۱۳۹۱/۶/۲
۲. بیانات در ديدار زائرين و مجاورين حرم مطهر رضوي؛ ۱۳77/0۱/0۱

۳. بیانات در ديدار نخبگان جوان دانشگاهي؛ ۱۳۸7/0۶/۱۵
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استفاده از استعداد ها براي جدا کردن کشور از نفت
استعداد در داخل کشور ما برجسته و بيش از حّد معمول و متوّسط است. مکّرر 
از متوّسِط استعداد در کّل جهان  ايران باالتر  گفته ام که متوسط استعداد در 
المپياد هاي رياضي و فيزيک و شيمي و... به دست  است. پيشرفتهايي که در 
آورديم، نشان داد ما جواناني داريم که از استعداد هاي بااليي برخوردارند. کساني 
که در اين مسابقات، مقامات باال به دست آوردند، افراد استثنايي نبودند؛ بلکه 
اين  در  هزار  صد ها  و  هزار ها  افراد  اين  قبيل  از  يقينًا  مملکتند.  اين  فرزندان 
مملکت وجود دارند. اين  ها را به آموزش، پرورش، توسعه ي علم و تحقيق تربيت 
کنيد. به کار فرهنگي به معناي واقعي کلمه اهتمام ورزيد. وقتي که اين  ها رشد 
پيدا کردند، مي  توانند کشور و بلکه دنيا را با دست هاي خودشان اداره کنند. تکيه 
بر توان و امکانات داخلي نيز از همين مقوله است. تا آنجا که بتوانيم بايد کشور 
را از مسأله ي نفت جدا کنيم که البته اين هم محسوس است. آن طور که من 
در آمار ها ديدم، به نظرم رشد صادرات غير نفتي ما در سال هفتاد و سه  از 
رشدي حدود بيست درصد برخوردار بوده است که رشد خيلي بااليي است. در 
همين جهت پيش برويد و کاري کنيد که ما بتوانيم از تنّوع در توليد اقتصادي 
از همه ي  اهلّل  و صادرات و استفاده ي داخلي کشور برخوردار باشيم و إن شاء 

ظرفيت هاي کشور استفاده کنيم.۱

توليد دانش بنيان به جاي تکيه بر ذخائر معدني و طبيعي
توليد، چه در عرصه ي صنعت، چه در عرصه ي کشاورزي، از اهميت درجه ي 
وابسته  نخواهي  خواهي  باشد،  نداشته  توليد  که  کشوري  است.  برخوردار  اول 
است. اگر همه ي نفت و گاز دنيا هم زير زمين هاي ما و در چاه  هاي ما ذخيره 
شده باشد، به دردمان نمي خورد؛ کمااينکه مي  بينيد کشورهائي وجود دارند که 
بسيار  فلز هاي  انرژي، چه ذخائر  از لحاظ ذخائر معدني و طبيعي - چه ذخائر 
اين  روي  بر  اما خودشان  ثروتمندي هستند؛  کمال  در   - کمياب  و  ذي قيمت 
فالکت باري  و  نکبت بار  زندگي  است،  خفته  گنج  همه  اين  زيرش  که  زميني 

۱. بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضاي هیئت دولت؛ ۱۳74/0۶/0۸
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دارند. بايد توليد در کشور - بخصوص توليد دانش بنيان، متکي به دانش و 
مهارت هاي علمي و تجربي - پيش برود؛ اين به دست کارگر و کارفرماست. 

مديريت آن هم با دولت است؛ بايستي سازماندهي کنند، کار کنند.۱

مردمي کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتي
مسئله ي اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتي مهم است. البته اقتصاد مقاومتي 
الزاماتي دارد. مردمي کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين 
بياورد؛ و  به وجود  که اعالم شد، مي تواند يک تحول  اصل ۴۴  سياست هاي 
اين کار بايد انجام بگيرد. البته کارهائي انجام گرفته و تالش هاي بيشتري بايد 
تشويق  اقتصادي  فعاليت  به  هم  کرد؛  توانمند  بايد  را  بخش خصوصي  بشود. 
بشوند، هم سيستم بانکي کشور، دستگاه هاي دولتي کشور و دستگاه هائي که 
مي توانند کمک کنند - مثل قوه ي مقننه و قوه ي قضائيه - کمک کنند که مردم 

وارد مي دان اقتصاد شوند. ۲

کاهش وابستگي به نفت، الزمه ي اقتصاد مقاومتي
کاهش وابستگي به نفت يکي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين 
وابستگي، ميراث شوم صد ساله ي ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت که 
امروز وجود دارد، استفاده کنيم و تالش کنيم نفت را با فعاليت هاي اقتصادي 
درآمدزاي ديگري جايگزين کنيم، بزرگترين حرکت مهم را در زمينه ي اقتصاد 
انجام داده ايم. امروز صنايع دانش بنيان از جمله ي کارهائي است که مي تواند 
اين خأل را تا مي زان زيادي پر کند. ظرفيت هاي گوناگوني در کشور وجود دارد 
که مي تواند اين خأل را پر کند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين که 

هرچه ممکن است، وابستگي خودمان را کم کنيم.۳

۱. بیانات در ديدار کارگران نمونه سراسر کشور؛ ۱۳۸۹/0۲/0۸
۲. بیانات در ديدار کارگزاران نظام؛ ۱۳۹۱/0۵/0۳
۳. بیانات در ديدار کارگزاران نظام؛ ۱۳۹۱/0۵/0۳
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مديريت مصرف و استفاده از توليد داخل؛ رکن  هاي اقتصاد مقاومتي
يعني مصرف  است؛  مقاومتي  اقتصاد  ارکان  از  مديريت مصرف، يکي  مسئله ي 
متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاه هاي دولتي، هم دستگاه هاي غير 
دولتي، هم آحاد مردم و خانواده  ها بايد به اين مسئله توجه کنند؛ که اين واقعاً جهاد 
است. امروز پرهيز از اسراف و مالحظه ي تعادل در مصرف، بالشک در مقابل دشمن 
يک حرکت جهادي است؛ انسان مي تواند ادعا کند که اين اجر جهاد في سبيل اهلّل  
را دارد. يک بُعد ديگِر اين مسئله ي تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است 
که ما از توليد داخلي استفاده کنيم؛ اين را همه ي دستگاه هاي دولتي توجه داشته 
باشند - دستگاه هاي حاکميتي، مربوط به قواي سه گانه - سعي کنند هيچ توليد غير 
ايراني را مصرف نکنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلي 
را بر مصرف کاالهائي با مارک هاي معروف خارجي - که بعضي فقط براي نام و 
نشان، براي پز دادن، براي خودنمائي کردن، در زمينه  هاي مختلف دنبال مارک هاي 

خارجي مي روند - ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف کاال هاي خارجي را ببندند.۱

تصميم هاي خلق الساعه آفت اقتصاد مقاومتي
حرکت بر اساس برنامه، يکي از کارهاي اساسي است. تصميم هاي خلق الساعه 
و تغيير مقررات، جزو ضربه هائي است که به »اقتصاد مقاومتي« وارد مي شود 
و به مقاومت ملت ضربه مي زند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم 
بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياست هاي اقتصادي کشور در هر زماني دچار 

تذبذب و تغييرهاي بي مورد شود.۲

کار و توليد: راه ناکامي تحريم ها
ما بايد يک اقتصاد مقاومتي واقعي در کشور به وجود بياوريم. امروز کارآفريني 
معناش اين است. دوستان درست گفتند که ما تحريم ها را دور مي زنيم؛ بنده هم 
يقين دارم. ملت ايران و مسئولين کشور تحريم ها را دور مي زنند، تحريم کنندگان 

۱. بیانات در ديدار کارگزاران نظام؛ ۱۳۹۱/0۵/0۳
۲. بیانات در ديدار کارگزاران نظام؛ ۱۳۹۱/0۵/0۳

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي



راهبرد »توليد دانش بنيان«؛ جايگاه شركت هاي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي66

را ناکام مي کنند؛ مثل موارد ديگري که در سال هاي گذشته در زمينه  هاي سياسي 
بود که يک اشتباهي کردند، يک حرکتي انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند 
برگردند، يکي يکي عذرخواهي کنند. چند مورد يادتان هست البد ديگر. حاال 
جوان ها نميدانند. در اين ده بيست سال اخير، از اين کار ها چند بار انجام دادند. 
اين دفعه هم همين جور است. البته تحريم براي ما جديد نيست، ما سي سال 
است تو تحريميم. همه ي اين کارهائي که شده است، همه ي اين حرکت عظيم 
ملت ايران، در فضاي تحريم انجام گرفته؛ بنابراين کاري نمي توانند بکنند. خب، 
ولي اين دليلي است براي همه ي مسئوالن و دلسوزان کشور که خود را موظف 
بدانند، مکلف بدانند به ايجاد کار، به توليد، به کارآفريني، به پر رونق کردن 
روزافزون اين کارگاه عظيم؛ که کشور ايران حقيقتًا امروز يک کارگاه عظيمي 

است. همه خودشان را بايد موظف بدانند.۱

محاصره علمى و فناورى
بر  ]قدرت های مسلم دنيا[ به خودشان تسال می دادند که جمهوری اسالمی قادر 
ماندن نيست؛ چون در دنيای که علم و فناورى حرف اول را می زند و ثروت هم از 
راه علم و فناوری به دست می آيد،  وقتی کشوری از لحاظ علمی و فناوری توانايی 
نداشت و محاصره هم شد؛ نگذاشتند به آن برسد، به خودی خود خواهد خشکيد؛ 
مثل درختی و نهالی که به آن آب و هوا ندهی؛ بتدريج می خشکد و نيازی نيست 
که آن را قطع کنيد؛ خودش از بين می رود. آن ها درباره جمهوری اسالمی اين طور 
خيال می کردند؛ لذا در اوايل انقالب می گفتند تا دو ماه ديگر، گاهی می گفتند تا 
يکسال ديگر، و گاهی می گفتند تا پنج سال ديگر، جمهوری اسالمی رفتنی و نابود 
شدنی است! مرتب به خودشان وعده می دادند. آنها هم  محاصره اقتصادی کردند، 
هم محاصره علمى کردند، هم محاصره فناورى و تکنولوژيک کردند، هم جنگ 
را تحميل کردند، هم از طرف مقابل ما در جنگ، هر چه توانستند حمايت کردند و 
کمکش کردند که بلکه بتوانند اين مشکالت را آوار کنند روی سر جمهوری اسالمی 
و آن را از بين ببرند، اما حاال می بينند که بعد از بيست و پنج سال، جمهوری اسالمی 

۱. بیانات در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور؛  ۱۳۸۹/0۶/۱۶
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از زير آوارها قد کشيده و بيرون آمده؛ روی پای خودش ايستاده و به خود متکی و 
اميدوار است و به آينده خوش بين و در زمينه علم و فناوری هم پيشرفت کرده است.۱

خودکفايي توليد ملي با جهاد علمي

نوآوري در فضاي علم به عنوان يک امر مقدس
جنبش توليد علم -که بنده دو سه سال است آن را در دانشگاه ها تکرار مي  کنم- 
ناظر به اين قضيه است. توليد علم يعني رفتن از راه هايي که به نظر، راه هاي 
نارفته اي است. البته اين به آن معنا نيست که ما راه هايي را که ديگران رفته اند، 
نرويم و به تجربه  هاي ديگران بي اعتنايي کنيم؛ بلکه به اين معناست که به فکر 
باشيم. در اين دنياي عظيم و در اين طبيعت بزرگ، ناشناخته  هاي فراواني وجود 
دارد که دانش پيشرفته ي امروز هنوز به آن  ها دست نيافته است. ناشناخته  ها بسيار 
فراوان است و به گمان زياد به  مراتب بيشتر از چيزهايي است که بشر تاکنون به 
آن  ها دست يافته است. بايد دّقت کنيم، فکر کنيم و به دنبال کشف ناشناخته  ها 
باشيم. بايد استعدادي را که مغز و فکر ايراني آن را دارد، به کار بيندازيم. راه هاي 
اين  نباشيم.  بيمناک  نوآوري در وادي علم،  از بدعت و  و  پيدا کنيم  را  ميان بُر 
حرکت بايد در دانشگاه ها و مراکز علمي و تحقيقاتي ما به صورت انگيز هاي عام، 
امري مقّدس و يک عبادت تلّقي شود. همه ي رشته  هاي علوم بايد به اين صورت 

درآيد. ما بايد اين جرأت را داشته باشيم که فکر کنيم مي  توانيم نوآوري کنيم.۲

شتابان در راه هاي ميان بر براي توليد علم
مرز هاي  از  عبور  لزوم  و  علم  توليد  دانشگاه ها  در  مي  بينم  من  خوشبختانه 
دانش به يک گفتمان عمومي تبديل شده. اين خيلي براي من خرسندکننده و 
نويدبخش است... ما عقبيم. امروز سرعت پيشرفت ما خوب است؛ اما با توجه به 
عقب ماندگي  هاي گذشته که کشور ما دارد، هرچه سرعت مان بيشتر باشد بازهم 

۱. بیانات در خطبه های نماز جمعه؛ ۱۳۸۳/۸/۱۵
۲. بیانات در ديدار اساتید دانشگاه شهید بهشتي؛ ۱۳۸۲/0۲/۲۲
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زيادي نيست. ما بايد خيلي پيش برويم؛ از راه هاي ميان بر استفاده کنيم؛ از 
شتاِب فراوان بهره ببريم؛ ما بايد در همه ي علوم توليد داشته باشيم.۱

دست يابي به فناوري جهشي
ما هنوز با دانش جهاني خيلي فاصله داريم. البته اين فاصله در دوران انحطاط، 
پيش  توانسته ايم  ما  نيست.  اندازه  آن  به  فاصله  اين  امروز  اما  بود؛  زياد  خيلي 
برويم، اما هنوز فاصله داريم. اينکه من گفتم توليد علم، معنايش اين نيست 
که علم ديگران را ياد بگيريم- آن را که بايد ياد بگيريم و در اين شکي نيست- 
معنايش اين است که ما خطِّ مرِز دانش را بشکنيم، باز کنيم و آفاق جديدي را 
فتح کنيم؛ البته اين کار دشواري است. ما بايد به فناوري جهشي دست پيدا 
کنيم؛ ما بايد بتوانيم بر فناوري  هاي موجود دنيا بيفزاييم؛ ما بايد بتوانيم اختراع 

صددرصد ايراني را در بازار هاي دنيا مطرح کنيم.۲

ارايه راه هاي نو و چشاندن طعم آن به جامعه 
کردن  ايجاد  جديد  پروژه ي  معناي  به  نوآوري  شکوفايي.  و  نوآوري  گفتيم  ما 
و  کردن  پيدا  را  نو  راه هاي  انديشه،  در  فکر،  در  نوآوري  يعني  نوآوري  نيست. 
آن ها را به عنوان برنامه و راهنماي کار قرار دادن؛ معناي نوآوري اين است که 
شيوه  هاي نو را پيدا کنيم. بخشي از شکوفايي هم اين است که کارهايي را که 

شما تا حاال کرده ايد، بتواند طعم خودش را به کام مردم بنشاند.۳

بنيان گذاري قاعده ي توليد و مصرف توسط خودمان
بعد از انقالب، انقالب و معلم انقالب که امام بزرگوار ما بود به ما ملت تفهيم 
کردند که ما مي توانيم خودمان کار کنيم؛ خودمان تالش کنيم؛ خودمان بسازيم؛ 
ماست  فرهنگ  همان  که  را  مصرف  و  توليد  و  سازندگي  قاعده ي  خودمان 
بنيان گذاري کنيم. ما بايد اين را در همين دوران سازندگي هم به کار بگيريم. 

۱. بیانات در ديدار استادان و دانشجويان کردستان؛ ۱۳۸۸/0۲/۲7
۲. بیانات در ديدار جمعي از مهندسان ؛ ۱۳۸۳/۱۲/0۵

۳. بیانات در ديدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولت؛ ۱۳۸7/0۶/0۲
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بايستي  را  اين ها  به داشته هاي ديگران پشت نمي کنيم.... ما همه ي  ما هرگز 
وسيله و پلي براي جوشيدن استعداد سازندگي از درون کشور قرار بدهيم. 
هرجا که مي توانيم در داخل کشور توليد کنيم، بايستي اين را بر استفاده ي از 
مصنوعات خارجي ترجيح بدهيم. هر چيزي که در داخل کشور توليد مي شود، 

براي ما مبارک تر از مشابه خارجي آن است.۱

رهايي از تفکر تقليد و ترجمه
در دوران ورود دانش جديد به کشور ما، آنچه که وارد شد، عبارت بود از تقليد 
الزم  کار  يک  که  نيست-  ارزشمند  اثر  يک  ترجمه  منظورم  البته  ترجمه.  و 
است - منظورم فکر و ذائقه و روحيه ترجمه اي است؛ يعني قدرت ابتکار را 
از يک ملت گرفتن؛ شجاعت حرف نو را از يک ملت گرفتن؛ همه اش توي 
سر او زدن؛ به او اين طور تلقين کردن که اگر مي  خواهي به جايي برسي و آدم 
شوي، بايد همان کاري را بکني که غربي  ها کردند و از آن سرسوزني تخّطي 
نکني! به مردم ما و محيط هاي علمي، اين گونه ياد دادند. اجازه ابتکار و نوآوري 
و خالقيت علم را ندادند. علم و فکر را بايد توليد کرد. اين  ها نه در علوم تجربي، 
نه در علوم انساني و نه در علوم سياسي و اجتماعي، براي آفرينش علمي ميدان 

ندادند. لذا وضع اين گونه است که امروز مالحظه مي  کنيد.۲

همت براي هميشه شاگرد نماندن
دانش را از دارندگان آن، از هرجا و هرکه، بايد آموخت ولي دنياي اسالم بايد 
براي  خود  هّمت  و  خود  استعداد هاي  از  و  نماند  شاگرد  هميشه  تا  کند  هّمت 

نوآوري و ابتکار و توليد علم کمک بگيرد.۳

توليد علم به جاي وابستگي به لوکوموتيو غرب
اين پيشرفت علمي، اگرچه که با فراگيري علم از کشور ها و مراکز پيشرفته تِر 

۱. بیانات در ديدار مديران وزارت نفت؛ ۱۳70/0۹/۱۲
۲. بیانات در ديدار جوانان استان اصفهان؛ ۱۳۸0/۸/۱۲

۳. پیام به کنگره عظیم حج؛ ۱۳۸4/۱0/۱۹

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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علمي حاصل خواهد شد؛ اما فراگيري علم يک مسئله است، توليد علم يک 
مسئله ي ديگر است. نبايد ما در مسئله ي علم، واگن خودمان را به لوکوموتيو 
غرب ببنديم. البته اگر اين وابستگي ايجاد بشود، يک پيشرفت هائي پيدا خواهد 
بودِن  زيِردست  ابتکار،  نداشتن  دنباله روي،  ليکن  نيست؛  شکي  اين  در  شد؛ 
معنوي، الزمه ي قطعي اين چنين پيشروي اي است؛ و اين جايز نيست. بنابراين، 

ما بايد علم را خودمان توليد کنيم و آن را بجوشانيم.۱

جرأت نوآوري الزمه ي پيشرفت علمي
پيش  علمي  لحاظ  از  بخواهيد  اگر  است.  الزم  علم  آن ها،  کار  با  مقابله  براي 
برويد، بايد جرأت نوآوري داشته باشيد. استاد و دانشجو بايد از قيد و زنجيره ي 

جزميگري تعريف هاي علمي القاء شده و دائمي دانستن آن ها خالص شوند.۲

جرأت علمي توام با قدرت علمي
براي نوآوري علمي - که در فرهنگ معارف اسالمي از آن به اجتهاد تعبير 
مي شود - دو چيز الزم است: يکي قدرت علمي و ديگري جرأت علمي. البته 
و مجاهدت  وافر، ذخيره ي علمي الزم  است. هوش  علمي چيز مهمي  قدرت 
فراوان براي فراگيري، از عواملي است که براي به دست آمدن قدرت علمي، 
هم  علمي  قدرت  از  که  کساني  بسا  اي  نيست.  کافي  اين  اما  است؛  الزم 
کاروان  ندارد؛  کاربُرد  جا  هيچ  آن ها  علمي  انباشته ي  ذخيره ي  اما  برخوردارند، 
علم را جلو نمي برد و يک ملت را از لحاظ علمي به اعتالء نمي رساند. بنابراين 

جرأت علمي الزم است.۳

جهاد علمي يعني جوشندگي و فوران از درون
امروز کشور نيازمند يک جهاد علمي است... در مفهوم اسالمي، جهاد عبارت 
است از آن تالشي که در مقابل يک دشمن است، در مقابل يک خصم است. 

۱. بیانات در ديدار نخبگان علمي و اساتید دانشگاه ها؛ ۱۳۸7/07/0۳
۲. بیانات در جمع دانشجويان و اساتید دانشگاه صنعتي امیرکبیر؛ ۱۳7۹/۱۲/0۹
۳. بیانات در جمع دانشجويان و اساتید دانشگاه صنعتي امیرکبیر؛ ۱۳7۹/۱۲/0۹
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هر تالشي جهاد نيست. مجاهدت با نفس، مجاهدت در مقابل شيطان، جهاد 
معارض  يک  با  مواجهه ي  است؛  دشمن  يک  با  مواجهه ي  نظامي،  ميدان  در 
است. امروز ما در زمينه ي علم نياز داريم که اينجور تالشي در کشور بکنيم؛ 
احساس کنيم موانعي وجود دارد، بايد اين موانع را برداريم؛ دارد معارضه هائي 
امکانات  اين معارضه  ها را در هم بشکنيم؛ در زمينه ي عرضه ي  بايد  مي شود، 
کشور هاي  که  هستند-  آن  که صاحبان  کساني  از سوي  خّست هائي  علمي، 
از خودمان  خّست ها  اين  مقابل  در  بايد  دارد،  پيشرفته ي علمي است- وجود 

عزت و جوشندگي و فوراِن از درون نشان بدهيم.۱

پاک کردن ُمهر »نمي توانيم« و »نمي توانيد«
قرار گرفته اند،  آن  در  از محاصره ي موجود که کشور هاي جهان سوم  بايد  ما 
همه ي  وظيفه ي  بلکه  نيست،  ما  وظيفه ي  فقط  اين  کنيم.  خارج  را  خودمان 
اعتقاد  من  ماندند.  عقب  علم  کاروان  از  دور هاي  در  که  دنياست  ملت هاي 
راسخم- که اين اعتقاد با نظر خبرگان و کارشناسان فن تأييد شده است- اين 
است که ما مي  توانيم اين کار را بکنيم. اين ُمهر »نمي توانيم« و »نمي توانيد« 
از  بايستي  بوده،  فرهنگي دشمنان  از بخش هاي عمده ي سياست  يکي  را که 
هم  زمينه  همين  در  که  مي  کنم  احساس  من  البته  کنيم.  پاک  خودمان  ذهن 

مي  توانيم پيشرفت کنيم.۲

توسعه فناوري وظيفه است
آن ها دلشان مي  خواهد ما هيچ چيز توليد نکنيم و غذاي حاضرمان را هم از آن ها 
بگيريم؛ به شرطي که پول داشته باشيم. وقتي هم نداشتيم، اگر ملت از گرسنگي 
بميرند، آن ها که ابايي ندارند؛ چون هزارهزار مي  کشند و از مردن هزارهزار و 
ميليون ميليون هم هيچ باکي ندارند. وظيفه ي ملي ما امروز اين است که دنبال 
اين فناوري و فناوري  هاي مشابه، هر چه که ما را به اوج قله ي علم نزديک 

۱. بیانات در ديدار اساتید دانشگاه ها؛ ۱۳۸۹/0۶/۱4
۲. بیانات در ديدار جمعي از اساتید دانشگاه ها؛ ۱۳۸۲/0۸/0۸
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کند، برويم و امروز دنبال کردن آن براي ملت ما واجب است و براي کساني که 
مي  توانند، وظيفه ي آن هاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگي 

ر ها کنند.۱

برخورد هوشمندانه با تحريم
من اين را در همين نمايشگاهي هم که آخر اسفند رفتيم، از زبان چند نفر از اين 
دانشمندان جوان شنيدم. به من گفتند که ما مي خواستيم اين دستگاه را توليد 
کنيم، رفتيم ابزارش را از خارج تهيه کنيم، به ما گفتند شما تحريميد، به شما 
نمي دهيم؛ فهميديم خودمان بايد درست کنيم. آمديم داخل فکر کرديم، زحمت 
برخورد  اين،  ساختيم.  را  اين  بيگانه  به  احتياج  بدون  کرديم،  تالش  کشيديم، 
دشمن  تحريم هاي  با  مردم،  آحاد  هم  کشور،  مسئولين  هم  است.  هوشمندانه 
اينجور برخورد کردند؛ يعني دشمن را از بُرنده ترين ابزارهائي که در اختيار داشت، 
محروم کردند. مثل اين است که در يک جنگي، شما اسلحه را از دست دشمن 

بگيريد؛ و گرفتيد.۲

خودکفايي در محصوالت ضروري کشاورزي
در بخش کشاورزي و دامداري - که يکي از بخش هاي مهّم ماست - اساس 
توّجه بايد به اين باشد که ما در محصوالت اصلي مصرفي کشور، به خودکفايي 
برسيم؛ همچناني که در يک وقت اين کار تجربه شد و جهاد سازندگي در چند 
سال گذشته، کشور را از واردات مواد لبني بي نياز کرد... اخيراً مسؤوالن بخش 
را در زمينه ي موارد مصرفي  قادرند کشور  اّطالع دادند که  بنده  به  کشاورزي 
اصلي کشور به خودکفايي برسانند؛ يعني ما گندم و برنج و روغن نباتي و ذّرت 
وارد نکنيم. ما اين توانايي را داريم؛ اما هّمت و تعّهد و ايمان و اعتقاد به نظام 
اسالمي و ترس از مؤاخذه ي الهي در مدير الزم است تا اين کار ها بشود. اگر 

۱. بیانات در ديدار جمعي از مسئوالن جهاد دانشگاهي؛ ۱۳۸۳/04/0۱
۲. بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال ۹0؛ ۱۳۹0/0۱/0۱



73

مديران اين چيز ها را در خود رعايت کنند، آن موفقيت حاصل خواهد شد.۱

بلند کردن پرچم خودباوري 
تحقيق  و  است،  يافته  استواري  پايه ي  نيروي هوايي  در  تحقيق  کار  بحمداهلَلّ 
و  دانش  درون خود  از  مسلح  نيروهاي  وقتي  است.  علم  پيشرفت  پايه ي  خود 
که  ادعا  و  اسم  يک  فقط  نه  استقالل  که  کرد  يقين  بايد  جوشيدند،  معرفت 
از  و  به وضوح مي بينم  نهاجا  را در  پديده  اين  تبلور است. من  و  واقعيت  يک 
همه ي دست اندرکاران، از فرمانده ي نهاجا که اهل علم و تحقيق است؛ از جهاد 
خودکفايي که نخستين پرچم خودباوري را بلند کرده است و از يکايک کساني 
باور  اواًل  اين است که  اين پيشرفت مؤثر بوده اند، تشکر مي کنم. مهم  که در 
داشته باشيد که حاال کار را آغاز کرده ايد و نپنداريد که کار را تمام کرده ايد؛ ثانيًا 

باور داشته باشيد که تا همه جا مي شود پيش رفت.۲

روحيه ي خودکفايي دوران جنگ
بسياري از اين ابتکاراتي که امروز شما در داخل نيروي هوايي انجام مي دهيد، 
مرهون همان روحيه ي خودکفايي است که در دوران جنگ به وجود آمد؛ وااّل 
در روز اول جنگ که ما اين طور نبوديم. روز اول جنگ، ما هواپيما بسيار داشتيم؛ 
قطعات يدکي خيلي داشتيم؛ هواپيماي آماده هم داشتيم؛ اما آنچه که نداشتيم، 

خودجوشي بود؛ که اين خودجوشي به مرور به وجود آمد.۳

بستن راه هاي اعمال فشار دشمنان
امروز که آتش جنگ فرونشسته و برنامه ي سازندگي به وسيله ي دولت و مجلس 
تنظيم شده و نيروهاي مخلص، آستين همت باال زده اند، بر همگان واجب است که 
سازندگي کشور را بسيار جدي بدانند و موانع را از سر راه آن بردارند. امروز، آبروي 
اسالم در گرو آن است که ايران اسالمي به کشوري آباد تبديل شود، کار و ابتکار در 

۱. بیانات در ديدار مسئوالن وزارت خانه  هاي صنايع و بازرگاني؛ ۱۳۸0/04/۱0
۲. يادداشت در دفتر يادبود نیروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران؛ ۱۳7۳/0۳/0۱

۳. بیانات در ديدار جمعي از فرماندهان نیروي هوايي ارتش؛ ۱۳70/۱۱/۱۹
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آن همه گير شود، زندگي مردم سروسامان يابد، فقر و محروميت ريشه کن شود، توليد 
داخلي با نيازهاي مردم متعادل گردد، کشور در صنعت و کشاورزي به خودکفايي 
برسد، دشمن از طريق احتياجات زندگي مردم، راهي به اعمال فشار نداشته باشد و 

خالصه دين در کنار معنويت، زندگي ماّدي مردم را نيز سامان بخشد.۱

جنبه ي اقتصادي و انساني کارآفريني
وقتي کار اينقدر مهم است، پس کارآفريني هم به همين نسبت حائز اهميت 
است. اگر کسي بتواند زمينه ي کار را فراهم بکند، يک عبادت انجام داده است. 
نگاه به اين کاري که توليد مي شود، فقط از جنبه ي اين نباشد که ما يک بي کار 
را دستش را به يک کاري بند مي کنيم تا يک درآمدي داشته باشد؛ خب، اين 
ايجاد  کارآفريني،  يعني  است، بالشک.  است، الزم  چيز خوبي  خيلي  البته  که 
اشتغال در کشور موجب مي شود که ثروت توليد بشود؛ همچناني که سرمايه و 
سرمايه دار، ايجاد کار مي کند - چه سرمايه ي مالي، چه سرمايه ي علمي - کارگر 
البته يک جنبه ي مهمي  اين  ثروت مي کند.  ايجاد  ايجاد سرمايه مي کند،  هم 
اهميت  ديگر  بعد  يک  نيست.  اين  فقط  اشتغال  اهميت  اما  اشتغال،  در  است 
اشتغال اين است که شما يک گنج را داريد استخراج مي کنيد. يک انساني که 
در او استعدادهائي وجود دارد، مي تواند توليد کند، مي تواند بيافريند، اين افتاده 
بود آنجا، شما دست او را به کار بند کرديد، اين گنجينه ي دروني استخراج شد؛ 
انساني که کار ندارد، اشتغال ندارد، يک استعداد پنهان  خيلي اهميت دارد. 
مخفي خداداده را غالبًا بدون اختيار خودش راکد گذاشته، وقتي شما اين انسان 
را مشغول کار مي کنيد، اين چشمه که در درون بود و از او استفاد ه اي نمي شد، 
پس  مي  اندازيد.  جريان  به  شما  را  چشمه  اين  نمي شد،  سيراب  او  از  تشنه اي 
اشتغال و اشتغال آفريني، هم جنبه ي اقتصادي بزرگي دارد، هم جنبه ي انساني 
باارزش است؛  اين کارآفريني يک عبادت است؛ يک کار  خيلي واالئي دارد... 

يک ارزش آفريني است.۲

۱. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمیني)ره(؛ ۱۳۶۹/0۳/۱0
۲. بیانات در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور؛  ۱۳۸۹/0۶/۱۶
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اراده و خواست نخبگان؛ عامل اصلي رشد علم در جامعه
وقتي بنا باشد علم در جامعه رشد پيدا کند، البته مسئوالن بايد امکانات را فراهم 
کنند. حرفي که من مي  زنم، به شما مي  گويم. من به ]مسئولين[ دولت و وزارت، 
هم صحبت  بار ها  کنند؛  کمک  بايد  مي  گويم  آن  ها  به  مي  گويم؛  ديگري  چيز 
کرده ايم. اما به شما عزيزان خودم که مثل فرزندان من هستيد، عرض مي  کنم: 
دنبال توليد علم، ژرف بيني و ژرف يابي در علم باشيد. حال که هوش و استعداد و 
آمادگي ذهني داريد، هّمت را به اين کار بگماريد... عاملي که ممکن است حّتي 
بر عوامل قبلي غلبه کند، ميل و عالقه و اراده و خواست شماست. هّمت کنيد 
کشور را از لحاظ علمي بسازيد... نخبگان علمي در هر رشت هاي که هستند، 

بايد براي تقويت و توليد علم در داخل تالش کنند.۱

ملزومات پيشرفت علمي
پيشرفت علمي بايستي با خودباوري اواًل؛ اميد به موفقيت ثانيًا؛ حرکت جهادگونه 
ثالثًا؛ همراه باشد. چون ما فرض را بر اين گذاشتيم که پيشرفت علمي، بايستي 
با نگاه بومي و با تکيه ي به فرهنگ خودمان باشد - فرهنگ ما يعني اسالم 
بايستي  اين،  کشور.  نياز هاي  به  ناظر  نيز  و   - ما  پسنديده ي  ملي  مواريث  و 
مجموعه ي حرکت علمي ما را تشکيل بدهد... در اين حرکت، تنبلي و تن آسائي 
و محول کردن کار به يکديگر جايز نيست؛ حرکت جهادگونه بايد کرد. جهاد 
فقط در ميدان جنگ نيست، در ميدان علم هم مثل بقيه ي ميادين زندگي، جهاد 
با خطرپذيري - در حد معقول  الزم است. جهاد يعني تالش بي وقفه، همراه 

البته - و پيشرفت و اميد به آينده.۲

علم جهادي و اجتهادي، حاصل فرهنگ جهاد علمي
و  جهاد   - ترکيب  اين  که  است  اين  اعتقادم  من  دانشگاهي  جهاد  مورد  در 
با  با علم و دانش و  امر ارزشي معنوي است  دانشگاه، و تلفيق جهاد که يک 

۱. بیانات در ديدار جمعي از نخبگان علمي؛ ۱۳۸۱/07/0۳
۲. بیانات در ديدار نخبگان علمي و اساتید دانشگاه ها؛ ۱۳۸7/07/0۳
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دانشگاه - داراي پيام است؛ نشان مي دهد که مي  توان علم جهادي و نيز جهاد 
علمي داشت؛ اين همان کاري است که شما ها مشغوليد. علم شما علم جهادي 
است؛ با جهاد و با اجتهاد همراه است؛ دريوزه گري و منتظر نشستن براي هديه 
شدن علم از اين سو و آن سو نيست؛ دنبال علم مي  رويد تا آن را به دست بياوريد؛ 
اين علم جهادي و علم برخاسته ي از مجاهدت و اجتهاد و تالش است... لذا به 
نظر من جهاد دانشگاهي فقط يک نهاد نيست، بلکه يک فرهنگ است؛ يک 
سمتگيري و حرکت است. هرچه بتوانيم ما اين فرهنگ را در جامعه گسترش 
و  عزت  و  سربلندي  به سمت  را  کشور  کنيم،  استوار  و  پايدار  را  آن  و  دهيم 

استقالل حقيقي بيشتر پيش برده ايم.۱

چرخه ي به هم پيوسته اي از دانش هاي مورد نياز
به طور  را  علمي کشور  جايگاه  و  موقع  مي تواند  و  است  در کشور الزم  آنچه 
شايسته و افتخارانگيز به ما نشان دهد که باال رفته، وجود يک چرخه ي علمي 
انواع  از  مهمي  به هم پيوسته ي  چرخه ي  يک  بخش ها  همه ي  در  است.  کامل 
دانش هائي که مورد نياز کشور است، بايد وجود داشته باشد تا اين ها هم افزائي 
کنند و به کمک هم بيايند. يک مجموعه ي کامل علمي در کشور بايستي به 
وجود بيايد؛ اين هنوز نشده.... اين بايستي در همه ي بخش ها، در همه ي رشته  ها 
همه ي  در  و  علم  زمينه ي  در  تمامي ناپذير  عاِم  جريان  يک  کند؛  پيدا  توسعه 
علوم  انواع  و  تجربي  علوم  تا  انساني  علوم  از  بيايد؛  وجود  به  علوم  رشته  هاي 
دارد؛...  اين کار، تالش الزم  ببينيم و مشاهده کنيم.  را  پديده  اين  ما  بايستي 

جهاد علمي الزم است، مجاهدت الزم دارد.۲

نجات از ناتواني علمي، حاصل اسالمي شدن دانشگاه ها
محيط علمي بايد در عين آن که باالترين بهره ي ممکن را از دانش پيشرفته ي 
جهان مي  برد، متکي به خود و مبتکر و خالق و کاوشگر باشد. نظام سلطه ي 

۱. بیانات در ديدار جمعي از مسئوالن جهاد دانشگاهي؛ ۱۳۸۳/04/0۱
۲. بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4
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جهاني هميشه کوشيده است که بوسيله ي عوامل تبليغي خود، احساس حقارت 
مانده اند،  فناوري عقب  و  قافله ي علم  از  در ملت هايي که  را  نياز  و  ناتواني  و 
تقويت کند و آنان را هميشه نيازمند خود نگاهدارد. تأکيد مکرر امام راحل بر 
اسالمي شدن دانشگاه، براي اين بود که نسل جواِن تحصيلکرده ي کشور از اين 
احساس ناتواني و نياز نجات يابد و به نجات کشور از تبعات وابستگي دوران 

گذشته همت گمارد.۱

روحيه ي سنگرسازان بي سنگر؛ روحيه ي مناسب کار علمي
اين روحيه ي حرکت عمومي، اين دلسوزي، اين ورود در صحنه ي کار و ابتکار، 
اين کمک رساني انبوه، مخصوص ملتي است که دل او از حرکت جهادي گرم 
است و جوشش جهادي در دل او وجود دارد. اين همان روحيه ي بسيِج دوران 
دفاع مقّدس است؛ اين همان روحيه ي سنگرسازان بي سنگِر جهاد سازندگي 
است که غسل شهادت مي کردند، روي بولدوزر مي  نشستند تا خاکريز بزنند. ما 
اين روحيه را بايد حفظ کنيم. اين روحيه با کار علمي و نظم تشکيالتي هيچ 

منافاتي ندارد؛ بلکه اتفاقًا کار علمي را هم همين روحيه ي جهادي بهتر مي  کند.۲

تفاوت جهاد علمي با تالش علمي
جهاد با جهد و تالش از لحاظ ريشه يکی اند؛ يعنی در آن معنای جهد و کوشش 
وجود دارد؛ اما جهاد فقط اين نيست؛ جهاد يعنى مبارزه؛ مبارزه ی در همين 
اصطالح متعارف فارسِی امروز ما. مبارزه انواع و اقسامی دارد: مبارزه ی علمی 
اقتصادی  مبارزه ی  داريم،  سياسی  مبارزه ی  داريم،  مطبوعاتی  مبارزه ی  داريم، 
داريم؛  پنهان  مبارزه ی  داريم،  آشکار  مبارزه ی  داريم،  نظامی  مبارزه ی  داريم، 
اما يک نقطه ی مشترک در همه ی اين ها وجود دارد و آن اينکه در مقابِل يک 
خصم است؛ در مقابِل يک مانع است. مبارزه با دوست معنی ندارد؛ مبارزه در 
۱. پیام به گردهمائي ويژه ي دانشگاهیان و دانشجويان در تجلیل از حضرت امام خمیني  )ره(؛ 

۱۳۸7/0۳/۱۲
۲. بیانات در ديدار جمعي از کشاورزان؛ ۱۳۸4/۱0/۱4
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مقابِل يک دشمن است.
فرض کنيد در دوران اختناق، کسی هر هفته مثاًل پنج تا کتاب ميخواند؛ خيلی 
کار بود؛ اما لزومًا مبارزه نبود؛ جهد بود، جهاد نبود. اگر ميخواست جهاد باشد، 
با رژيم طاغوت و رژيم  بايد کتابی را ميخواند که در حرکت او در مواجهه ی 

اختناق، تأثير داشت؛ آنوقت مي شد جهاد. خاصيت جهاد اين است.
دايره ی جهاد شما علم و فناوری است؛ يعنی شما اينجا از شمشير و نيزه و ژ3 
نمي خواهيد استفاده کنيد؛ از مغز و امکانات انديشمندِی درون انسان و فکر و 

قلم و چشم و اين ها مي خواهيد استفاده کنيد.
مجموعه، مجموعه ی علمی است؛ اما در چه جهتی باشد تا جهاد باشد؟ اين مهم 
است. نگاه کنيد ببينيد برای کشور شما، برای انقالب شما، برای اهدافی که اين 
انقالب ترسيم کرده، کدام دشمن عنود در کمين نشسته و شما بايد با آن دشمن 

عنود مبارزه کنيد؟ کارتان در آن صراط که شد، مي شود جهاد.
بنابراين، اگر دنبال علمى بگرديد که اين علم، دشمنان آن اهداف را نه 
فقط ناراضى نمي کند، خرسند هم مي کند، اين جهاد نيست. فرض کنيم 
در سال  بگويد  دانشگاهی  به جهاد  مربوط  يا فالن مؤسسه ی  دانشگاهی  جهاد 
فالن، صد يا پانصد مقاله از من در »ISI« منتشر شده؛ اين، مالک نيست. اين 
مقاله چه بود؟ در چه جهت بود؟ به چه درد شما خورد؟ آن کسانی که با آرمان های 
شما دشمنند، نسبت به اين مقاله چه موضعی داشتند؟ آيا آن ها احساس خطر 
کردند؟ البته سياسيونشان - اهل علم که نگاهشان جور ديگری است - يا نه، 

احساس خطر نکردند….
در حرکت جهادی، در علم جهادی، در تحقيق جهادی، اين عنصر حتمًا شرط 
است. دشمن هم مقصود آمريکا نيست. حاال ما در مقام صحبت، دشمن واضحمان 
دارند. يک وقت  اقسامی  انواع و  نه، دشمن ها  استکبار جهانی است.  آمريکا و 
يک کارتل بزرگ مالی و اقتصادی از اينکه شما بتوانيد مثاًل کارخانه ی سيمان 
بسازيد، ناراحت مي شود؛ مانع تراشی مي کند؛ نميگذارد، که االن در گزارش هائی 
يک  مي خواهد  دلشان  بود.  مسئله  همين  جمله  از  دادند،  من  به  اينجا  در  که 
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شورای حکام هم درست کنند برای ساخت سيمان، که هر کس حق نداشته 
باشد کارخانه ی سيمان بسازد يا توليد سيمان کند.

کار جهادی بايد هدفمند، درست متوجه به آرمان ها و هوشمندانه و عاقالنه و 
دشمن شکن باشد. يعنی به همان معنائی که ما مبارزه را در اصطالح معمولی به 
کار ميبريم: »دارم مبارزه مي کنم؛ اين يک مبارزه است.« اين، يک تعبير 

مصطلح است. در جهاد، اين معنا هست.

روحيه ي جهادي، عامل پيشرفت در علم و صنعت
از بخش هاي گوناگون صنعتي و فني و علمي و تحقيقاتي که  در هر بخشي 
ما با روحيه ي جهادي وارد شديم، پيش رفته ايم. روحيه ي جهادي يعني چه؟ 
يعني اعتقاد به اين که »ما مي  توانيم«؛ و کاِر بي وقفه و خستگي ناپذير و استفاده 
از همه ي ظرفيت وجودي و ذهني و اعتماد به جوان ها. االن در همين بخش 
انرژي هسته اي که اين همه دنياي استکبار را سراسيمه کرده، اکثر کساني که 
در آن جا مشغول کار هستند، جوان هاي تحصيل کرده اند؛ صد ها جواِن کم سال 
و تحصيلکرده، اين چرخ را مي چرخانند و اين عزت را براي کشور پديد آورده اند. 
در همه ي بخش ها همين طور است. به نيرو هاي بااستعداد، چه از جوان ها باشند 
و چه از انسان هاي با تجربه، اعتماد کنند. اعتماد به اين افراد و توکل به خداي 

متعال و اخالص نيت براي خدا، اساس کار است.

کار جهادي اين است
ما از اول انقالب، هر کار بزرگي که توانسته ايم انجام بدهيم، به برکت اعتماد به 
نفس و بلندپروازي و کار جهادي بوده است. جواناِن جهاد سازندگي آن روزي 
جلوي  که  کساني  آن  حتي  که  کردند  کشور شروع  اين  در  را  بزرگ  کار هاي 
چشم شان اين کار هاي بزرگ انجام مي  گرفت، باور نمي کردند که جوان ايراني 
امريکا مي  خريدند  از  را  اين کارهاست. در دوران رژيم طاغوت، گندم  به  قادر 
و سيلو را روس  ها برايشان مي  ساختند؛ آن ها سيلو را هم نمي توانستند بسازند! 

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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بايد روس  ها مي  آمدند؛ اين صنعت در ايران نبود. در سال هاي اول انقالب، اين 
جوانان جهاد دانشگاهي آمدند و گفتند امام دستور داده اند مردم گندم بکارند؛ 
خوب، گندم سيلو الزم دارد؛ دِر خانه ي چه کسي برويم، جز دِر خانه ي همت و 
ابتکار خودمان؛ شروع کردند. افرادي مي  ديدند که اين سيلو باال مي رود - البته 
از  يکي  ما  کشور  امروز  و  نمي کردند!  باور  اما   - کم  ظرفيت  با  اول،  روز  در 
کشور هاي مطرح از لحاظ سيلوسازي در دنيا است؛ به برکت همين جوان ها. کار 

جهادي، اين است.۱

اي جوان ايراني؛ تو بدون تکيه به بيگانه مي  تواني
را  راه  اين  کشور ها  از  بعضي  مي  بينيم  مي  کنيم،  نگاه  که  دنيا  در سطح  امروز 
رفته اند و به نتيجه هم رسيده اند. کشورهايي که بعد از جنگ دوم جهاني- به 
تعبير مبالغه آميزي که معمواًل گفته مي  شود- تقريبًا با خاک يکسان شده بودند، 
کمر راست کردند و به خودشان پرداختند. در واقع از نيرو هاي درون خودشان 
استفاده کردند و امروز در زمينه ي اداره ي امور دنياي خود از کساني که اين  ها را 
در جنگ به خاک سياه نشانده بودند باالتر رفته اند. پس به نتيجه مي  رسيم که 
مي  شود با چنين طرز فکري به استقالل علمي و فّني و غيره دست يافت. امام 
ما رضوان اهلل تعالي عليه هّمتش اين بود که به ملت بگويد »اي ملت ايران! اي 
جوان ايراني! اي کارگر ايراني! اي مهندس و اي مدير ايراني! تو بدون اينکه 
به بيگانه تکيه کني خودت مي  تواني.« امام مي  خواست روحيه ي  »توانستن« را 

در ما زنده کند.۲

کار هاي کامل و متقن، مشمول رحمت خدا
»رحم اهلل امرء اعمل عمال فاتقنه«؛ رحمت خدا شامل حال کساني است که 
کاري را انجام مي  دهند و آن را با اتقان، درست و کامل به سامان مي  رسانند؛ 
نيمه کاره ر ها نمي کنند و سهل انگاري در آن به خرج نمي دهند. همه ي ما در 

۱. بیانات در ديدار جمعي از کشاورزان؛ ۱۳۸4/۱0/۱4
۲. بیانات در ديدار جمعي از کارگران و معلمان؛ ۱۳7۳/0۲/۱۳
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دولتمردان،  اين خطاب هستيم.  مخاطب  کار هستيم،  مشغول  که  بخشي  هر 
مسؤوالن کشور، مديران عالي رتبه و اقشار مختلف در هر بخشي از بخش ها 
- که يک گوشه ي آن، بخش صنعت يا معدن است - در صورتي که کار را با 
جديت دنبال کنند و ابتکار و نوآوري در آن به کار بزنند و دانش را در آن به کار 

بگيرند، رحمت خدا شامل حال آن ها خواهد شد.۱

اسالم مي تواند حرکت علمي و فناوري ايجاد کند
تجربه ي اين سي و سه سال هم نشان داده که اسالم مي تواند به يک کشور 
عزت بدهد؛ مي تواند يک ملت را سربلند کند؛ مي تواند اهداف خوبي را ترسيم 
اهداف، هموار و مسطح کند؛ مي تواند  اين  به سوي  را  راه هائي  کند؛ مي تواند 
حرکت علمي ايجاد کند؛ مي تواند حرکت فناوري و صنعتي ايجاد کند؛ مي تواند 
حرکت تقوائي و اخالقي ايجاد کند؛ مي تواند آن ها را در مقابل ملت هاي ديگر 
روسفيد کند؛ اين ها اتفاقاتي است که در کشور ما افتاده؛ اين ها کار هاي بزرگي 
است که به برکت اسالم در اين کشور انجام گرفته. اسالم همچنان لُب و محتوا 
و ماده ي اصلي حرکت نظام ماست، شکل هم شکل مردم ساالري است؛ از هم 

جدا نيستند. يعني اين مردم ساالري هم باز از خود اسالم سرچشمه گرفته.۲

رسيدن به خطوط مرزي علم با حفظ همين سرعت
درست است که ما آنجائي که بالفعل از لحاظ علمي رسيديم، عقب تر از بالفعل 
ماست.  قديمي  عقب ماندگي  خاطر  به  اين  اما  منازلي؛  و  مراحلي  به  دنياست، 
متوسط  برابر سرعت  داشته؛ چندين  بسياري  به سمت جلو، سرعت  حرکتمان 
عالم. اگر همين سرعت را حفظ کنيم، بلکه افزايش بدهيم، مسلّمًا به خطوط 
مرزي علم خواهيم رسيد و اين خطوط مرزي را خواهيم شکست و جلو خواهيم 

رفت؛ اين اتفاق خواهد افتاد. جوان کشور ما بايد اين را باور کند.۳

۱. بیانات در ديدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه؛ ۱۳۸4/0۲/۱۸
۲. بیانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري؛ ۱۳۹0/۱۲/۱۸
۳. بیانات در ديدار نخبگان و برگزيدگان کرمانشاه؛ ۱۳۹0/07/۲۶

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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کوبيدن حرکت علمي در کشور، با ترساندن دانشمند ما 
]در توطئه هاي دشمن[ چند تا حلقه ي به هم پيوسته وجود دارد؛ مثاًل حلقه  هاي 
تحريم اقتصادي، ترويج ابتذال، ترويج مواد مخدر، کار هاي امنيتي، ايجاد تزلزل 
در مباني و مسائل اعتقادي؛ چه اعتقاد به اسالم، چه اعتقاد به انقالب. اين ها 
حلقه  هاي گوناگوِن به هم پيوسته است؛ يکي از اين حلقه  ها هم - که مکمل اين 
با  ما،  دانشمند  ترساندن  با  در کشور،  حرکت علمي  کوبيدن  است -  زنجيره 

حذف دانشمند ماست. با اين چشم به قضيه نگاه کنيم.۱

پي در پي کار؛ پي در پي ابتکار
يک نکته اين است که ساخت اين ناوشکن، صرفاً ساخت يک ناوشکن نبود؛ اين 
نهادينه سازي طراحي و ساخت رزمناو هاي بزرگ در کارخانجات کشور بود؛ دانشگاه هاي 
ما بهره بردند، دانشگاه امام خميني بهره برد، صنايع نيروي دريائي بهره بردند، صنعت 
الکترونيک،  گوناگون  بخش هاي  در  و  افتاد  کار  به  ذهن ها  برد؛  بهره  دفاع  وزارت 
دستگاه هاي مختلف به کار وادار شدند. خود اين تحرک ورزشي ذهني و عملي، براي 
کشور يک دستاورد است؛ که اين حالت تحرک، خودش کمتر از به دست آوردن و دارا 
شدن يک رزمناو با اين خصوصيات نيست؛ اين خيلي باارزش است؛ اين را حفظ کنيد؛ 

نگذاريد اين حرکت علمي و صنعتي از دور بيفتد؛ پي درپي کار، پي درپي ابتکار.۲

دو آگاهي در علم؛ آگاهي به خود و آگاهي به دشمن
امروز کشور ما خوشبختانه دوره يي را مي  گذراند که دو آگاهي در آن هست: يکي 
آگاهي به توانايي و استعداد ذاتي خود؛ دوم آگاهي به اين که قدرت هاي در پي 
سيطره ي بر کشور ما و بر کشور هاي نظير ما، مهمترين معارِض دانشمند شدن 
خودشناسي، و  به معناي  يعني آگاهي  پيشرفت علمي کشور ما هستند.  و 
آگاهي به معناي دشمن شناسي و توطئه شناسي. به برکت اين دو آگاهي، اين 

اميد وجود دارد که ما بتوانيم به پيشرفت هاي عظيم علمي نايل شويم.۳
۱. بیانات در ديدار جمعي از دانشجويان؛ ۱۳۹0/0۵/۱۹

۲. بیانات در ديدار دست اندرکاران ساخت ناوشکن جماران؛ ۱۳۸۸/۱۱/۳0
۳. بیانات در ديدار اساتید دانشگاه؛ ۱۳۸4/07/۲۱
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دو بال سرمايه و کار
امسال ما گفتيم: »حمايت از کار و سرمايه ي ايراني«؛ کار ايراني، سرمايه ي 
ايراني. سرمايه هم ِعدل کار است. اگر سرمايه نباشد، کار تحقق پيدا نميکند؛ 
اين ها دوتا بالند، که توليد ملي با اين دو بال حرکت مي کند. سرمايه ي ايراني 
هم احترام دارد، کار ايراني هم احترام دارد. نتيجه ي سرمايه و کار عبارت است 

از توليد ملي. اين بايد تحقق پيدا کند.۱

استقالل سياسي کشور، محصول احترام به کار و سرمايه ايراني
شکل  ملي  توليد  نگذاريم،  احترام  ايراني  سرمايه ي  و  ايراني  کار  به  تا  ما 
نمي گيرد؛ و اگر توليد ملي شکل نگرفت، استقالل اقتصادي اين کشور تحقق 
پيدا نميکند؛ و اگر استقالل اقتصادي يک جامع هاي تحقق پيدا نکرد - يعني 
در مسئله ي اقتصاد نتوانست خودش تصميم بگيرد و روي پاي خود بايستد - 
استقالل سياسي اين کشور تحقق پيدا نميکند؛ و اگر استقالل سياسي يک 
جامع هاي تحقق پيدا نکرد، بقيه ي حرفها، جز حرف، چيز ديگري نيست. تا يک 
کشور اقتصاد خود را قوي نکند، پايدار نکند، متکي به خود نکند، مستقل نکند، 

نمي تواند از لحاظ سياسي و فرهنگي و غيره تأثيرگذار باشد.۲

کاالي ايراني به عنوان يک کاالي مطلوب
ما بايد کاري کنيم که کاالي ايراني به عنوان يک کاالي محکم، مطلوب، زيبا، 
همراه با سليقه و بادوام در ذهن مصرف کننده ي ايراني و غير ايراني باقي بماند. 
اين بايد همت مجموعه ي کارآفريني و کارگري و متصديان اين امر باشد. البته 
اين کار، پيش نيازهائي دارد. ممکن است آموزش مهارت هاي الزم، دوره  هاي 
دولتي  امثال  و  دولتي  دستگاه هاي  کار  اين ها  که   - باشد  الزم  مهارت  ايجاد 
است - ليکن بايد هدف اين باشد. کارگر ايراني آنجائي که ذوق خود را به کار 
مي برد، سليقه ي خود را به کار مي برد و سرپنجه ي ماهر خود را به کار مي برد، 

۱. بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدي داروپخش ؛ ۱۳۹۱/0۲/۱0
۲. بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدي داروپخش ؛ ۱۳۹۱/0۲/۱0

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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کار جالب و تماشائي از آب در مي  آيد.۱

ملزومات رشد و ترقي توليد ملي
]به منظور رشد توليد ملي[ از ابعاد مختلف، کار هاي گوناگوني بايد انجام بگيرد: 
درست  نگرش هاي  مسئله ي  کار،  محيط  در  مهارت ها  تقويت  مسئله ي 
مديريتي، مسئله ي توانمندسازي نيروي کار، مسئله ي ايجاد احساس امنيت؛ هم 
براي کارگر، هم براي سرمايه گذار - يعني برنامه ها، قوانين و مقررات بايد جوري 
سرمايه گذار  هم  باشد،  خاطرجمع  و  کند  امنيت  احساس  کارگر  هم  که  باشد 
]توجه  اقتصادي،  اخالل  با  درست  مواجهه ي  مسئله ي   - کند  امنيت  احساس 
توليدمحور،  سياستگذاري  داخل[،...  توليد  محصوالت  قيمت  و  کيفيت  به 
فرهنگ سازي براي مصرف توليد داخلي، ارتقاء کيفيت توليدات داخلي، نوسازي 
اين ها کارهائي  ابتکار در ماشين ها، در محصوالت، در مديريت، در ساخت؛  و 

است که بايد انجام بگيرد و اميدواريم ان شاءاهلّل انجام بگيرد.۲

کيفيت و قيمت تمام شده ي محصوالت توليد داخل
است؛  مهم  خيلي  کيفيت  مسئله ي  ملي،  توليد  کردن  برجسته  خصوص  در 
کنند.  توجه  مسئله  اين  به  بايد  عزيز  کارگر هاي  و  توليدي  مديريت  هاي  که 
توجه  آن  به  بايد  و  است  مهم  تمام شده  قيمت  بودن  رقابت  قابل  مسئله ي 
کنند؛ که اين البته کمک دولت را مي خواهد. اين ها کار هاي فراواني است که 
بايد انجام بگيرد. اين کار ها فقط بر عهده ي دولت هم نيست؛ دولت، مجلس 
شوراي اسالمي، دستگاه هاي گوناگون مديريتي، بخش خصوصي، آحاد مردم، 
بياناِت خودشان براي مردم فرهنگ  با  فرهنگ سازان جامعه - آن کساني که 
مي سازند - تبليغات صدا و سيما، همه ي اين ها بايد در خدمت توليد ملي قرار 
بگيرد. اگر ما موفق شديم اين کار را انجام بدهيم، بدانيد ضربه ي سختي بر 

دشمنان خونخوارمان وارد خواهد آمد.۳
۱. بیانات در ديدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور؛ ۱۳۹0/0۲/07

۲. بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدي داروپخش ؛ ۱۳۹۱/0۲/۱0
۳. بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدي داروپخش ؛ ۱۳۹۱/0۲/۱0
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ملزومات رونق بخشي به توليد ملي
شعار امسال را قرار داديم »توليد ملي«؛ دنباله اش توضيح داده شده: »حمايت از کار 
و سرمايه ي ايراني«. يعني شما وقتي کاالي داخلي را مصرف مي کنيد، به کارگر 
ايراني داريد کمک مي کنيد، اشتغال ايجاد مي کنيد، به سرمايه ي ايراني هم داريد 
کمک مي کنيد، رشد و نمو ايجاد مي کنيد. اين فرهنگ غلطي است - که متأسفانه 
در بخش هائي از ما حاکم است - که مصنوعات خارجي را مصرف کنيم؛ اين به ضرر 
دنياي ماست، به ضرر پيشرفت ماست، به ضرر آينده ي ماست. همه مسئوليت دارند؛ 
دولت هم مسئوليت دارد، بايد از توليد ملي حمايت کند، توليد ملي را تقويت کند. 
خوشبختانه »صندوق توسعه ي ملي« در سياست ها تصويب شد؛ مجلس شوراي 
اسالمي آن را قانون کرد. امروز يک ذخيره ي باارزشي در اختيار مسئوالن هست؛ 
مي توانند اين را در اختيار توليد ملي بگذارند. بايد کار را تسهيل کنند؛ مجلس هم 

بايد همکاري کند، دولت هم بايستي همت کند؛ بتوانند به توليد ملي رونق بدهند. ۱

نوآوري پي در پي در محصوالت
از جمله ي چيزهائي که بايد مورد توجه قرار بگيرد، نوآوري کردن در همه ي 
توليدات به صورت پي درپي و لحاظ حس، يعني اشباع حس زيبائي شناسي در 
آن  به  بايستي  که  توجه هست  قابل  مسائل  از  يکي  اين  است.  مصرف کننده 
اهميت بدهيم. من حقيقتًا از دوستاني که در اين زمينه  ها تالش مي کنند، کار 

مي کنند، تشکر مي کنم.۲

مرغوبيت کاال هاي داخلي
او  به  بايد  کارآفرينان  و  دارد  وجود  کار  باب  در  که  اساسي اي  نکته ي  يک 
داخلي  توليد  کيفيت  داخلي است؛  توليد  مرغوبيت  مسئله ي  کنند،  توجه 
است؛ اين خيلي مهم است. البته بخشي از اين، ارتباط پيدا مي کند به همان 
قضاياي مالي و نميدانم مقررات و غيرذلک، و پشتيباني  هاي دولت؛ اما بخشي 

۱.  بیانات در حرم رضوي در آغاز سال ۹۱؛ ۱۳۹۱/0۱/0۱
۲.  بیانات در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور؛  ۱۳۸۹/0۶/۱۶

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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هم ارتباط پيدا مي کند به عزم و اراده ي مسئولين، کارآفرين و کننده ي کار. 
فرمود: »رحم اهللَّ امرا عمل عمال فاتقنه«؛ رحمت خدا بر آن انساني که کاري 
را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. اين آينده نگري 

است، غير از امروز.۱

تالش هاي  از  اي  عمد ه  بخش  ناکامي  عامل  داخلي،  توليد  رونق 
دشمن

اگر به توفيق الهي و با اراده و عزم راسِخ ملت و با تالش مسئوالن، ما بتوانيم 
و  ببخشيم  رونق  است،  آن  شايسته ي  که  آنچنان  را،  داخلي  توليد  مسئله ي 
خواهد  ناکام  دشمن  تالش هاي  از  عمد ه اي  بخش  ترديد  بدون  ببريم،  پيش 
اگر  است.  ملي  توليد  مسئله ي  اقتصادي،  جهاد  از  مهمي  بخش  پس  ماند. 
ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهي و هوشمندي خود، با همراهي 
و کمک مسئوالن، با برنامه ريزي درست بتواند مشکل توليد داخلي را حل کند 
و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالش هائي که دشمن آن را فراهم 
کرده است، غلبه ي کامل و جدي پيدا خواهد کرد. بنابراين مسئله ي توليد ملي، 

مسئله ي مهمي است.۲

اثرات رونق توليد داخلي
اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسئله ي تورم حل خواهد شد؛ 
مسئله ي اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلي به معناي حقيقي کلمه استحکام 
و  مأيوس  وضعيت،  اين  مشاهده ي  با  دشمن  که  اينجاست  کرد.  خواهد  پيدا 
نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مأيوس شد، تالش دشمن، توطئه ي دشمن، کيد 

دشمن هم تمام خواهد شد.۳

۱.  بیانات در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور؛  ۱۳۸۹/0۶/۱۶
۲.  بیانات در حرم رضوي در آغاز سال ۹۱؛ ۱۳۹۱/0۱/0۱
۳.  بیانات در حرم رضوي در آغاز سال ۹۱؛ ۱۳۹۱/0۱/0۱



87

سهم دولت، سرمايه داران و مردم در رونق بخشي به توليد ملي
ما بايد بتوانيم از کاِر کارگر ايراني حمايت کنيم؛ از سرمايه ي سرمايه دار ايراني 
حمايت کنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملي امکان پذير خواهد شد. سهم دولت در 
اين کار، پشتيباني از توليدات داخلي صنعتي و کشاورزي است. سهم سرمايه داران 
و کارگران، تقويت چرخه ي توليد و اتقان در کار توليد است. و سهم مردم - که 
به نظر من از همه ي اين ها مهمتر است - مصرف توليدات داخلي است. ما بايد 
عادت کنيم، براي خودمان فرهنگ کنيم، براي خودمان يک فريضه بدانيم که 
هر کاالئي که مشابه داخلي آن وجود دارد و توليد داخلي متوجه به آن است، آن 
کاال را از توليد داخلي مصرف کنيم و از مصرف توليدات خارجي بجد پرهيز کنيم؛ 

در همه ي زمينه ها: زمينه  هاي مصارف روزمّره و زمينه  هاي عمده تر و مهمتر.۱

مصرف کاال هاي داخلي توسط دولت
خوشبختانه ما در کشور و در بخش هاي مختلف، محصوالت کيفي داريم. قسمت 
هستند.  ما  دولتي  دستگاه هاي  کننده اش  مصرف  کشور،  توليدات  از  عمد ه اي 
دستگاه هاي دولتي بايستي جزم و عزم داشته باشند بر اين که جز توليدات داخلي 
- در آن مواردي که توليد داخلي وجود دارد - هيچ چيز ديگر مصرف نکنند. يعني 
واقعاً در محصوالتي که مشابه داخلي دارد، مطلقاً ممنوع بشوند که از خارج چيزي 
وارد نکنند. اين را بخواهيد، در دولت مطرح کنيد، آقاي رئيس جمهور به دستگاه هاي 
دولتي دستور بدهد؛ و اين ممکن است. ما اين را تجربه کرده ايم. در مواردي به 
صورت قاطع به يک دستگاهي گفته شد که اين کاري که دارد انجام مي گيرد، بايد 
هيچ محصول غير ايراني در آن به کار نرود؛ و شد، و به بهترين وجهي هم انجام 
شد. اگر مديران ما عزم را جزم کنند براي اينکه محصول ايراني را، توليد ايراني را 
به کار بگيرند، هم توليداِت باکيفيت هست، هم خود اين کار موجب مي شود که در 

توليدات داخلي کيفيت باال برود. اين کار را حتماً بايستي انجام بدهند. ۲

۱.  بیانات در حرم رضوي در آغاز سال ۹۱؛ ۱۳۹۱/0۱/0۱
۲.  بیانات در ديدار جمعي از نخبگان و برگزيدگان علمي؛  ۱۳۹0/07/۱۳
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ضرورت مقابله با بدحسابى دولت
توليدات داخلي  از  حمايتشان  اين ها  و  بانک ها  و  دستگاه ها  که  من شنيدم 
به  حمايت،  عدم  خاطر  به  توليدکننده  ها  آن  جاهائي  يک  است؛  ضعيف  هم 
ورشکستگي کشيده مي شوند. با اين مسئله هم بايستي حتمًا در خود دولت مقابله 
بشود؛ يعني دستور داده بشود... گاهي اوقات در معامالتي که دستگاه دولتي با 
توليدکننده ي داخلي مي کنند، بدحسابي هست؛ در حالي که وقتي اين معامله 
را با يک صنعتگر خارجي مي کنند، پول را نقد مي دهند؛ اما اين را همين طور 
کش مي دهند - يک سال، دو سال - طلب او را هم نمي پردازند. بايد جلوي 

اين ها گرفته شود.۱

برنامه ريزي کالن براي توليد محصوالت فاخر
گذشته  در  ايراني  ها  که  کار  و  هنر  از  آميخته اي  هنري  کار هاي  اين 
آنجائي  است.  مشهود  و  محسوس  معنا  اين  دارد؛  وجود  هم  امروز  داشتند، 
کار  دارد  که  کارگري  همين   - مي  آيد  مي دان  به  ايراني  هنر  و  ذوق  که 
ابتکارش، ذوقش، هنرش، محکم کاري اش - کار مي شود جالب و  مي کند، 
ماندگار. االن خوشبختانه در توليدات کشور محصوالت زيادي هست که از 
مشابهات خارجي اش بعضي بهتر است، بعضي بمراتب بهتر است؛ هم زيباتر، 
مواد  همه ي  در  بدهيم،  عموميت  بايد  ما  را  اين  جالبتر؛  هم  محکمتر،  هم 
چه  پوشاک،  به  مربوط  مسائل  چه  خوراکي،  مصرفي  مواد  چه  توليدي مان؛ 
مسائل زندگي، چه مسائل تزئيني. در همه ي چيزهائي که توليد مي شود، بايد 
اين را در نظر بگيريم؛ و مي توانيم. مجموعه ي کارگري، طراحان، مهندسان، 
سرمايه گذاران، کارگران دستي، کارگران ماشيني مي توانند اين کار را انجام 
زيبا و  بادوام،  ايجاد محصول  اين قرار بدهيم؛  بر  را  بايد همتمان  ما  دهند. 

فاخر. اين، يک کار کالن است.۲

۱.  بیانات در ديدار جمعي از نخبگان و برگزيدگان علمي؛  ۱۳۹0/07/۱۳
۲.  بیانات در ديدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور؛ ۱۳۹0/0۲/07
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عموميت يافتن سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي
ما مي خواهيم کشور ثروتمند بشود؛ ما مي خواهيم سرمايه گذاري در بخش هاي 
توليدي  در کشور عموميت پيدا کند. امروز ثروتمندان زيادي در کشور ما هستند 
از ثروتند؛ اين ثروت را مي توانند در سرمايه گذاريهاي سودمند و  که برخوردار 
افتخارآفرين به کار بزنند؛ هم براي خودشان سود دارد، هم براي مردم سود دارد 
و هم مايه ي رضاي خدا مي شود؛ سرمايه گذاري ثروتمندان در کارهايي که به 
توليد کشور و به افزايش محصول در درون کشور- با بهره دهي باال- منتهي 
مي شود، يک عبادت و يک ثواب است. اين راه باز است؛ مي توانند سرمايه گذاري 
توليد ثروت کنند؛ مديريت کشور هم مراقبت کند که همه ي طبقات  کنند، 
برخوردار بشوند و طبقات ضعيف هم بتوانند از فرصت ها استفاده کنند تا از ضعف 

خارج بشوند؛ همه توانايي پيدا بکنند.۱

برخورد با قاچاق
و  کشور  ملي  هويت  و  اقتصاد  به  قاچاق فروشي، ضربه  و  قاچاق  پديده ي 
همه ي برنامه ريزي هاست. اين از لحاظ شرعي، يک عمل ممنوع و حرام قطعي 
است؛ چون موجب افساد است. جاي مقابله با فساد قاچاق، فقط مرز ها نيست. 
جنس قاچاق را بايد دنبال کرد، تا آنجايي که در معرض فروش قرار داده مي شود. 
جنس قاچاق، توليد داخلي را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را 
محدود مي کند. بخش بازرگاني و بخش توليد و صنعت مي توانند به هم کمک 

کنند. بازرگاني کشور مي تواند در خدمت ترويج توليدات داخلي قرار گيرد.۲

خودمان، خودمان را اداره کنيم
مردمي که کار نکنند، مردمي که ابتکار نداشته باشند، مردمي که خود را موّظف 
به اداره ي کشور و توليد نيازهاي خودشان ندانند، مردمي که فقط مصرف را بلد 
را که در رأس کارند در وضعيتي  نباشند، کشور و کساني  بلد  را  توليد  و  باشند 

۱.  بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي؛ ۱۳۸7/0۱/0۱
۲.  بیانات در ديدار مسئوالن وزارت خانه  هاي صنايع و بازرگاني؛ ۱۳۸0/04/۱0
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گردنه بگير ها  پرتوّقع ها،  پرروها،  مقابل  در  مي تواند  ملتي  داد.  خواهند  قرار  بدي 
و زياده طلب هاي دنيا- مثل امريکا- بايستد و مقاومت و از حق خود دفاع کند، 
که بگويد: »آقا! ما خودمان، خودمان را اداره مي کنيم.« اگر دشمن بگويد به شما 
فالن چيز را نمي فروشيم، بگويد: خوب؛ بهتر! نفروشيد. شما که به ما بفروشيد، ما 
تنبل مي شويم و خودمان توليد نمي کنيم. مي گوييم »آقا؛ بسته بندي شده مي آيد.« 
شما که به ما مّجاني بدهيد، پول هم از ما نگيريد، به ما خيانت کرده ايد. اگر شما 
َدِر دادوستد را با ما ببنديد و بُنجلهاي خودتان را به طرف مملکت ما سرازير نکنيد، 

به نفع ماست. براي اينکه ما روحيه ي کار، نشاط، تالش و توليد پيدا خواهيم کرد.۱

توليد نيازها با استفاده از امکانات داخل
از زير نفوذ قدرت ها  از لحاظ اقتصادي هم خودمان را به طور کامل  بايد  ما 
خارج کنيم. يعني ملت ما بايد بتواند بنا بر تشخيص و مصلحت خود، آن صنعت 
و  منابع  از  استفاده  با  و  کشور  داخل  در  دارد،  احتياج  که  را  متاعي  و  کاال  و 

امکاناِت موجود توليد کند.۲

يادگيري فناوري و توانائي هاي فراوان سرپنجه ي بشري
ما امروز نفت را مي سوزانيم؛ ممکن است در آينده، بهره مندي هائي از نفت براي 
بشر به دست بيايد و به قدري ارزشمند بشود که هيچ عاقلي حاضر نباشد يک 
شما  کنند.  استفاده  ديگر  انرژي هاي  از  آن  جاي  به  بسوزاند؛  را  نفت  قطره ي 
ببينيد، امروز از زباله ي شما بازيافِت مواد باارزش مي کنند. خب، زباله زباله است؛ 
از  از چيز ها هست که ممکن است  اين يک مثال خيلي کوچک است. خيلي 
آن ها استفاده بشود؛ به چه وسيله مي شود آن ها را فهميد؟ به چه وسيله مي شود 
به راه هاي َده توي طبيعت پي برد و راه برد و از آن ها استفاده کرد؟ به وسيله ي 
علم. ايني که پيغمبر مي فرمايد: »اطلبوا العلم و لو بالّصين«، نمي خواهد بگويد 
برويد فلسفه يا فقه را از چين ياد بگيريد؛ برويد دانش را - هر دانشي؛ علم و 

۱.  بیانات در ديدار جمعي از کارگران و معلمان؛ ۱۳74/0۲/۱۳
۲.  بیانات در ديدار ائمه ي جمعه و مسئوالن و اقشار مختلف مردم سراسر کشور؛ ۱۳۶۸/0۹/0۱
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آنچه که بر علم مترتب مي شود يعني فناوري و توانائي هاي فراوان سرپنجه ي 
بشري - ياد بگيريد؛ اين ها چيزهاي الزمي است.۱

اقتدارآفريني علم و فناوري

علم و دانش، مايه ي اقتدار فرد و ملت
است، عرض کردم،  )عليه الّسالم(  از معصوم  را که  روايت  اين  وقتي  من يک 
که فرمود: »العلم سلطان«؛ يعني علم و دانش براي يک ملت و براي يک فرد 
مايه ي اقتدار است. »من وجده صال و من لم يجده صيل عليه«؛ کسي که 
اين قدرت را پيدا کند، دست برتر را دارد و آن کسي که نتواند قدرت علمي 
را به دست بياورد، زيردست باقي مي ماند و ديگران بر او دست برتر را خواهند 

داشت. علم و فناوري يک چنين خصوصيتي دارد....۲

علم؛ حلقه اي از زنجيره ي توطئه  هاي دشمن عليه ما
مسئله ي علم در کشور، يک حلقه اي است از زنجيره ]توطئه  هاي دشمن عليه 
ما[، که اين حلقه درست متوجه به آن نقطه ي اصلي و اساسي است که ما 
ده دوازده سال است داريم اين را دنبال مي کنيم. گفتيم »العلم سلطان«؛ 
علم، اقتدار است؛ هر کسي که داراي علم و داراي اين اقتدار شد، طبق اين 
اهداف  يعني  کند،  حکمفرمائي  جهان  محيط  بر  مي تواند  »صال«؛  روايت، 
او  بر  يعني  عليه«؛  نشد، »صيل  آن  مالک  کند؛ هر کسي  دنبال  را  خودش 
پانزده  حکمفرمائي خواهد شد. اين منطق ماست در اين حرکت علمي ده 
ساله. االن خوشبختانه تا حدود زيادي هم اين حرکت علمي در کشور به ثمر 
بايد حساسيت  اين  مقابل  در  کنند؛ خب،  متوقف  را  اين  مي خواهند  رسيده. 

نشان بدهيد.۳

۱.  بیانات در ديدار نخبگان جوان دانشگاهي؛ ۱۳۸7/0۵/0۶
۲.  بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال ۹0؛ ۱۳۹0/0۱/0۱

۳.  بیانات در ديدار جمعي از دانشجويان؛ ۱۳۹0/0۵/۱۹
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علم، اقتدار است
ما بايد يک کشور عالم بشويم. در يک روايتي از امير المؤمنين نقل شده است که 
فرمود »العلم سلطان، من وجده صال و من لم يجده صيل عليه«؛ يعني علم اقتدار 
است، علم مساوي است با قدرت؛ هرکسي که علم را پيدا کند، مي  تواند فرمانروايي 
کند؛ هر ملتي که عالم باشد، مي  تواند فرمانروايي کند؛ هر ملتي که دستش از علم 

تهي باشد، بايد خود را آماده کند که ديگران بر او فرمانروايي کنند. ۱

علم، يک رکن امنيت بلندمدت کشور و ملت
دستگاه استکبار يک شبکه ي عظيمي است... که توي اين سي سال بيکار 
نماندند، هرچه بگذرد هم باز بيکار نمي مانند؛ مگر آن وقتي که شما ها همت 
لحاظ  از  اقتصادي،  لحاظ  از  علمي،  لحاظ  از  را  کشور  جوان ها  شما  کنيد؛ 
امنيتي به نقطه اي برسانيد که امکان آسيب پذيري            اش نزديک به صفر باشد؛ 
اين  توي  من  اينکه  شد.  خواهد  تمام  توطئه             ها  و  مي  کشند  کنار  وقت  آن 
و  پژوهش  و  و تحقيق  به مسائل علم  راجع  دانشگاه ها مرتب  به  چند سال 
اين همه  اين ها  و  دانشگاه  و  ارتباط صنعت  و  نرم            افزاري  و جنبش  نوآوري 
تأکيد کردم، براي خاطر اين است که يک رکن امنيت بلندمدت کشور و 

ملت، علم است.۲

قطع رشته  هاي سلطه ي اقتصادي قدرت هاي بيگانه
به آساني نمي شود رشته  هاي نفوذ و سلطه ي اقتصادي قدرت  ها و دولت هاي 
برود،  استقالل اقتصادي  به سمت  اگر کشوري بخواهد  را قطع کرد.  بيگانه 
احتياج به نيروي انساني کارآمد، منابع درآمدزا، امکانات فراوان، دانش، تخصص، 

همکاري  هاي علمي و فني بين المللي و بسياري از چيز هاي ديگر دارد.۳

۱.   بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي؛ ۱۳۸۵/۱/۱
۲.  بیانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي؛ ۱۳۸۸/0۶/04

۳.  بیانات در خطبه  هاي نماز جمعه ي تهران؛ ۱۳۶۹/0۱/۱0
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علم و فناوري، پايه ي اقتدار اقتصادي ملت
علم و فناوري يکي از پايه  هاي اقتدار اقتصادي يک ملت است. يک ملت با داشتن 
دانش پيشرفته و فناوري پيشرفته، هم به ثروت مي رسد، هم به استغناي 
سياسي مي رسد، هم آبرومند مي شود، هم دستش قوي مي شود. به خاطر کليدي 

بودن مسئله ي پيشرفت علم و فناوري، من نسبت به اين مسئله حساسم.۱

کم شدن توطئه  هاي استکبار به واسطه عزت علمي
اين توطئه  ها ادامه پيدا خواهد کرد، تا يک مقطعي؛ آن مقطع عبارت است از 
اقتدار همه جانبه ي کشور که اين، کاِر شما دانشجوها، کاِر شما نسل جوان 
را به اقتدار علمي و به اقتدار اقتصادي   توانستيد کشور  است. آن وقتي که 
آن  کنيد،  فراهم  براي کشور  را  عزت علمي  توانستيد  وقتي که  آن  و  برسانيد 
نقطه  آن  به  وقتي  تا  شد.  خواهند  مأيوس  شد؛  خواهد  کم  توطئه  ها  البته  روز 

نرسيده ايم، منتظر توطئه  ها بايد بود و آماده ي مقابله ي با اين توطئه  ها بايد بود.۲

علم، راز پيشرفت کشور در اقتدار اقتصادي
چه  در  را  خودشان  مصلحت  آن هاست،  با  نظام  عمده ي  چالش  که  کساني 
مي  بينند؟... ]آن ها[ مصلحت خودشان را در ايجاد اختالف و از بين بردن اين 
يکپارچگي اي که امروز شما در مردم مشاهده مي  کنيد و در متوقف کردن حرکت 
علمي کشور، مي  بينند؛ چون علم و دست برتر علمي، راز پيشرفت هر کشوري 

در اقتدار اقتصادي ، سياسي، نظامي و روحيه اي است.۳

قدرت علمي، منشأ کسب قدرت بين المللي
مي  کنند،  رفتار  بين المللي  قوانين  خالف  مي  گويند،  زور  دنيا  در  کساني  امروز 
انسان  ها ملت  ها و دولت  ها  بين المللي  تعامل  دنياي  در  را  وقيحانه ترين موضع 

۱.  بیانات در حرم رضوي در آغاز سال ۹۱؛ ۱۳۹۱/0۱/0۱
۲.  بیانات در ديدار اساتید و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت؛ ۱۳۸7/0۹/۲4

۳.  بیانات در ديدار استانداران سراسر کشور؛ ۱۳۸4/۱۲/0۸
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چون  چرا؟  مي  گيرند.  باال  هم  را  سرشان  نمي کشند؛  هم  خجالت  و  مي  گيرند 
قدرت دارند؛ قدرت اقتصادي  و سياسي و باالتر از همه ي اين ها، قدرت علمي، 
که منشأ همه ي اين هاست؛ يعني منشأ قدرت اقتصادي و سياسي شان هم قدرت 
علمي است. ما اين طرف دنيا حرف  هاي حّق زيادي داريم؛ حرفمان را شجاعانه 
مي  زنيم، منطقمان را در صحنه  هاي رويارويي منطقي هم اثبات مي  کنيم... ؛ اما 
احتياج به يک چيز ديگري هم داريم و آن، عبارت است از قدرت بين المللي، 
تا بتوانيم اين راه را بي دغدغه، درست، به طور کامل، همه جانبه و بي کم وکاست 
و کاست ادامه دهيم و به اهداف و آرمان هايمان برسيم. اين قدرت را - قدرت 
پايه و مايه ي  اقتصادي، سياسي و نفوذ فرهنگي - چطوري به دست آوريم؟ 
همه ي اين ها، قدرت علمي است. يک ملت، با اقتدار علمي است که مي  تواند 
سخن خود را به گوش همه ي افراد دنيا برساند؛ با اقتدار علمي است که مي  تواند 
سياست برتر و دست باال را در دنياي سياسي حائز شود. اقتصاد هم به دنبال 

اين ها مي  آيد.۱

جلوگيري از عالم شدن ملت ها؛ استراتژي حفظ نظام سلطه
يکي از موضوع هايي که نمي گذارند در کشور هاي زير سلطه رشد کند و به شدت 
مانع آن مي  شوند، مسأله ي علم است؛ چون مي  دانند علم ابزار قدرت است. 
خود غربي  ها با علم به قدرت رسيدند؛ اين يکي از پديده  هاي تاريخ بود... آن  ها 
مي  دانند که علم چقدر در قدرت بخشيدن به يک ملت و به يک کشور تأثير دارد، 
رابطه ي سلطه گر و سلطه پذير  يعني  اگر بخواهند نظام سلطه؛  لذاست که 
باقي بماند و حاکِم بر نظم جهاني باشد، بايد نگذارند آن بخشي که آن  ها مايلند 
سلطه پذير باشند، داراي علم شوند؛ اين يک استراتژي است که بروبرگرد ندارد 
و اآلن رفتارشان هم در دنيا بر همين منوال است؛ لذا بايد براي کسب علم و 

تحقيق جهاد کرد؛ بايد کار کرد.۲

۱.  بیانات  در ديدار اساتید و دانشجويان دانشگاه امام صادق )علیه الّسالم(؛ ۱۳۸4/۱0/۲۹
۲.  بیانات در ديدار جمعي از مسئوالن جهاد دانشگاهي؛ ۱۳۸۳/04/0۱
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خودباوري علمي؛ فروپاشنده ي رابطه ي سلطه در دنيا
که  موضوع هايي  عمده ي  که  بگويم  بايد  تحقيق  و  علم  مسأله ي  درباره ي 
قدرت  هاي سلطه گر در نظام سلطه ي جهاني براي حفظ اين رابطه ي سلطه گر 
فرهنگي،  سلطه ي  است:  موضوع  سه  مي  کنند،  تکيه  رويش  سلطه پذير  و 
نگذارند  که  است  اين  هم  الزمه اش  علمي.  سلطه ي  اقتصادي،  سلطه ي 
آن طرف سلطه پذير يا آن کسي که سلطه بر او تحميل شده، در اين سه زمينه 

به استقالل و به خودباوري و به پيشرفت برسد.۱

خّست علمي، علي رغم تظاهر به سخاوت علمي
امروز دنيا علي رغم تظاهر به سخاوت علمي، در نهايِت خّست علمي است. آن 
کساني که بر حسب عوامل گوناگوني توانستند در يک برهه اي پيشرفت علمي 
را صاحب و مالک بشوند و موتور پيشرفت را سوار بشوند و از همه ي بشر جلو 
بزنند.... علم توانست آن ها را قوي کند، مقتدر کند؛ لذا راه افتادند اطراف دنيا، 
استعمار به وجود آمد؛ وااّل ملت ها داشتند زندگي خودشان را مي کردند. بريتانيا 
کجا، اندونزي کجا؟ اين ها با ابزار علم رفتند آن مناطق را صاحب شدند. خوب، 
وقتي که استعمار از علم زائيده شد و قدرت بين المللي و قدرت سياسي متکي 
به علم شد، اين علم را در اختيار ديگران نبايد بگذارند؛ وااّل اين قدرت تهديد 

مي شود. و تا امروز همين جور عمل کردند.۲

انحصارگرايي علمي توسط بخش هايي از دنيا
بر اثر شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مسأله ي استعمار- که نقش استعمار 
در مطلبي که مورد نظر من است، بسيار زياد است- بخشي از دنيا زودتر از يک 
قلّه  هاي علمي حرکت  بخش ديگر و به کمک وسيله ي شتابند ه اي به سمت 
کرد. اين بخش از اين وسيله ي شتابنده استفاده کرد و به جلو رفت و اين وسيله 
را روز به روز شتابنده تر و تواناتر کرد و با باال بردن کاربري آن، به دستاورد هاي 

۱.  بیانات در ديدار جمعي از مسئوالن جهاد دانشگاهي؛ ۱۳۸۳/04/0۱
۲.  بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۹/۶/۱4
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علم رسيد؛ درحالي که ما با همه ي پيشرفت علمي، محاط به جهالت  هاي فراوانيم. 
هم  بعد  و  کردند  شگفت آوري  علمي  پيشرفت هاي  دنيا،  از  بخش  آن  ساکنان 
سياست کلّي شان اين شد که علم را در اختيار خودشان بگيرند و اجازه ندهند که 

کشورهايي که عقب مانده اند، به آن  ها برسند و يا از آن  ها جلو بزنند!۱

ناراحتي استکبار درباره ي توانايي علمي و فناوري ايران
دستگاه سلطه نمي خواهد؛ نمي پسندد که غير از محدوده ي خودشان، قدرت 
فناوري و قدرت علمي، آن هم به صورت مستقل و ناوابسته، در اختيار ملت ها 
قرار بگيرد. حاال که مي  بينند يک ملت بدون تکيه به آن ها توانسته است يک 
جمهور  رئيس  به دروغ،  ناراحت اند.  بياورد،  دست  به  را  علمي  فاخر  فناوري 
امريکا و ديگران، مرتب از سالح اتمي اسم مي  آورند؛ اين براي توجيه موضع 
خشمگينانه ي خودشان هست؛ واال مي  دانند که در اين جا مسأله، مسأله ي سالح 

اتمي نيست؛ مسأله ي استقالل يک ملت است.۲

قدرت علمي، زيربناي اقتدار آينده ي ملت
قدرت پيدا کنيد. اگر ايران اسالمي بتواند در زمينه ي علمي سخن خودش را 
در حد سخنان اول دنيا دربياورد، کار شدني است؛ چون علم، ثروت هم ايجاد 
مي  کند، قدرت نظامي هم ايجاد مي  کند، اعتماد به نفس هم ايجاد مي  کند. من 
بار ها گفته ام، باز هم مي  گويم و باز هم بار ها تأکيد خواهم کرد که پايه و زيربناي 

اقتدار آينده ي شما ملت عزيز در قدرت علمي است.۳

کسب اقتدار براي جلوگيري از زورگويي ديگران
علم مايه ي قدرت و ثروت است. کشور شما و نظام جمهوري اسالمي بايد 
از  از ملت خود، از کشور خود،  بتواند  تا  اقتدار دست پيدا کند  به اين قدرت و 

۱.  بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۲/۸/۸
۲.  بیانات در ديدار پرسنل نیروي هوايي؛ ۱۳۸4/۱۱/۱۸

۳.  بیانات در ديدار دانشجويان برگزيده و نمايندگان تشکل  هاي دانشجويي؛ ۱۳۸4/07/۲4
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قدرت  که  ببخشد  مصونيت  و  کند  پشتيباني  خود  نظام  از  و  خود  ارزش هاي 
فايده اش اين است؛ اقتدار براي زورگويي به ديگران نيست، براي جلوگيري از 
زورگويي ديگران است؛ و در کنار اين به ثروت احتياج دارد تا بتواند مشکالت 
گوناگوني را که ميراث سال ها حکومت استبدادي در اين کشور است برطرف 
براي  است  وسيله اي  علم  ملت،  يک  براي  بياورد.  دست  به  را  علم  بايد  کند، 
رسيدن به اقتدار ملي و ثروت ملي. البته اين ها ثروت و پول الزم دارد؛ پول 

را هم از همين راه بايد به دست بياوريم....۱

قدرت آفريني علم
قدرت  اين  و  مي  چرخد...  قدرت  ]محور[  روي  بين المللي  مناسبات  امروز 
توانائي هاي  از علم است،  ناشي  امريکا هم  لذا ثروت  و  به علم؛  متوقف است 
تبليغاتي اش هم ناشي از علم است، موقعيت بين المللي سياسي اش هم ناشي از 
علم است. علم است که يک کشور را به يک اقتداري مي  رساند؛ علم، اين قدر 

براي کشور ها مهم است.۲

حفاظت در مقابل تهاجم همه جانبه ي دشمنان
آنچه مي  تواند ما را در مقابل تهاجم همه جانبه ي دشمنان در سطوح مختلف حفظ 
کند، همين فهرستي است که عرض کردم: تقويت ايمان، تقويت علم، تقويت 
علم، شکوفايي  توليد  در  پيشاهنگ شدن  روز،  فنون  بر  تسلط  فناوري، 
استعداد هاي آحاد ملت و جوانان در رشته  هاي مختلف- چه علوم انساني، چه علوم 
طبيعي، چه انواع گوناگون علوم تجربي- همبستگي ملي و تقويت همدلي در ميان 
مردم؛ اين هاست که مي  تواند يک ملت را تقويت کند؛ مي  تواند هم دنياي خودشان 
را آباد کند، هم آن  ها را از آسيب دشمنان محفوظ نگه دارد. اين  ها وسيله اي است 

براي حفظ و صيانت؛ ما بايد اين  ها را دنبال کنيم و خود را متعهد به انجام آن بدانيم.۳

۱.  بیانات در ديدار نخبگان جوان دانشگاهي؛ ۱۳۸7/0۶/0۵
۲.  بیانات در ديدار اساتید دانشگاه  هاي استان خراسان  در دانشگاه فردوسي؛ ۱۳۸۶/0۲/۲۵

۳.  بیانات در مراسم مشترک دانشجويان دانشگاه  هاي افسري ارتش؛ ۱۳۸۳/07/۲۲
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علم و ايمان: راز به چالش کشيدن جهان سلطه
اگر مي  بينيد جمهوري اسالمي که حرکت نظامي سلطه را در همه ي مدار هاي 
آن با مشکل مواجه کرده و نظام سلطه ي جهاني را به چالش طلبيده، بيست 
و پنج سال است که علي رغم همه دشمني  ها و کارشکني ها، بيش از پيش زنده 
و سرپا و ريشه دار و مقتدرتر است، راز آن در همين توليد علم و ايمان است. 
علم و ايمان را در خودتان تقويت کنيد. شما جوان هاي برگزيد هاي هستيد که در 
برهه ي حساسي از تاريخ اين کشور واقع شده ايد؛ اين هم اقبال شماست. 
ممکن بود من و شما در دوراني زندگي کنيم که مجال هيچ کار و تالشي در 

آن نبود.۱

وابستگي استقالل سياسي به توليد، کار و نوآوري
اگر اين ملت بخواهد اين استقالل سياسي را، اين عرض اندام فرهنگي را 
در مقابل سلطه گران عالم حفظ کند، بايد پايه  هاي اقتصادي خود را محکم 
کند؛ اين، ريشه دواندن استقالل در کشور است؛ و اين وابسته است به توليد، به 
کار، به شکوفائي کار، به نوآوري در بخش هاي مختلف کار. از مرکز تحقيقات 
و آزمايشگاه گرفته، تا توي محيط کارگاه ها، تا توي محيط مزرعه، در همه جا 
بايستي اين نوآوري وجود داشته باشد. آن وقت است که دشمنان خونخوار و 
و  بست  خواهند  را  خودشان  دهان هاي  ناکامي  با  ايران  ملت  استقالل  هتاک 

کناري خواهند نشست.۲

علم، کليد پيشرفت ملت ها
چند سالي است که حرکت علمي در کشور آغاز شده است. نخبگان نگذارند اين 
حرکت کند شود يا خداي ناکرده متوقف شود؛ پيش برويد. حوزه و دانشگاه در 
اين مورد مسئوليت سنگيني دارند. استاد و دانشجو همه مسئوليت دارند. راه علم 
را بايد دنبال کنيد. اگر ملتي نتواند در ميدان علم و پيشرفت علمي و خطشکني 
کساني  مي                 بينيد  اگر  ماند.  خواهد  معرکه  پس  کالهش  کند،  پيشرفت  علمي 

۱.  بیانات در مراسم مشترک دانشجويان دانشگاه  هاي افسري ارتش؛ ۱۳۸۳/07/۲۲
۲.  بیانات در ديدار کارگران و کارآفرينان؛ ۱۳۸7/0۲/04



99

آگاهانه، بي                پروا در دنيا ظلِم آشکار مي کنند، اين به پشتوانه                ي علمشان هست. 
علم است که براي آن ها ثروت به وجود آورده است، قدرت سياسي به وجود 
آورده است، نفوذ در دنيا و در مناطق گوناگون عالم به وجود آورده است. کليد 

پيشرفت، علم است. نگذاريد حرکت علمي متوقف بشود.۱

اولويت  داشتن سرمايه گذاري در علم و فناوري
فناوري  و  علم  مسئله ي  روي  بر  چنانچه  اگر  که  است  اين  من  راسخ  اعتقاد 
کار ها  بااولويت ترين  از  يکي  در  حتمًا  کنيم،  سرمايه گذاري  نخبه پروري  و 
سرمايه گذاري کرده ايم. پيشرفت علمي و به دنبال آن، پيشرفت فناوري، به 
کشور و ملت اين فرصت و اين امکان را خواهد داد که اقتدار مادي و معنوي 
پيدا کند. بنابراين با يک نگاه راهبردي، علم يک چنين اهميتي دارد. تکيه ي ما 

بر اين اساس است.۲

اگر علم نباشد، هيچ چيز نيست
علم مقوله ي بسيار مهمي است. امروز انسان وقتي به راه  هاي مختلف براي پيشرفت 
کشور نگاه مي  کند، مي  بيند همه منتهي مي  شود به علم. لعنت خدا بر کساني که در 
طول ده  ها سال کشور را از پيشرفت علمي بازداشتند. وقتي پيشرفت علمي وجود 
داشته باشد، پيشرفت فناوري را هم با خودش مي  آورد، و پيشرفت فناوري هم 
کشور را رونق مي  دهد و در جامعه نشاط به وجود مي  آورد. اگر علم نباشد، هيچ چيز 
نيست؛ و اگر فناوري هم باشد، فناوري عاريه اي و دروغي و وام گرفته ي از ديگران 

است؛ مثل صنعت  هاي مونتاژي که وجود دارد. علم را بايد رويانيد. ۳

امکان کسب اقتدار تنها با علم درون زا
مدعا اين نيست که ما در ظرف ده سال، پانزده سال، خودمان را به سطح علمي 
کشوري که دويست سال است دارد تالش علمي مي  کند و از محصول دويست سال 

۱.  خطبه  هاي نماز عید سعید فطر؛ ۱۳۸۸/0۶/۲۹
۲.  بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4

۳.  بیانات در ديدار مسئوالن سازمان صدا و سیما؛ ۱۳۸۳/0۹/۱۱

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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قبل از آِن بقيه ي کشور ها هم استفاده کرده است، برسانيم. اين مورد نظر نيست؛ 
بلکه مدعا اين است که نبايد وقت را تلف بکنيم. اگر ايران بايد آيند ه اي داشته باشد 
و اگر اين ملت بايد همين راه استقالل و عزت و عدم وابستگي را که در آن وارد 
شده ادامه بدهد، اين امکان ندارد مگر با عالم شدن اين ملت. بايد عالم بشوند و علم 
در اين کشور ترقي پيدا کند. علم وارداتي، علم- به معناي حقيقي کلمه- نيست؛ 
علم درون زا است که اقتدار مي  بخشد. اينکه من مسأله ي توليد علم و شکستن 

مرز هاي علم را مطرح کردم، به خاطر اين است و بايد آن را جدي بگيريد.۱

استفاده از قدرت دروني خدادادي براي کسب قدرت علمي
اگر ملتي قدرت دفاع از خود را نداشته باشد، عزت او هم هيچ گونه تضميني 
ندارد. در دنيايي که هوس  ها و انگيزه  هاي مادي به جاي ارزش هاي معنوي بر 
انسان هاي صاحب قدرت حکمراني مي  کند، هيچ ملتي نمي تواند از هيچ مرکز 
ديگري جز قدرت دروني خود که خداي متعال به او بخشيده است، اميد هيچ گونه 
کمکي و چشم داشت حمايتي را داشته باشد. ملت ها بايد به خودشان تکيه کنند 
تا بتوانند عزتي را که خود را شايسته ي آن مي  دانند، به دست بياورند. اين قدرت، 
قدرت علمي است؛ قدرت دفاع از خود است؛ توانايي بروز استعداد هاي دروني 

است. يک ملت بايد اين توانايي  ها را داشته باشد تا بتواند عزيز باشد.۲

علم و ثروت ملي براي اهتزاز پرچم عدالت
علم را براي خدمت، براي معنويت، براي پيشرفت فضائل انساني، براي دفاع 
حقيقي از حقوق انسان بايد فرا بگيريم. ثروت ملي و اقتدار ملي بايد براي اين 
باشد که اين ملت بتواند برخالف سنت رائج جهان، پرچم عدالت را در دست 
بگيرد. به کسي زور نگوئيم؛ به مظلوم کمک کنيم؛ با ظالم مقابل و مواجه شويم؛ 

جلوي ظالم را بگيريم.۳

۱.  بیانات در ديدار اساتید دانشگاه  هاي استان خراسان  در دانشگاه فردوسي؛ ۱۳۸۶/0۲/۲۵
۲.  بیانات  در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه امام علي)ع(؛ ۱۳۸4/07/0۶

۳.  بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4
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علم يک ابزار است
اين علم، آن وقتي که رشد پيدا مي کند و به منتها درجه مي رسد، مي شود مثل 
اين چيزي که امروز کشور هاي غربي دارند؛ مي شود بمب اتم، مي شود اين همه 
ظلم و ستم و.... اين علم فايد ه اي ندارد. ما دنبال اين علم نيستيم. نه تعليمات 
انبياء، نه تعليمات اسالم، نه وجدان انساني، ما را به اين طريق سوق نمي دهد؛ 
هيچ شوقي در انسان نمي آفريند. آن علمي که ما مي خواهيم، همراه با تزکيه 
است.... چرا اول تزکيه؟ براي اينکه اگر تزکيه نبود، علم منحرف مي شود. علم 
يک ابزار است، يک سالح است؛ اين سالح اگر در دست يک انسان بدطينت، 
بددل، خبيث و آدمکش قرار بگيرد، جز فاجعه چيز ديگري نمي آفريند؛ اما همين 
سالح مي تواند در دست انسان صالح، وسيله ي دفاع از انسان ها، دفاع از حقوق 
مردم، دفاع از خانواده باشد. اين علم را بايستي آن وقتي در دست گرفت که با 

تزکيه همراه باشد. اين توصيه ي من به شماست.۱

استفاده از فناوري ها در جهت درست
خيلى از چيزها هست که قالب آن ايرادى ندارد، اما جهتش اشکال دارد؛ 
ما در اسالم هم از اين قبيل چيزها داشتيم. همين حج و عمره ای که شماها 
ميرويد.... اين حج يک رسم جاهلی است و در جاهليت بوده. همين طوافی که 
شما مي کنيد، اين طواف را در دوران جاهليت مي کردند...... قالب کار، همين 
قالب کاری بود که شما انجام مي دهيد؛ اما محتوا و جهت کار، صد و هشتاد 

درجه تفاوت دارد..... 
آن  مال  گناه  نکرده،  گناهی  هيچ  هسته ای  تکنولوژی  ندارند.  اشکالى  قالب ها 
کسی است که جهت او را جهت تخريب انسان ها قرار مي دهد. يا مثاًل فناوري هاى 
پيشرفته ى نانو، يا صنايع الکترونيک بسيار پيشرفته و آيروديناميک و امثال 
اينکه  براى  هستند  ابزارهائى  و  خوبند  خيلى  اين ها  ندارند؛  گناهى  اين ها 
قرار  اين طبيعت  در  و فرصت هائى که خدا  منابع  از  دنيا  در  بتواند  انسان 

۱.  بیانات در ديدار نخبگان جوان؛ ۱۳۸۹/07/۱4

ساير بيانات مقام معظم رهبري در موضوع توليد دانش بنيان و تجاري سازي
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داده، به بهترين وجهى استفاده کند. گناه مال آن کسانی است که از اين نعمت 
خدادادی و از اين گنجينه ی الهی، برای زورگوئی به بشر، تسلط به ديگران و پامال 
کردن حقوق ديگران استفاده مي کنند. شما که مبنای خوبی داريد، شما که به خدا 
معتقديد، شما که به کرامت انسان معتقديد، شما که با ظلم و غصب و تعدی و تجاوز 
مخالفيد، شما که استکبار و جامعه ها يا حکومت های برآمده ی از شهوات شخصی و 
جمعی را تقبيح مي کنيد، شما اين علوم را ياد بگيريد تا ارزش هاى خودتان را 
در دنيا ترويج کنيد و معارف خودتان را در دنيا حاکم کنيد. اين چيز بدی است؟! 
يک نفر سوار هواپيما مي شود و برای عياشی و هرزگی، به فالن شهِر فالن کشور 
مي رود؛ يک نفر هم سوار همين هواپيما مي شود، مي رود برای زيارت خانه ی خدا؛ 
اين هواپيما که گناهی ندارد؛ جهت ها فرق مي کند. شما دانش و فناوری را فرا بگيريد 
و از هوش ويژه ای که در شما هست - که من حاال اشاره خواهم کرد و بعضی از 
دوستان هم گفتند - استفاده کنيد، برای اينکه در اين جهت، قله را فتح کنيد. آن وقت 
از اين موقعيت و از اين فرصت، برای نشر ارزش های حقيقی - به جای ارزش های 
دروغين، به جای نفسانيات، به جای هرزگی، به جای سلطه ی زر و زور بر سرنوشت 

بشر - استفاده کنيد.۱

لزوم دستيابي به فناوري هاي پيشرفته
و  کردن  تلف  وقت  حقيقتًا  علم،  توليد  مسئله ي  پيرامون  بحث  هاي  از  بعضي 
خود را مشغول کردن است، که: حاال اصاًل توليد علم معنايش چيست؟ آيا علم 
توليدکردني است؟ آيا کشف کردني است؟... حاال کشف کردني است، توليدکردني 
است، تحقيق کردني است؛ هرچه هست! مقصود معلوم است. ما مي  گوييم پايه ي 
فناوري هاي پيشرفته و رشد تمدن مادي، تمدن مرتبط با مسائل زندگي، دانش 
است؛ اگر بخواهيد اين دانش را از ديگران بگيريد و خودتان مصرف کننده باشيد، 

به هيچ جا نخواهيد رسيد. بايد اين دانش در داخل برويد.

۱.  بیانات در ديدار نخبگان جوان دانشگاهی؛ ۱۳۸7/۶/۵
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فصل چهارم:

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شرکت ها و فعاالن توليد 
دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري )1391/5/8(

در اين فصل سخنراني مسئوالن برخي از شرکت هاي دانش بنيان و همچنين 
به  صورت  بعضا  سخنراني ها  متن  مي شود.  ارائه  ذي ربط  مسئولين  از  برخي 
فضاي  که  دارند  اهميت  اين حيث  از  اين سخنراني ها  ارائه شده اند.  تلخيصي 

جلسه ي ديدار با مقام معظم رهبري را بيان مي نمايند. 

سخنراني خانم دکتر سلطانخواه
با عرض سالم و کسب اجازه از محضر رهبر فرزانه انقالب اسالمي که همواره مشوق 
حرکت و تحول جامعه علمي و فناوري کشورمان به سوي قله هاي تعالي و پيشرفت 
بوده اند. همچنين عرض سالم دارم خدمت حاضران و ميهمانان عزيز خداوند را شاکر 
هستيم که توفيِق درِک يک ماِه مبارِک رمضان ديگر را به همه ما عنايت فرمود 
وشکر مضاعفي داريم که دراين محضر مبارک همراه با جمعي از فعاالن، توليد و 

صادرکنندگان کاال، خدمات و صنايع دانش بنيان توفيق حضور نصيب گرديد.

تعامل اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي
در چند سال گذشته که تحريم هاي اقتصادي عليه کشور ما اعمال شده است. 
فعاليت هاي  راهبرد »اقتصاد مقاومتي« سرلوحه  تدبير مقام معظم رهبري  با 
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کشور قرار گرفته، تا ضمن رهايي از اقتصاد مبتني بر ذخاير طبيعي، »اقتصاد 
دانش بنيان« و »توليد ثروت برمبناي فکر و انديشه ايراني« پايه ريزي شود. 

تکامل اهداف نظام علم و فناوري طي چند دهه گذشته
از سوي ديگر، مي توان گفت که اهداف نظام علم و فناوري کشور درطول سه دهه 
گذشته تکامل يافته است. در دهه اول انقالب توسعه آموزش عمومي وگسترش 
مدارس و در دهه دوم توسعه آموزش عالي و در دهه سوم توسعه پژوهش در 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشي مورد توجه قرار گرفت که رشد فعلي مقاالت علمي 

کشور در پايگاه هاي استنادي بين المللي ناشي از آن سرمايه گذاري ها است. 
اما در دهه چهارم انقالب بايستي اهداف جديدي مّدنظر قرار مي گرفت که تکميل 
نتيجه  به  بر  متمرکز  بايد  اهداف  اين  باشد.  فعاليت هاي سه دهه گذشته  کننده 
رساندن پژوهش ها و ارايه دستاوردهاي فناوري به جامعه و تجاري سازي جهت 
»توليد ثروت« و »افزايش کيفيت زندگي مردم« و »اقتدار نظام اسالمي« 
باشد که قبال به آن کمترتوجه شده بود. و خوشحالم که تأکيد نمايم معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري مولود همين نگرش جديد است که معمار اصلي آن 
نيز مقام معظم رهبري مدظله العالي مي باشند.رهنمودهاي معظم له در طول چند 
سال اخير بر تکميل چرخه علم و فناوري، تجاري سازي، توليد و صادرات کاالهاي 
دانش بنيان متمرکز بوده است که خود گواهي مسلم بر اين رويکرد جديد است.

لذا با تغيير اهداف ديگر نگاه تک اليه به توسعه علم وفناوري و خالصه ديدن 
آن در محيط هاي دانشگاهي جاي خودرا به نگاه چند اليه داده است که هر اليه 

پيچيدگي و نقش خاص خود را دارد.
با توجه به اهداف جديد مطرح شده در اين دهه، بازيگران جديدي در صحنه 
نمايند  ايفاي نقش مي  و  يافته  پيشرفت علم وفناوري کشور حضور  و  توسعه 
راهبري،  فناوري هاي  ستادهاي  بنيان،  دانش  شرکت هاي  آن ها  جمله  از  که 
کانون هاي هماهنگي دانش وصنعت، طرح هاي کالن ملي فناوري و نوآوري، 

مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري مي باشند.
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تمرکز معاونت علمي و فناوري بر »علم نافع«
لذا معاونت علمي و فناوري، با ساختاري کوچک اما پر تحرک، بر »علم نافع« در 
جامعه متمرکز شد و »توسعه  شرکت هاي دانش بنيان«، »تجاري سازي« 
و »توسعه زنجيره ايده تا بازار« و »تکميل نظام ملي نوآوري« را در اين 
زمينه به عنوان »راهبردهاي اصلي« خود انتخاب نموده و در تعامل نزديک و 
و مجلس شوراي  فرهنگي  انقالب  عالي  دستگاه ها، شوراي  ساير  با  همکاري 

اسالمي اين سياست ها را دنبال مي نمايد.

اليحه حمايت از  شرکت هاي دانش بنيان
از  حمايت  اليحه  خود،  تشکيل  ابتداي  همان  در  معاونت  اين  رو  همين  از 
 شرکت هاي دانش بنيان را تهيه نمود که پس از تصويب در هيأت محترم 
دولت، مجلس شوراي اسالمي وشوراي محترم نگهبان و اخيراً با تشکيل اولين 
با همياري ديگر دستگاه هاي  نوآوري و شکوفايي  امناء، صندوق  جلسه هيات 

ذيربط، در آستانه پياده سازي و اجرايي شدن است.
ما اميدواريم که با حمايت هاي جنابعالي و اجراي اين قانون، مرحله اول حضور پر قدرت 
شرکت هاي دانش بنيان در اقتصاد ملي جامه عمل پوشيده و جريان عظيمي از دانش 
و فناوري توسط فارغ التحصيالن دانشگاهي در مسير پيشرفت کشور ايجاد شود و ما 
خود را موظف مي دانيم که در اين چارچوب، اواًل بسترسازي چهار محور فعاليت اين 
شرکت ها يعني 1. حمايت هاي پولي و مالي 2. تسهيل کسب وکار 3. فراهم آوردن بازار 
داخلي و منطقه اي براي توليدات دانش بنيان داخلي و 4. تسهيالت غير پولي همچون 
بيمه و ماليات را با همياري ديگر دستگاه ها فراهم آورده و در گام دوم، به زنجيرة ارزش 
توجه نماييم تا از اين طريق صادرات مواد خام و نيمه خام که به معناي از دست دادن 
ثروت مملکت و کاهش راندمان اقتصاد ملي است را با فرآوري دانش مبنا به سطح 
ارزشي باالتر و پر بهاتر برسانيم. نتايج حاصل از توجه به زنجيرة ارزش، در تنوع بخشي 
به محصوالت صادراتي کشور، مقابله با تحريم، ايجاد اشتغال پايدار براي کارگران 

دانشي و در نهايت ثروت زايي و شکل دهي به اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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وضعيت فعلي  شرکت هاي دانش بنيان
البته نبايد تصور شود که فعاليت هاي  شرکت هاي دانش بنيان فقط در توليد محصوالت 
ارتقاء  اين  شرکت ها جهت  بلکه فعاليت  با فناوري هاي پيشرفته خالصه مي شود 
کيفي و رقابت پذيري بيشتر و جاري ساختن دانش و نوآوري در صنايع مياني و حتي 
پايين، از فناوري هاي مربوط به لوازم خانگي و خودرو تا کشت بهينه زعفران و بافت 

فرش که در اقتصاد ملي کشورمان حائز اهميت است نيز توسعه مي يابد.
در حال حاضر حدود 6000 شرکت دانش بنيان در سرتاسر کشور و خارج از مراکز 
رشد و پارک ها و حدود 3000 شرکت دانش مبنا در پارک ها و مراکز رشد مشغول 
فعاليت مي باشند. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در طول سال هاي اخير 
در بعد مالي از شکل گيري، توسعه، توليد و تجاري سازي فعاليت اين  شرکت ها 
فناوري هاي  ستادهاي  تشکيل  با  غيرمالي  بسترهاي  در  و  آورده  بعمل  حمايت 
کميسيون هاي  تشکيل  و  ملي  فناوري  کالن  طرح هاي  راه اندازي  راهبردي، 
تخصصي توليد و صادرات کاالها و خدمات دانش بنيان اقدام نموده است. 

ايجاد کانون هاي هماهنگي دانش و صنعت
ازجمله انتظارات حضرتعالي از جامعه علم و فناوري و صنعت کشور، ايجاد ارتباط 
مابين دانشگاه وصنعت يا به تعبير کاملتر ارتباط بين دانش وصنعت يا ارتباط بين 
بخش عرضه دانش و تقاضاي دانش است که اين معاونت با تشکيل 58 کانون 
هماهنگي دانش و صنعت بر مبناي يک مدل جديد که عمدتًا کاال محور مي باشد 
بدان اهتمام ورزيده است. اين کانون ها با هم افزايي ظرفيت دستگاه هاي اجرايي، 
بخش خصوصي، توليدکننده و صادرکننده کاالي مورد نظر و نهادهاي دانشگاهي 
و پژوهشي و در زير يک چتر واحد تشکيل شده اند. کانون هماهنگي توت فرنگي، 
پسته، زعفران، کامپوزيت و موتورهاي الکتريکي که توليد و مصرف آن ها مستقيمًا 

با گذران زندگي مردم مرتبط است نمونه هايي از اين اقدامات مي باشد. 
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تشکيل ستادهاي فناوري هاي راهبردي منطبق بر اولويتهاي ملي
در بستر فناوري هاي نوين مطابق با اولويت هاي نقشه جامع علمي کشور، ايجاد 
فضا،   - هوا  بنيادي،  سلولهاي  الکترونيک،  ميکرو  زيستي،  فناوري  ستادهاي 
گياهان دارويي و طب سنتي ايراني، فناوري اطالعات و ارتباطات، انرژي هاي نو 
و علوم شناختي و فناوري هاي نرم در کنار توسعه بيشتر فعاليت هاي مربوط به 

فناوري نانو از ديگر اقدامات مهم و اثرگذار معاونت مي باشد.

اجراي طرح هاي کالن ملي فناوري
فعاليت هاي معاونت با انجام 22 طرح کالن فناوري ملي با همکاري و مسئوليت 
ساير دستگاه ها تکميل شده است. طرح هاي کالني همچون ساخت دو دستگاه 
ابر رايانه که هر دو جزء 500 ابر رايانه پر قدرت دنيا مي باشند، ساخت 15 راديو 
داروي مؤثر براي کاهش آالم بيماران صعب العالج که ورود آن ها به بهانه هاي 
واهي به داخل کشور قطع شده بود وتوليد داروهايي که قباًل در ليست واردات 
قرار داشت، طرح کالن توليد تجهيزات و ماشين آالت کشاورزي و توليد واکسن 
دام و طيور نيز از جمله اين طرح ها است که با محوريت و مديريت دستگاه هاي 

ذيربط و عمدتًا توسط  شرکت هاي دانش بنيان اجرا مي شود. 

صادرات کاالها و خدمات دانش بنيان
همياري  با  فناوري  و  علمي  ديپلماسي  توسعه  براي  گسترده  برنامه ريزي 
و  کاالها  صادرات  و  توليد  کميسيون هاي  شکل دهي  و  ذيربط  دستگاه هاي 
خدمات دانش بنيان ذيل کارگروه هاي مربوط در دولت جمهوري اسالمي ايران 
از ديگر اقداماتي است که توسعه فعاليت   شرکت هاي دانش بنيان و گرفتن سهم 

مناسب از بازارهاي تجاري منطقه اي و بين المللي را هدف قرار داده است. 
به استحضار مي رساند رشد روز افزون  شرکت هاي دانش بنيان در داخل کشور 
و ظرفيت رقابت پذيري آنان سبب شد که صادرات کاالهاي توليد شده توسط 
اين  شرکت ها در سال 1389 بالغ بر 612 و در سال 1390 بالغ بر 840 ميليون 
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دالر و در سال جاري به بيش از 1 ميليارد دالر برسد و اين اميد را مي دهد که 
در پايان برنامه پنجساله پنجم 20هزار شرکت دانش بنيان ايراني در عرصه ملي 
و بين الملل فعاليت نمايند و صادرات محصوالت آنان از حدود 1ميليارد دالر در 

سال 1391 به بيشتر از 4ميليارد دالر در پايان برنامه برسد.
اساسي  نقش  حضرتعالي  صريح  رهنمودهاي  و  خردمندانه  راهنمايي هاي 
در  پراکندگي  از  پرهيز  و  ملي  منافع  به  همه  دادن  توجه  و  امر  تسهيل  در 
سياست گذاري خواهد داشت و اميدوارم با پيروي و بکارگيري اين فرامين شاهد 

رشد و شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد دانش مبنا در ميهن اسالميمان باشيم.

والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته
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سخنراني آقاي دکتر پيمان قهاري1
ايده جايگزيني اعضاء و جوارح معيوب و بيمار بدن انسان با نمونه ساخت بشر 
بعلت  دوم  جهاني  از جنگ  ولي  شده  مطرح  مختلف  جراحان  توسط  ديرباز  از 
سيل مجروحان، از سوي مراکز علمي و دانشمندان مورد توجه قرار گرفت که 
منجر به تهيه و توليد بسياري از پروتزها و ايمپلنتهاي مصنوعي گرديد ليکن 
اين ايمپلنتها با نوع زنده فاصله بسيار زيادي داشتند. از دهه1980 با گذر دانش 
مهندسي نسج ۲ از مرحله آزمايشگاهي، تمام توجهات جهت جايگزيني نسوج و 
اعضاء معيوب بدن با نوع زنده و زيست سازگار، به اين رشته معطوف شده است.
بازسازي،  به  نسبت  و مهندسي  پايه  اساس علوم  بر  نسج که  دانش مهندسي 
ارتقاء و يا جايگزيني بافت ها و اعضاي انسان اقدام مي نمايد، منجر به  حفظ، 
توليد طيف وسيعي از محصوالت گرديده که از سه منشأ بافت هاي انساني۳ ، 
نسوج اعضاي حيواني4  و يا ساير موجودات پست مانند مرجانها و سلولهاي کشت 

داده شده انسان يا ديگر پستانداران با يا بدون مواد زيستي۵  تهيه مي گردند. 
انسان  پيشرفته  فناوري هاي  ترين  استراتژيک  و  از مهمترين  اين دانش، يکي 
مي باشد زيرا در مصائب و بالياي طبيعي مانند سيل، زلزله و غيره و همينطور 

در جنگها مي تواند نجات دهنده نسل بشر باشد. 
با وجود اينکه رشته مهندسي نسج بسيار جوان و نوپا مي باشد ولي خوشبختانه 
به همت متخصصان داخلي و با پشتوانه بيش از 15 سال تحقيقات مستمر در 
اين زمينه زير نظر اساتيد بزرگي چون استاد مرحوم دکتر ميرخاني، استاد دکتر 
الريجاني و غيره، دانش فني توليد بيوايمپلنت ها در کشورمان به صورت کامل 
نوسازي  و  سازمان گسترش  گذاري  و سرمايه  با حمايت  گرديد. سپس  بومي 

شرکت  مديره  هیأت  عضو  هم اکنون  و  پزشکي  عمومي  دکتري  درجه  داراي  قهاري  دکتر   .۱
اين شرکت در کارنامه  را در  قائم مقامي مديرعامل  ايشان سابقه  بافت کیش است.  همانندساز 

خود دارد.
2.  Tissue Engineering
3.  Autologous & Allogenic tissues
4. Xenotransplant
5. Biomaterial
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صنايع ايران و پيوند مبارک صنعت و دانشگاه، شرکت همانندساز بافت کيش 
به عنوان اولين توليدکننده صنعتي بيوايمپلنت ها در تاريخ کشور تاسيس شده 
و بدين وسيله انحصار توليد بيوايمپلنت هاي آلوگرافت را از دستان چند شرکت 

انگشت شمار آمريکائي خارج کرد. 
بيوايمپلنت هاي  از:  عبارتند  کيش  بافت  همانندساز  شرکت  توليدات  ميزان 
استخواني: 300.000 سي سي در سال. بيوايمپلنت هاي قلبي ـ عروقي: 2000 
بدين  سال.  در  عدد   4000 ليگامان:  ـ  تاندون  بيوايمپلنت هاي  سال.  در  عدد 
ترتيب ساليانه بيش از 100000 نفر در کشور از بيماران خودمان از محصوالت 

اين شرکت در حال حاضر استفاده مي نمايند.
همچنين براي 162 نفر مستقيم و حدود800 نفر غيرمستقيم اشتغالزايي شده که 

عمدتا نيروهاي دانشي و تخصصي مي باشند.

ميزان صادرات
سياست  حاضر  زمان  تا  کشور،  داخل  در  اين محصوالت  به  وافر  نياز  علت  به 
صادرات تجاري در دستور کار شرکت قرار نداشته است و فقط در مواقعي که 
جان بيماري به استفاده از اين محصوالت وابسته باشد با مجوز وزارت بهداشت، 
صادرات صورت مي گيرد. تا زمان حاضر متخصصين حدود40 کشور خاورميانه، 
آسيا، اروپا، آفريقا و آمريکاي جنوبي از محصوالت اين شرکت استفاده کرده و 
استقبال شديد جامعه جراحي تخصصي و فوق تخصصي اين کشورها را به دنبال 
داشته است. به همين دليل در حال حاضر با سرمايه گذاري سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران و بنياد تعاون ناجا و بهره گيري از دانش فني تخصصي 
اين شرکت، هفت مرکز مشابه توليد بيوايمپلنت ها در هفت نقطه کشور، از جمله 
تهران، شيراز، تبريز و کرمانشاه با سرمايه گذاري بيش از 850.000 ميليون ريال 
در حال احداث مي باشد که يکي از اهداف مهم آن عالوه بر خودکفائي کامل 
است  ذکر  به  الزم  مي باشد.  محصوالت  اين  صادراتي  بازارهاي  تامين  داخلي، 
سفر سال گذشته حضرت آقا )مد ظله العالي( به استان کرمانشاه و دعاي خير 
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و دستخط مبارکشان در اين زمينه، انرژي معنوي فوق العاده اي به اين کار داده، 
طبق برنامه ريزي دولت، آنجا بايد انشا ا... در سال 92 به بهره برداري کامل برسد 
ولي به اميد خدا برنامه اين است و اميد اين است که امسال به بهره برداري کامل 
برسد و مردم آن خطه بتوانند از اين محصوالت حتما خيلي سريع استفاده کنند. 
عالوه بر اين به علت ماهيت انحصاري دانش فني توليد بيوايمپلنت ها، تاکنون 
بيش از ده کشور خارجي درخواست مشارکت و انتقال دانش فني به کشورهاي 

خود را داشته اند که بررسي ها و رايزني هاي اوليه الزم در حال انجام مي باشد.

ميزان ارزش استفاده از محصوالت
با شروع استفاده از اين محصوالت در سال هاي اخير عالوه بر نجات جان و 
جلوگيري از قطع عضو و بهبود زندگي صدها هزار بيمار، پزشکان متخصص کشور 
به علت کيفيت فوق العاده و زيست سازگاري منحصر به فرد اين محصوالت، 
اقبال وافري به اين محصوالت نشان دادند. لذا استفاده از محصوالت وارداتي 
بي کيفيت به سرعت رو به کاهش گذاشت و ساليانه از خروج ده ها ميليون دالر 
ارز جلوگيري شد. اين در حاليست که سيستم هاي درماني و سازمان هاي بيمه 
از محصوالت بي کيفيت خارجي،  استفاده  از عوارض  اجتناب  به دليل  نيز  گر 
اجتناب از عمل جراحي اضافي، جلوگيري از معلوليت ها و قطع عضوها، کاهش 
عوارض اعمال جراحي، کاهش زمان اشغال تخت هاي بيمارستاني و... به صورت 
غيرمستقيم از اين صنعت بهره برده و ساليانه صدها ميليون دالر از اين طريق 

به سيستم پزشکي، درماني کشور کمک مي شود. 
در پايان، خدمتتان عرض کنم اين کار بزرگ شدني نبود در کشور ما مگر با 
حمايت مشفقانه و پدرانه حضرتعالي و سرمايه گذاري ريسک پذير دولت روي 
اين کلمه ريسک پذير خيلي تاکيد دارم براي اينکه سرمايه گذاري در صنايع 
نوين واقعا سرمايه گذاري ريسک پذير هست که باعث شده اين کار بزرگ به 
فناوري  و  معاونت علمي  رياست جمهور،  مقام محترم  برسد شخص  سرانجام 
کردند  بزرگ  بسيار  دستگاه ها کمک  ساير  و  معادن  و  وزارت صنايع  و  ايشان 
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اينکه اين دانش در مملکت ما تکوين شود بحمدا... فقط يک درد دِل،  براي 
بعنوان پسري نسبت به پدرش داشتم در مورد اين کار، امسال سال بسيار مبارک 
حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني است. بر ما بسيار مبارک است اگر 
به صورت عملي از توليد ملي حمايت شود انشاء ا... اين ملت بزرگ هيچ گزندي 
و آسيبي از هيچ تهديدي نخواهد ديد بعنوان مثال کوچک خيلي انتظار ما از 
و  کنند  اگر کمک  داخلي  توليدات  از  حمايت  زمينه  در  اينکه  بهداشت  وزارت 
همين طور وزارت رفاه، بسيار بسيار اين کار سريع پيش خواهد رفت و بحمدا... 

اميدي خواهد بود براي بيماران سراسر جهان.

پيشنهادها
صنايع پيشرفته و دانش بنيان، پيشاني درخشان پيشرفت و تعالي کشور، از ارکان اساسي 
خودکفائي و استقالل صنعتي و مايه عزت و آبروي ايران عزيز در محافل علمي جهانند. 
از کليه نهادها و دستگاه ها مخصوصا وزارتخانه هاي محترم بهداشت و رفاه و 
متوليان سيستم هاي مالي و بانکي درخواست دارم به صورت عملي از توليد ملي 
و کار و سرمايه ايراني مخصوصا در صنايع پيشرفته و دانش بنيان حمايت کنند. 
ايراني حمايت شود، هيچ  کار و سرمايه  و  ملي  توليد  از  به صورت عملي  اگر 
تحريم و تهديدي به اين ملت بزرگ گزندي نخواهد رساند پس امروز دست 

صنعت را بگيريد تا فردا فرزندانتان مستقل و آزاد زندگي کنند.
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سخنراني مهندس سيد مهدي فرحي1 
به طور کلي فناوري هاي هوافضايي داراي بعضي ويژگي هاي برجسته ي هوافضا 

مي باشند که اهم آن ها عبارتند از:
1. ارتقاء کيفيت زندگي

2. ارتقاء رفاه ملي
3. ايجاد امنيت و قدرت بازدارندگي

4. پيشران بودن براي ساير حزه هاي فناوري و صنعت
5. جذاب ترين حوزه جهت اشتغال نخبگان و جلوگيري از فرار مغزها

6. ايجاد غرور ملي مثل قراردادن ماهواره در مدار
در کنار اين ويژگي هاي برجسته، برخي محدوديت ها و ضرورت نگرش يکپارچه 

و فراسازماني وجود دارد که بسيار قابل توجه است که فناوري هاي هوافضايي:
1. بسيار زمان بر هستند.

2. بسيار هزينه بر هستند.
3. بسيار پيچيده و با فناوري باال هستند.

4. تحريم جدي متوجه طرح هاي هوافضايي هست.
5. پراکندگي و تکّثر نهادها در اين حوزه در کشور ما بسيار زياد هست.

تشکيل ستاد توسعه فناوري هوافضا
که  اختصاصي  محدوديت هاي  هچنين  و  برجسته  ويژگي هاي  موضوع  دو 
فراسازماني  تشکل  يک  ايجاد  ضرورت  يکديگر  کنار  در  شد  عرض  خدمتتان 
تکاملي، و هم افزايي  ايجاد هم  را دو چندان مي کند که ضمن  و در حد ملي 
توانها در سطح ملي باعث تحصيل هر سريعتر ويژگي هاي برجسته و مديريت 

بر محدوديت هاي آن شود.
اين تشکل مبارک تحت عنوان ستاد توسعه فناوري هوافضا در سال 87 و در 
۱.  مهندس فرحي داراي درجه کارشناسي مهندسي شکل دهي فلزات و کارشناسي ارشد مديريت 
فناوري و  هم اکنون ريیس ستاد توسعه فناوري هوافضاي معاونت علمي و فناوري ريیس جمهور 

و معاون وزير دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و رئیس سازمان هوافضا است.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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ذيل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري شکل پيدا کرد. و در همان ابتدا 
با توجه به اهميت ذکر شده مأموريت ستاد در 4 حوزه راهبردي و مستقل از 

هم تدوين شد.

ماموريت ستاد توسعه فناوري هوافضا
1. ايجاد هماهنگي

2. استقرار الگوي همکاري
3. بسترسازي براي تجاري سازي

4. توسعه فعاليت هاي هوافضايي کشور، بومي سازي و ترويج هوافضاي کشور
اين ستاد در راستاي انجام مأموريت خود 4 هدف مهم را به شرح زير تدوين کرد:

اهداف ستاد توسعه فناوري هوافضا
1. تدوين سند سياست گذاري و ارزيابي موقعيت فناوري هاي هوافضايي کشور 

و جهان
2. توليد ثروت از طريق تجاري سازي فناوري و حمايت از بخش خصوصي

3. استفاده حداکثري از سرريز توانمندي ها و فناوري هاي دفاعي در جهت رفاه 
عمومي و خصوصي سازي 

4. ترويج و فرهنگ سازي و آموزش عمومي هوافضا
براي انجام هر چه بهتر اهداف تعيين شده اعضاي اصلي ستاد با نگاه مشارکت 
حداکثري مرکب از نمايندگان سازمان هاي دولتي، بخش خصوصي و همچنين 
از  بار  اولين  براي  ترکيب  اين  که  گرديده اند  انتخاب  مختلف  دانشگاه هاي 
يعني  هوافضا  با  مرتبط  مختلف  حوزه هاي  در  همچنين  و  مختلف  بخش هاي 
کارگروه هاي  قالب  در  مرتبط  فناوري هاي  ساير  و  فضايي  هوانوردي،  هوايي، 

مختلف دور هم جمع شده اند.
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مهمترين اقدامات
1. ارزيابي موقعيت فناوري هاي هوافضاي کشور و جهان براي اولين بار در قالب 

500 صفحه تدوين شده
نگاشت هوافضاي  ره  و  پيشرفت  و  پيش نويس سند سياست گذاري  تدوين   .2
کشور با همکاري 400 نفر از متخصصان خبره با 12000 صفحه اسناد پشتيبان 

و مشارکت حداکثري کارشناسان و مديران ارشد اين حوزه ها انجام شد
از تقويت زيرساخت ها، بخصوص آزمايشگاه هاي هوافضا در جهت  3. حمايت 

شبکه سازي و به اشتراک گذاري تجهيزات، دانش و تجربيات
تجاري سازي  و  توسعه  جهت  در  دانش بنيان  شرکت   60 حدود  از  حمايت   .4

فناروي
5. حمايت از حدود 300 طرح دانشگاهي و پژوهشگاهي در ارتباط با نياز صنايع 
بار خواهد نشست که  به  انشاا...  مربوط که حداقل 12 پروژه آن در سال 91 
افتتاح شد که شامل ردياب  در طي چهار ماهه اول امسال هم سه پروژه آن 
ستاره اي حامل ماهواره ها و آزمايشگاه تست ايمپالس ميکروموتورها و همچنين 

IFF رادار تعيين هويت
6. حمايت از برگزاري بيش از 8 مسابقه فناورانه دانش آموزي و دانشجويي و 

بيش از 15 همايش و کنفرانس علمي مرتبط با هوافضا
7. حمايت از اتحاديه صنايع هوافضايي کشور که طي چند سال گذشته بالغ بر 

200 شرکت خصوصي در آن عضو شده اند
8. برگزاري ساليانه نمايشگاه دستاوردهاي هوافضايي 

9. حمايت از طرح هاي کالن هوافضايي همچون تاکسي هوايي

مهمترين انتظارات از ساير بخش هاي حاکميتي
1. حمايت و تسريع در مراحل تصويب سند جامع هوافضا و اسناد اختصاصي در 
مراجع ذيربط )سند حاضر مي تواند داراي ويرايش هاي متناسب با مراجع مرتبط 

باشد(.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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2. لزوم وجود نهادهاي فرابخشي به عنوان مسئول تحقق گام به گام تصويب 
اسناد مرتبط، تنظيمات نهادي، شاخص گذاري و پايش سند

3. به رسميت شناختن هويت يکپارچه و نه لزومًا متمرکز بخش هاي هوافضاي 
کشور توسط مراجع تصميم گير

4. اصالح نگرش هزينه محور و تک منظوره ي دفاعي حاکم بر بخش  هوافضا به 
نگرشي بازارمحور، جامع و دومنظوره

5. تأکيد بر همگرايي و انسجام سازمان هاي فعال بخش هوافضاي کشور
و  دوست  کشورهاي  با  ويژه  به  بين المللي  همکاري هاي  توسعه  بر  تأکيد   .6

مسلمان در قالب کنسرسيوم هاي چندجانبه و همچنين تشکل هاي فراملي
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سخنراني مهندس محمدرضا محمد1 
تنها  و  اولين  چشم،  جراحي  دستگاه  ساخت  مبتکر  عنوان  به  دارم  افتخار 
و  ايران  در  مرواريد  آب  عمل هاي  براي  ويترکتومي  فيکو  ماشين  توليدکننده 
خاورميانه و به عنوان نماينده اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي مطالبي 

را به سمع حضرتعالي برسانم:
طراحي و ساخت اين دستگاه عمدتا در اختيار کشورهاي غربي بوده و اکنون 
کشور ما هم در زمره توليد کنندگان اين محصول قرار گرفته که با ايجاد اشتغال 

30 نفر در کارگاه دانش بنيان مشغول فعاليت هستيم.
بعنوان  دارويي  محصوالت  و  پزشکي  تجهيزات  داريد  استحضار  که  همانطور 
يکي از قويترين ابزارهاي استراتژيک در دست حکومت هاي سرمايه داري براي 
تحميل اهداف استثمارگرانه شان به کار گرفته مي شود. تا پيش از انقالب واژه اي 
با نام توليد و صادارات تجهيزات پزشکي در کشور وجود نداشت ضمن اينکه 
وابستگي شديدي در تأمين تجهيزات و دارو ما را نيازمند حکومت هاي فرصت 
تحريم هاي  اسالمي  انقالب  با  تقابل  براي  دشمنان  بطوريکه  بود  کرده  طلب 
سخت خود را خصوصا در اين حوزه اعمال مي نمودند به واسطه ايجاد فضاي 
امروز در سايه توکل و  به خودکفايي بحمدا...  خودباوري و تالش در رسيدن 
اعتقادات انقالبي جزء توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي دارويي 
مطرح هستيم اگر چه رشد مورد انتظار در اين زمينه کمتر از آن چيزي است 
که امروزه در دست داريم، اما در حال حاضر عالوه بر تأمين بيش از 50% از 
نيازهاي تجهيزات پزشکي کشور صادرات بيش از 10 ميليون دالر را نيز در سال 

گذشته داشته ايم.
طراحي، ساخت و صادرات تجهيزاتي از قبيل مانيتورهاي عالم حياتي و کارديوگراف، 
ماشين هاي جراحي آب مرواريد چشم، ماشين بيهوشي، انکوباتورهاي نوزاد، انواع 

۱. مهندس محمد داراي درجه کارشناسي مديريت بازرگاني و هم اکنون مديرعامل و رئیس هیأت 
مديره اتحاديه صادرکنندگان تجهیزات پزشکي کشور، رئیس هیأت مديره انجمن حمايت از تجهیزات 
و ملزومات چشم پزشکي ايران، رئیس هیأت مديرة شرکت پزشکي پارس ديدگان، عضو هیأت مديره و 
مدير عامل شرکت مهندسي پزشکي عالي پیام است. از افتخارت ايشان مي توان به جايزه سوم جشنواره 

خوارزمي در سال 7۵ و لوح زرين اولین جشنواره کارآفريني شیخ بهايي اشاره نمود.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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اورژانس،  تجهيزات  و  آمبوالنس  جراحي،  کوترهاي  استريل،  تجهيزات  و  وسائل 
دستگاه هاي راديولوژي، ساکشن، وسائل آزمايشگاهي، پانل ها و تجهيزات رفاهي 
بيمارستان ها، کيت هاي آزمايشگاهي، يونيتها و لوازم دندانپزشکي، وسائل و لوازم 
جراحي و مصرفي که نمايش و عرضه آن ها با نام ايران در نمايشگاه هاي بين المللي و 
معتبر جهاني موجب شگفتي بازديدکنندگان مي گردد از جمله دستاوردهاي تجهيزات 
پزشکي پس از انقالب بوده است. بومي سازي تکنولوژي ساخت اينگونه وسائل و 
انتقال آن به کشورهاي اسالمي بازار هدف از اهداف مهم صادرکنندگان اين اتحاديه 

بوده و در حال حاضر برخي از آن ها به کشورهاي اروپايي نيز صادر مي شود.
البته اصوال براي دستيابي به مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد، وابستگي به 
واردات در همه جاي دنيا کمابيش مرسوم است که نگاه به اينگونه واردات نبايد 
در زمره واردات بي رويه و يا مضر قلمداد شود. بديهي است که براي تامين 
مايحتاج خود نياز به واردات داريم اما نه واردات مضر و مخرب واردات مخرب 
آن دسته از وارداتي است که کاالها و خدمات مشابه آنچه که در داخل توليد 
مي شود را روانه بازار مي کند لذا بمنظور حفظ و حراست و تداوم توليدات رو به 
رشد که در حال حاضر بواسطه تحريم هاي ظالمانه گرفتار شده است ظالمانه اي 
که بر کشور وارد مي شود همت مضاعف و کار مضاعف تالشگران اين صنعت 
را بيش از پيش مي طلبد و نيازمند توجه و ارائه راهکارها و تسهيالت بيشتري 

به اين صنعت خواهد بود. از همه مسئوالن ذي ربط درخواست مي  نماييم که:

پيشنهادها
1. جايگاه و امکانات متوليان تجهيزات پزشکي کشور ترفيع يابد. در حال حاضر 
توان متوليان و حاميان صنعت تجهيزات پزشکي بسيار ضعيف تر از رسالت و 

مسئوليتهايي است که بر عهده اين صنعت گذاشته شده است
2. کندي روند خصوصي سازي و ندادن اختيارات کافي به بخش خصوصي و عدم 
حمايت از تشکل هاي خصوصي غيردولتي موجب شده که بين خريدار کاالي 
پزشکي که عمدتا بخش دولتي ست و توليد کننده آن که بخش خصوصي ست 
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موازنه قدرت تجاري بهم خورده و توليد کننده در موضع ضعف قرار گيرد که اين 
موضوع موجب عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت ها شده و بعضًا تا ماه ها 
و يا قريب به يکسال به تعويق مي افتد. خريداران دولتي بر توليد کنندگان منت 

نگذارند و بدهي ايشان را به موقع بپردازند.
3. دستورالعمل هاي حمايت از توليد بعضا اجرا نمي شوند. خريداران که همچنان 
دچار فرهنگ دلبستگي به کاالي غربي بخصوص در حيطه تجهيزات پزشکي 

مي باشند به انحاء مختلف از خريد محصوالت داخلي طفره ميروند.
دارند  داخل  توليد  که  محصوالتي  واردات  به  مرجع  نرخ  ارز  تخصيص  از   .4
اکيدا ممانعت گردد که آفتي براي توليد داخل است که اين امر از ضروريات 
حمايت از توليد ملي و کار سرمايه ايراني در اين برهه از زمان است. در عوض 
ارزهاي ارزان قيمت در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. ضمن اينکه بانک ها ارز 
صادرکنندگان را يا به نرخ آزاد تبديل و خريداري کنند و يا امکان حواله مجدد 

ارز را براي خريد قطعات توليدي مهيا سازند.
کافي  اختيارات  ندادن  و  سازي  خصوصي  روند  کندي  قبيل  از  مشکالتي   .5
غيردولتي  تخصصي  تشکل هاي  از  الزم  حمايت  عدم  و  خصوصي  بخش  به 
بعضا  و  موجود  شرايط  با  تجاري  و ضوابط  قوانين  از  برخي  نبودن  همسان  و 
بروکراسي ناهمگون که منجر به کندي روند کارها مي گردد مرتفع گردند. و در 
نهايت از مشکالت دست و پا گيري که امروزه به قول همکاران ما به مثابه فعل 

خود تحريمي از آن ياد مي شود پرهيز گردد.
روي  بر  و  شده  تقويت  پيش  از  بيش  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  اينکه  ضمن 
طرح هايي تمرکز گردد که صرفًا جنبه تجاري و سودآوري آن سريع الوصول باشد.

در خاتمه از آنجا که فرمايش حضرتعالي در رابطه با شعار امسال تحول قابل 
مالحظه اي را در رويکرد به توليدات داخل و کار و سرمايه ملي ايجاد نموده است 
تقاضا داريم تا بمنظور تداوم اثربخشي اين تحول ستادهاي نظارتي در ارگانهاي 

مرتبط ايجاد گردد. و بر حسن اجراي اين دستورالعمل ها نظارت نمايد.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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سخنراني دکتر حسين رضايي زاده1 
1. مکتب طب سنتي ايران، دانشي پويا و اجتهادي و از معدود علوم قديم اّما 
کاربردي در دنياي امروزي است که شايد بتوان گفت واگن اين گنجينه ي علمي 
به هيچ کدام از قطارهاي فرهنگي و علمي غرب بسته نيست زيرا دانشي است 
بومي و ملي که تقريبًا به تمامي حاصل نگاه جامع ـ اغلب ـ حکماي بزرگ 

ايراني در اوج تمدن اسالمي است.
2. اکنون به همت مضاعف دولتمردان و دانشگاهيان، 210 پزشک و داروساز در 
8 دانشگاه علوم پزشکي کشور، و بيش از دو برابر اين تعداد، استاد، در خدمت 

احياي طب ايراني قرار گرفته اند.
3. کاربردي بودن اغلب پايان نامه ها و موضوعات تحقيق و ايجاد مراکز متعدد 
پژوهشي و شرکت هاي دانش بنيان نويد توليد علم و ورود آن به چرخه ي توليد 
ثروت را مي دهد؛ آنچه که شايسته و بايسته است؛ به مصداق شجره طيبه اي که 

اصلها ثابت و فرعها في السماء.
در  ايراني  طب  و  دارويي  گياهان  کاربرد  و  پژوهش  توسعه  ستاد  تشکيل   .4
در  موثر  ساختاري  حق  به  که  ـ  جمهوري  رياست  فناوري  و  علمي  معاونت 
ساماندهي پژوهش و حمايت از شرکت هاي دانش بنيان بوده است و همچنين 
بيمه شدن بعضي از داروهاي طبيعي، ايجاد ارزش افزوده از محصوالت گياهي 

و افزايش صادرات آن ها مصاديقي از توسعه ي طب ايراني است.
5. به عالوه، تدوين سند راهبرد ملّي توسعة علوم و فناوري گياهان دارويي و 
با  اميدواريم  فناوري گام مهم ديگري است که  طب سنتي در معاونت علمي 
تصويب آن در شوراي عالي انقالب فرهنگي، زمينة نهادينه شدن و ماندگاري 

اين دانش فراهم شود.
6. ما نيز در سايه ي فضل الهي و پيرو منويات مقام معظم رهبري در امر جهاد 
علمي و احياي طب سنتي، توانسته ايم تاکنون بيش از 130 طرح مطالعاتي و 

۱.   دکتر رضايي زاده داراي درجه دکتري طب سنتي و هم اکنون مدير عامل شرکت سیمرغ 
حکمت ايرانیان است. او داراي بیش از ۱0 عنوان تألیف مقاله و کتاب مي باشد. از سوابق ايشان 

مي توان به دبیري شوراي پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران اشاره نمود.
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و  بودجة کالن  با  نه  مهم،  اين  و  دهيم  قرار  کار خود  دستور  در  را  تحقيقاتي 
تشکيالت پرهزينه، بلکه تنها با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل موجود در  

مراکز تحقيقاتي دانشگاهي صورت پذيرفته است.
بعنوان  طبيعي حصا.آ  داروي  توسعة  و  تحقيق  به  راه ضمن کمک  اين  در   .7
يک داروي کاماًل ايراني براي افزايش کيفيت زندگي بيماران سرطاني و داراي 
زمينة بسيار مناسب براي صادرات، با تالش متخصصان جوان خود، و با استفاده 
از جمله  نيازهاي روز طراحي کرده ايم  براي  دارو  از مباني طب سنتي چندين 
زخم  چرب،  کبد  ام.اس،  بيماري  درماني  عالمت  هسته اي،  پزشکي  زمينة  در 

گوارشي و طراحي چندين غذاـدارو که همگي در آستانة اخذ مجوز هستند.
 مقام معظم رهبري خود مستحضرند که استفاده از طب ايراني 
 براي ورود به عرصه ي طراحي و فرموالسيون داروهاي جديد 
 مطابق با استانداردهاي جهاني و مبتني بر فن آوري هاي نوين 

 و با اشکال دارويي مناسب براي دنياي امروز 
 و مهيا کردن شرايط حفظ امتياز انحصاري آن، 

 به منزله ي يک ظرفيت بزرگ معنوي، تجاري و اقتصادي است، 
 و وسيله اي براي صدور محصوالت علمي خواهد بود 

 که وابستگي به بسياري از داروهاي وارداتي و مکمل ها را نيز خواهد کاست.

پيشنهادها
تا کنون در حوزه طب سنتي مبتني بر منابع مکتوب فعاليت هاي خوبي انجام 
شده است اّما در کشور ما که طب سنتي در حوزه هاي علميه و فرهنگ مردمي 
ريشه دارد بسياري از صاحبان تجربه و درمانگران گمنام و غيرپزشک يا فاقد 
و  دانشگاه  به  ايشان  گران سنگ  تجربه ي  و  دانش  که  دارند  وجود  تخصص 

محققان منتقل نمي شود و به مرور از دست مي رود.
در حالي که در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، مراکزي براي ثبت و مطالعه ي 
ايده هاي تجربي و مردمي در حوزه ي پزشکي و خصوصًا بيماري هاي صعب العالج 

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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وجود دارد.بنابراين تأسيس مرکزي ملّي به عنوان پايگاه ارجاع، بررسي، تحقيق 
و تبديل طب تجربي و مردمي به دانش فني و تجاري ضروري است.

شرکت دانش بنيان سيمرغ حکمت ايرانيان با بررسي و مطالعات الزم، طرح خود 
را براي ايجاد اين مرکز، در اختيار ستاد گياهان دارويي و طب ايراني قرار داده 
است و آمادگي دارد چنانچه شايستگي داشته باشد خود نيز در رکاب افسران 

عرصه ي جهاد علمي خدمت نمايد.
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سخنراني خانم مهندس مينا علوي1 
با عرض سالم و آرزوي قبولي طاعات، اينجانب مي خواهم عرايض خود را با 
بخشي از سخنان حضرتعالي در تاريخ 86/2/25 در ديدار با اساتيد دانشگاه ها 
آغاز کنم. حضرتعالي فرموديد: امروز يکي از مهمترين مسائل براي حفظ هويت، 
استقالل، عزت و آينده ملت ايران، جدي گرفتن تحقيق علمي و حرکت مصمم 

و برنامه ريزي شده در جهت ارتقاي علمي کشور بدون اتالف وقت است.
با عنايت به فرمايشات حضرتعالي، شرکت ما فعاليت خود را از همان سال در 

زمينه کشاورزي آغاز نمود و توانست به موفقيت هاي چشمگيري دست يابد.
سيب زميني، يکي از محصوالت راهبردي زراعي است و پس از گندم، ذرت و 
برنج مهمترين منبع تغذيه مردم مي باشد. با توجه به اهميت توليد سيب زميني 
در امنيت غذايي مردم و قطع وابستگي ايران به کشورهاي اروپايي پس از 50 
سال در زمينه بذر، تهيه منشاء بذري سالم ضرورت پيدا کرد. همچنين استفاده 
از بذر سالم، افزايش عملکرد محصول در واحد سطح، کاهش بي رويه سم و در 

نتيجه سالمت جامعه را به دنبال دارد.
بيوتکنولوژي  پژوهشکده  و  وزارت جهاد کشاورزي  با حمايت   85 در سال  لذا 
کشاورزي، در قالب برنامه خودکفايي توليد ريز غده سالم سيب زميني يا ميني 
تيوبر، دانش فني توليد، بطور رايگان به بخش خصوصي انتقال يافت. در همان 
سال، شرکت فرا دشت کروچ توانست بيش 1/3 از توليد کشور را به بازار عرضه 
نموده و رتبه برتر کشور را کسب کند. هم اکنون نيز، پس از 5 سال تالش، 
افزايش بهره وري و سرمايه گذاري، ميزان توليد اين شرکت 3 برابر و تنوع  با 

محصول آن به 6 برابر سال اول رسيده است.
علمي  معاونت  در  تيوبر  ميني  صنعت  و  دانش  هماهنگي  کانون   ،88 سال  در 
فناوري رياست جمهوري تشکيل گرديد. اين کانون تالش نمود ضمن فراهم 
آوردن بسترهاي قانوني الزم، شناخت چالش ها و تالش براي رفع موانع توليد و 
تدوين نقشه راه کشور، گامي در جهت توسعه صنعت ريز غده سيب زميني بردارد.

ايشان داراي درجه کارشناسي آمار و هم اکنون رئیس هیأت مديره شرکت فرادشت کروچ    .۱
است.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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هم اکنون، با فعاليت 16 شرکت توليد کننده دانش بنيان در بخش خصوصي، 
بيش از 6 ميليون ريزغده در کشور توليد گرديده و مي توان گفت کشور ايران در 

توليد اين محصول به خود کفايي رسيده است.

پيشنهادها
اکنون به عنوان يک توليد کننده دانش بنيان، بخشي از انتظارات اين گروه از 

توليد کنندگان بذر را بيان مي کنم
1. به دليل عدم تأمين زير ساخت ها، جذب توليد داخلي با مشکل مواجه گرديده و هر 
ساله بخشي از آن از چرخه توليد بذر خارج مي شود. لذا شايسته است بخش خصوصي 
که سرمايه گذاري خود را به نحو احسن انجام داده و ريسک پذيري آن را نيز پذيرفته، 

در سياست گذاريها در وزارت جهاد کشاورزي نقش برجسته اي داشته باشد.
2. واردات با ارز دولتي، آفتي براي توليد داخلي است و عدم مديريت آن، فروش 
محصول داخلي را با مشکل مواجه مي سازد. هر چند در سال هاي اخير سهم 
با تصميم  اما  يافته  از 2000 تن به 400 تن کاهش  واردات بذر سيب زميني 
گيريهاي صحيح و به موقع مي توان از واردات ارقامي که در داخل کشور توليد 
مي شود، جلوگيري نموده و جهت دستيابي به منابع ژنتيکي جديد و مقاوم به 

بيماري ها و خشکي تالش نمود.
3. با وجود افزايش قيمت انرژي و نهاده هاي کشاورزي در دو سال اخير، قيمت 
سيب زميني بذري در سال جاري با کاهش قابل توجهي مواجه شده است و 
باعث شده قدرت خريد کشاورزان جهت تهيه ريزغده سيب زميني کاهش يابد. 
با توجه به شعار توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني، انتظار مي  رود با 

مديريت صحيح و نه با اختصاص يارانه، امنيت توليد بذر تأمين گردد.
4. متوسط سرانه مصرف سيب زميني در ايران 45 کيلوگرم است که يک سوم 
متوسط سرانه مصرف دنياست. لذا ترويج مصرف سيب زميني، ياري رسانه هاي 

ملي را مي طلبد.
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وحيد چگيني1 دکتر  سخنراني 
محيط هاي دريايي و اقيانوسي به داليل مختلف از جمله امنيت، تأثير آن ها در 
اقليم جهاني، وجود منابع سرشار غذايي، دارويي و معدني، منابع نفت و گاز در 
کف آن ها، حمل و نقل، گردشگري و همچنين زندگي بيش از چهل درصد مردم 
جهان در سواحل داراي اهميت بسيار زيادي هستند. بديهي است بهره برداري از 

اين منابع خدادادي مستلزم شناخت صحيح آن ها است.
اقيانوس شناسي، علم شناخت اقيانوس ها، درياها، درياچه ها، و کليه پيکره هاي آبي است 
که به شاخه هاي متعددي از جمله علوم زيستي دريا، علوم غيرزيستي دريا، مهندسي 

اقيانوسي و علوم انساني دريا مانند مديريت، حقوق و اقتصاد دريايي تقسيم مي شود.
به  ماهواره هاي مجهز  زيرسطحي،  تجهيزات  تحقيقاتي،  از شناورهاي  استفاده 
مدل هاي  از  استفاده  و  آزمايشگاهي  تجهيزات  اقيانوس شناسي،  سنجنده هاي 
رياضي، از جمله مهمترين ابزارهاي اقيانوس شناسي نوين هستند که در ميان 

آن ها، شناورهاي تحقيقاتي از جايگاه ويژه و بسيار ممتازي برخوردارند.
به طور کلي بايد گفت که متأسفانه حوزه ي دريا در کشور ما چندان مورد توجه 
مقدم  قرارگاه  نيروهاي  و  فرماندهان  جمع  در  حضرتعالي  حالي که  در  نيست، 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در بندر عباس در تاريخ 1390/5/1 
فرموديد که: “همان طوري که همه ي ما مي دانيم، دريا براي يک کشور، يک 
فرصت بزرگ براي پيشرفت و حفظ منافع ملي است. فوايد دريا براي يک کشور 

و يک ملّت، فوايد راهبردي است. فوايد بزرگ و کالن است.”
اگرچه پس از انقالب شکوهمند اسالمي، فعاليت هاي گسترده اي در حوزه ي دريا 
در ابعاد آموزشي، پژوهشي، صنعت، فناوري، امور دفاعي و بهره برداري اقتصادي 
انجام شده است، اما حضور قدرتمندانه تر در محيط هاي اقيانوسي نيازمند ارتقاي 
جهان  ام القري  به عنوان  ايران  اسالمي  جمهوري  رسالت  است.  کنوني  سطح 
اسالم اقتضا مي کند که جايگاه خود را در حوزه هاي دريا و اقيانوس توسعه دهد. 
۱.  دکتر چگیني داراي درجه دکتري مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي و هم اکنون رئیس و عضو 
هیأت علمي مؤسسه ملي اقیانوس شناسي و مجري طرح کالن کشتي اقیانوس پیما است. از سوابق 
ايشان مي توان به مدير عاملي شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداري، معاونت پژوهشي مؤسسه 

ملي اقیانوس شناسي و معاونت پژوهشي مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداري اشاره نمود.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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به عالوه، يکي از راه هاي تقويت اقتصاد مقاومتي در کشور، تکيه بر منابع دريايي 
و توسعه ي اقتصاد دريامحور در کنار اقتصاد خشکي محور است. 

طرح شناور تحقيقاتي اقيانوس پيما
معاونت  اقيانوس،  و  دريا  حوزه ي  در  کشور  علمي  بنيه  تقويت  راستاي  در 
محترم علمي و فناوري رياست جمهوري با هدف آغاز فصلي نوين در تاريخ 
اقيانوس شناسي کشور، طرح کالن ملّي فناوري با عنوان “تهيه و تجهيز شناور 
در  تحقيق  گسترش  براي  خشکي  در  مربوط  پايگاه  و  اقيانوس پيما  تحقيقاتي 
آب هاي کشور و منطقه” را به تصويب رساند که قرارداد آن در تاريخ 1388/9/25 
علوم،  محترم  وزير  و  جمهوري  رياست  فناوري  و  علمي  محترم  معاونت  بين 

تحقيقات و فناوري منعقد گرديد.
به طور کلي، طرح هاي کالن ملّي فناوري از جمله طرح هاي پژوهشي کاربردي 
از:  عبارتند  آن ها  اهداف  برخي  که  هستند  محصول گرا  توسعه اي  ماهيت  با 
فناوري هاي  توسعه  در  مشارکت  بنيان،  دانش  فناوري هاي  توسعه  به  کمک 
و  علمي  توانمندسازي  به  کمک  پژوهشي،  طرح هاي  تجاري سازي  و  جديد 
فني بخش خصوصي کشور، و مشارکت در انتقال و توليد فناوري هاي در حال 

پيدايش و آينده.
برخي از ويژگي ها و دستاوردهاي اجراي طرح تهيه و تجهيز شناور تحقيقاتي 

اقيانوس پيما عبارتند از: 
1. اين شناور بايد تجهيزات الزم و توانايي انجام مأموريت هاي تحقيقاتي در دريا 

و مناطقي از اقيانوس تا عمق حداقل 3000 متر را داشته باشد.
تصويب  مورد  خارج  از  آن  خريد  جاي  به  کشور  داخل  در  شناور  ساخت   .2

کميته هاي اجرايي و راهبري طرح قرار گرفت.
3. ساخت شناور مزبور به طور کامل در کشور انجام مي شود و لذا پس از تکميل 
آن، صنعت ساخت شناورهاي تحقيقاتي در ايران اسالمي کامال بومي مي شود.

کشور  در  دريايي  تحقيقات  ملّي  ناوگان  تشکيل  براي  مقدمه اي  طرح  اين   .4
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انگلستان،  روسيه،  آمريکا،  کشورهاي  مثال،  براي  که  است  ذکر  شايان  است. 
آلمان، فرانسه، ترکيه و قطر به ترتيب 236، 116، 37، 27، 17، 11 و2 فروند 
شناور تحقيقاتي در اختيار دارند. درحالي که شناور فوق اولين شناور تحقيقاتي 

اقيانوس پيما کشور محسوب مي شود.
5. به دنبال اجراي اين طرح، مراحل سفارش و ساخت تجهيزات زير سطحي 
مورد نياز براي اقيانوس شناسي کشور، با استفاده از توان دانشگاه هاي داخل در 

حال پيگيري است.
6. اجراي اين طرح زمينه ي الزم براي ساخت شناور تحقيقاتي مورد نياز جهت 
دست يابي به جنوبگان، و تأسيس پايگاه دائمي جمهوري اسالمي ايران در قطب 

جنوب را فراهم خواهد آورد.
معاونت محترم علمي و فناوري رياست جمهوري براي اجراي اين طرح تاکنون 
مبلغ يکصد ميليارد ريال اختصاص داده است که جاي بسي تقدير و تشکر دارد. 
اين شناور داراي 50 متر طول، 10 متر عرض و 3/3 متر آبخور است که مي تواند 

سفرهاي دريايي خود را تا مّدت 45 روز انجام دهد.
فيزيک،  جمله  از  اقيانوس شناسي  شاخه هاي  از  تعدادي  در  نظر  مورد  شناور 
ژئوفيزيک  و  هواشناسي  محيط زيست،  زيست شناسي،  زمين شناسي،  شيمي، 

دريايي فعاليت خواهد کرد.
طبق برنامه ريزي هاي به عمل آمده، کار تکميل و ساخت بدنه ي شناور تا آخر 
آبان ماه جاري خاتمه خواهد يافت و اين شناور که توسط سازمان صنايع دريايي 
ساخته مي شود تا آخر سال جاري به آب انداخته خواهد شد. به عالوه، انشاء اهلل 
اولين شناور تحقيقاتي اقيانوس پيماي کشور در آخر خرداد ماه سال 1392 به 

بهره برداري خواهد رسيد.

پيشنهادها
به نقش فرادستگاهي معاونت محترم علمي  با توجه  در خاتمه تقاضا مي شود 
و فناوري رياست جمهوري و موفقيت اين معاونت در اجراي طرح هاي کالن 

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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فناوري از جمله طرح شبکه ملّي پايش اطالعات دريايي، طرح هاي ديگري در 
حوزه ي اقيانوس و دريا، از جمله طراحي و ساخت زير دريايي هاي تحقيقاتي و 
تجهيزات زيرسطحي براي پيشبرد پژوهش هاي اقيانوس شناختي بخصوص با 

استفاده از ظرفيت شرکت هاي دانش بنيان مورد توجه قرار گيرد.
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سخنراني دکتر سعيد ذکايي1
برخوردار  ويژه اي  جايگاه  از  کشور  در صنعت  پليمري  پيشرفته  ترکيبات  توليد 
است. که به عنوان حلقه مياني، واسط بين پتروشيمي و قطعه سازي محسوب 
مي گردد. در حقيقت اين صنعت، مواد اوليه پليمري خام که در حال حاضر اغلب 
با ارزش افزوده پايين صادر مي گردد را به ترکيبات پيشرفته که غالبًا وارداتي 
است جهت استفاده در صنايع مختلف از قبيل خودروسازي، بسته بندي، لوله هاي 

آبياري و ساختماني، کشاورزي، لوازم خانگي، سيم و کابل تبديل مي نمايد.
در ميان ترکيبات پيشرفته، نانو کامپوزيت ها خانواده جديدي در دنيا محسوب 
مي گردند که با توجه به خواص آن ها، جايگاه ويژه اي در اين ترکيبات کسب 

نموده اند.
ترکيبات پيشرفته پليمري به دليل ظرفيت ايجاد شده در صنعت پليمر کشور و 
همچنين حوزه نانو تکنولوژي به دليل حجم وسيع دانش ايجاد شده که تاکنون 
اغلب در مقاالت بين المللي و ثبت اختراع ها نمود داشته است، فرصتي گرانبها 
براي فعاليت شرکت هاي دانش بنيان در اين حوزه ها ايجاد نموده است که توجه 
اثر  کم  و  صنعتي  توسعه  بر  شگرف  اثر  مي تواند  مسئولين  و  حضرتعالي  ويژه 

نمودن تحريم هاي بين المللي را داشته باشد.
شرکت پارسا پليمر شريف به عنوان نمونه اي از شرکت هاي فعال در حوزه نانو 
تکنولوژي يکي از شرکت هاي دانش بنيان در حوزه ترکيبات پيشرفته پليمري 
محسوب مي گردد. اين شرکت در سال گذشته در کنار توليد علم، چاپ مقاله 
در مجالت و کنفرانس هاي بين المللي، کسب جوايز ملي همچون فن آور برتر 
دانشگاهي،  آموخته  دانش  افراد  براي  اشتغال زايي  و  تکنولوژي  نانو  حوزه  در 
نانو  ترکيبات  در حوزه  باالخص  پليمري  پيشرفته  ترکيبات  تن  از 4000  بيش 
و با باالترين استانداردهاي روز دنيا توليد نموده است. اين ترکيبات عالوه بر 

۱.  دکتر ذکايي داراي درجه کارشناسي ارشد متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف و هم اکنون 
دوم  مقام  کسب  به  مي توان  ايشان  افتخارات  از  است.  شريف  پلیمر  پارسا  شرکت  عامل  مدير 
جشنوارة خوارزمي، مدير پژوهشي شاخص پارک هاي فناوري و مراکز رشد در سال ۸۸، عنوان 
سومین فناور برتر در حوزة نانوفناوري در سال ۸۹ و برنده جايزه اول و لوح پیروز جشنواره شیخ 

بهايي در سال ۸۹ اشاره کرد.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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ميليون   3 حداقل  ارزي  جويي  صنايع، صرفه  وارداتي  نيازهاي  از  بخشي  رفع 
يورويي، نوآوري هايي نيز در سطح جهاني باالخص در ترکيبات با فناوري نانو 
داشته است. همچنين در طرح توسعه اين شرکت، ظرفيت توليد اين محصوالت 
نياز  از  توجهي  قابل  بخش  کننده  تامين  که  مي رسد  تن   20.000 از  بيش  به 
صنايع اشاره شده خواهد بود. رقباي اين مجموعه، شرکت هاي بزرگ بين المللي 
کشور  در  روز  هر  آن ها  حضور  شرکت   اين  محصوالت  توسعه  با  که  هستند 

کمرنگ تر خواهد شد. 
و  توسعه  در  بنيان  دانش  شرکت هاي  ويژه  جايگاه  و  اهميت  سبب  به  امروزه 
پيشرفت پايدار هر کشور، نگاه ويژه و حمايتي خاص از هسته هاي علمي در جهت 
صنعتي شدن آن ها در جهان صورت مي پذيرد. در کشور ما نيز در سال هاي اخير 
حرکت مناسبي در اين راستا صورت گرفته است که نمود آن در ايجاد پارک هاي 
علم و فناوري و مراکز رشد، مرکز صنايع نوين و حمايت از فعاليت هاي خاص 
از جمله در حوزه نانو تکنولوژي توسط ستاد توسعه فناوري نانو متبلور گرديده 
است که ماحصل آن تشکيل تعداد زيادي از شرکت هاي توانمند و اثر گذار در 
کشور بوده است. اما اين فعاليت ها با توجه به غناي استعدادهاي ناب کشور و 
به جهش در توسعه کشور، کافي نمي باشد. مهمترين محدوديت  در کنار  نياز 
تالش دشمنان در جهت وضع تحريم ها و القاي فضاي ياس و نااميدي، فضاي 
مديريتي و صنعتي است که نياز به بهسازي در جهت به ثمر رسيدن نهال جوان 

شرکت هاي دانش بنيان کشور را دارد.

پيشنهادها
در اين راستا پيشنهاداتي جهت تسريع در اين مسير و همچنين حل مشکل و 
محدوديتي که بسياري از شرکت هاي دانش بنيان تجربه نموده اند را به شکل 

زير بيان مي دارم: 
1. تسريع در اجراي قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان: اين قانون با تمام 
خصوصيات خوب خود پس از 3 سال طرح و 1/5 سال تصويب در مجلس و 
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دولت هنوز به طور کامل اجرايي نشده است.
2. فعال شدن سيستم بيمه جهت تضمين پرداخت مطالبات مشتريان شرکت هاي 
دانش بنيان با هدف گردش مناسب مالي )مشابه آنچه که در کشورهاي پيشرفته 

متداول است(.
3. ايجاد مرکز مشاوره ويژه براي شرکت هاي دانش بنيان متشکل از مديران 
شرايط  در  گشايي  گره  و  مشاوره  جهت  مالي  مشاوران  و  حقوقدانان  توانمند، 
دريافت  در  مشکل  و  بانک ها  از  مالي  منابع  جذب  المللي،  بين  تحريم هاي 

مطالبات از شرکت ها و سازمان هاي بزرگ و اغلب دولتي.
4. بايد باور کرد که يکي از مشکالت بزرگ شرکت هاي دانش بنيان، جذب منابع 
مالي از موسسات و بانک ها به دليل روش سنتي اعتبارسنجي آن ها و همچنين 
نگراني آن ها از عدم وصول مطالبات باالخص از شرکت هاي بزرگ و دولتي مي باشد. 
گاهي مسير طوالني و نامشخص پيگيري حقوقي، آن ها را با مشکل جدي روبرو 
مي کند. لذا حمايت و تاکيد بر تسريع در رفع مشکل اين مجموعه ها، حمايت از يک 

بخش خاص نيست بلکه حمايت و تسريع در سرعت رشد و پيشرفت جامعه است.
5. ايجاد ثبات و آرامش در فضاي علمي – صنعتي کشور: تغييرات پي در پي و 
گاهًا ناپخته قوانين کشور و جابجايي سريع مديران و به تبع آن کندي تصميم 
گيري در سازمان ها، به نفع توسعه کل صنعت و باالخص شرکت هاي دانش 
بنيان نمي باشد بلکه ايجاد محيطي شاداب و پر تکاپو در بستري با ثبات، زمينه 

ساز تبلور بيش از پيش اين شرکت ها در راستاي توسعه ملي است.
در پايان اميد است با همت متخصصان، حمايت مسئولين و پشتيباني جامعه، 
و  توسعه  بر  شگرف  اثري  بنيان  دانش  شرکت هاي  پروردگار،  لطف  درسايه 

پيشرفت ملي بگذارند.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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سخنراني مهندس صابري1
نقش شرکت هاي دانش بنياد در توسعه اقتصاد دانش بنيان

 يکي از اصلي ترين ويژگي هاي اقتصاد دانش بنيان، دانش بنيان بودن بنگاه ها 
و  شرکت هاي فعال در اين اقتصاد مي باشند. 

 تجاري سازي فناوري ها و خدمات جديد پرهزينه و پرمخاطره است و نيازمند 
داشتن نظام و سازوکاري است که از خالقيت ها حمايت کند و موانع پيش روي 

عرضه محصول جديد به بازار را کاهش دهد. 
 از طرفي با وجود تاثير مستقيم شرکت هاي دانش بنيان در اشتغال متخصصين 
و جلوگيري از خروج مغزها، هنوز تعداد اين شرکت ها در مقايسه با شرکت هاي 

صنعتي قابل توجه نيست.
 عمدتا جايگاه  شرکت هاي دانش بنيان در انتهايي چرخه فناوري است. 

 اين  شرکت ها حلقه هاي وصل دانش و صنعت هستند و مي توانند تالش هاي 
تحقيقاتي را به سمت کاربردي شدن و حل مسايل جامعه هدايت نمايند.

و  به شکل گيري  در کمک  مستقيم  نقش  فناوري  پارک هاي  راستا  اين  در   
فناوري  تجاري سازي  خصوص  به  و  بنيان  دانش  شرکت هاي  فعاليت  توسعه 

دارند.

جايگاه پارک هاي فناوري در توانمندسازي شرکت هاي دانش بنيان
زنجيره  دانشگاه و مراکز علمي سر ديگر  زنجيره   در تجاري سازي يک سر 

صنعت قرار دارد.
 حلقه واسط اين دو، مراکز رشد و پارک هاي فناوري هستند.

 عمدتا دانشگاه )امر آموزش و تحقيقات بنيادي( 
و  فارغ التحصيالن  ايده هاي  از  حمايت  )وظيفه  فناوري  رشد  مرکز  سپس   

۱.  مهندس صابري داراي درجه کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژي و هم-اکنون معاون توسعه 
فناوري پارک فناوري پرديس است. ايشان همزمان عضو هیأت مديره صندوق پژوهش و فناوري 
توسعه فناوري هاي نوين،  رئیس هیأت مديره شرکت فن بازار بین الملل ايرانیان، عضو شوراي مرکز 
دانش بنیان  ارزيابي طرحهاي  داوران  و عضو هیات  پرديس  فناوري  پارک  نخبگان  فناوري  رشد 

دومین جشنواره علم تا عمل مي باشد.
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تسهيل و جبران ريسک ايجاد  شرکت هاي نوپا و آمادگي شرکت ها براي ورود 
به فضاي اقتصادي جامعه( 

 سپس پارک فناوري )وظيفه کاهش هزينه  ها و بروکراسي اداري، توانمندسازي 
شرکت هاي دانش بنيان و آمادگي براي ورود به بازارهاي ملي و جهاني(

 و در آخر شهرک صنعتي و امر توليد انبوه
 در حال حاضر حدود 3000 شرکت دانش بنيان در حدود 30 پارک و بيش از 

100 مرکز رشد فناوري فعال هستند.

مطالعه موردي پارک هاي فناوري موفق کشور: پارک فناوري پرديس
 سرمايه گذاري ده برابري بخش خصوصي دانش بنيان نسبت دولت طي چند 

سال محدود: 2300 ميليارد ريال شرکت دانش بنيان تا کنون
 اشتغال حدود 2000 نفر فناور

 صادرات بيش از 32 نوع محصول فناوري محور به 40 کشور جهان در يک 
منطقه جغرافيايي کوچک

جهت گيري آينده پارک فناوري پرديس در افق سند چشم انداز: 
ايجاد بزرگترين منطقه فناوري پيشرفته کشور

 استقرار بيش از 1100 شرکت دانش بنيان
 خودکفايي و کاهش وابستگي در تامين حداقل 500 محصول استراتژيک کشور

برخي مشکالت  شرکت هاي دانش بنيان در امر بازاريابي و فروش 
محصوالت

 در بخش چالش مهم ترين چالش  شرکت هاي دانش بنيان موضوع بازار است. 
بازار  و  توليدي  مشکالت  رفع  به  معطوف  بايد  عمدتا  دولت  برنامه هاي  لذا   

 شرکت ها گردد.
 عمده بازار کشور را مي توان به دو بخش بازار عمومي و بازار دولتي تقسيم بندي 

نمود.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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 در بخش بازار دولتي شاه کليد رونق توليد دانش بنيان در مديريت بازار ملي و 
عدم واگذاري آن به طرفهاي خارجي است.

اندازي    مکانيزم تضمين خريد محصوالت دانش بنيان در دولت بايد راه 
توجه  براي خريداران  فناوري هم  کيفيت  و  بايد موضوع تضمين  البته  شود. 

شود.
تا  شود  منتشر  منظم  بصورت  دولتي  شرکت هاي  نيازهاي  ليست  ضروري   

 شرکت ها به سمت تحقيق و توليد و رفع نيازهاي کشور هدايت شوند.
 از طرفي هم اکنون دستگاهي خاص متولي بررسي، ارزيابي و تاييد محصوالت 
براي خريد محصوالت  نبوده و دستگاه هاي دولتي هم  بنيان در کشور  دانش 

داخلي الزامي ندارند. 
فروش محصوالت  و  خريد  امر  تسهيل  نيازمند  ما  عمومي،  بازار  بخش  در   

داخلي است.
نظر  جلب  براي  مالي  تسهيالت  ارائه  نيازمند  متعارف   همچون محصوالت 

مشتريان براي خريد محصوالت دانش بنيان داخل مي باشيم. 
 و همچنين ايجاد بازار عرضه و تقاضاي فناوري از طريق فن بازار ملي امري 

اجتناب تاپذير است.
 انتظار مي رود با مديريت واردات و اصالح تعرفه ورودي گمرکي براي کاالهاي 
دانش بنيان خارجي که مشابه آن ها در داخل توليد مي شود، محصوالت داخلي 

حمايت شوند.
 اخذ استانداردها، معظل ديگر  شرکت هاي دانش بنيان است که  شرکت ها يا 
بعضا به آن توجه نمي کنند و يا هزينه هاي دريافت آن، آنقدر زياد است که کمتر 

به سمت آن مي روند. 
براي تست  نياز  آزمايشگاه هاي مورد  و  زيرساخت ها  از حوزه ها،  برخي  در   
و استاندارد در کشور وجود ندارد و بعضا استانداردهاي الزم نيز تعريف نشده 

است.
 همچنين به جهت اينکه اغلب مواد اوليه و تجهيزات کاالهاي دانش بنيان 
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تحريمي است، امکان انعقاد قراردادهاي رسمي وجود نداشته، لذا  شرکت ها در 
خصوص تبديل نرخ ارز مورد نياز با نرخ رسمي و مرجع با مشکالت جدي روبرو 

هستند.
 موضوع ديگر لزوم توجه مديران  شرکت هاي دانش بنيان به تحوالت جهاني 

و لزوم عدم کفايت به بازار داخلي است و نگاه به بازار جهاني
 براي ورود به بازارهاي جهاني، ايجاد برندها و نشان هاي معتبر مهم است که 

بايد دولت در اين خصوص برنامه داشته باشد.
 بسياري از کشورها، تمامي امور  شرکت ها را در مناطقي ويژه مترکز نموداند 
و  شده  انجام  منطقه  يک  در  صادرات  تا  واردات  توليد،  تحقيق،  مرحله  از  تا 

هزينه هاي تمام شده توليد محصوالت پايين آيد. 
همان  در  اينگونه  شرکت ها  مجوزهاي  و صدور  اداري  امور  همه   همچنين 
کشور  براي  مدل  اين  با  نمونه  منطقه  سه  تا  دو  شايد  مي شود.  انجام  مناطق 

مناسب و ضروري باشد.

چند نکته قابل توجه
1. بايد مواظبت کرد تا حمايت از  شرکت هاي دانش بنيان توسط سازمان هاي 
حمايتي، حمايت افراطي نگردد و از سوداگري در اين بخش جلوگيري شود.
2. بسته به سطح و رتبه شرکت هاي دانش بنيان، حمايت ها بايد متفاوت و 

متناسب با نوع شرکت ها باشد.
3. بزرگترين سرمايه  شرکت هاي دانش بنيان، برند و دانش فني است که 

فعال ارزشي در نزد نهادهاي مالي ندارد. 
بورس  ايجاد  طريق  از  بنيان  دانش  فعاليت هاي  توسعه  نمودن  مردمي   .4
توسعه  و  خصوصي  پذير  خطر  گذاران  سرمايه  فعاليت  توسعه  فناوري، 

فرهنگ خريد کاالي داخل
5. اشخاص هر اندازه دانشمند و محقق باشند لزوما نبايد مجري طرح در 
علمي  مديريت  با  مديريت شرکت ها  قلمداد شوند.  دانش  بنيان  شرکت هاي 

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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آن ها متفاوت است.
6. توجه خوبي به حوزه علم شده است اما بايد توجه داشت موضوع اصلي 
اقتصاد دانش بنيان فناوري است لذا بايد به حوزه فناوري چه از لحاظ مالي، 

اعتباري و تشکيالتي توجه شود.
شرکت هاي  از  حمايت  بايد  شکوفايي  و  نوآوري  صندوق  گيري  جهت   .7

دانش بنيان و نه حمايت از پژوهش هاي بنيادي باشد.
8. نقش شرکت هاي دانش بنيان در قانون حداکثر از توان داخل پيش بيني 

شود.
مديريت  واگذاري  و  فناوري  پارک هاي  به  دولتي  شرکت هاي  اعتماد   .9

پروژه هاي فناورانه به پارک هاي فناوري
براساس  دولت  توسط  آن  تامين  و  فناوري  پارک هاي  بودجه  به  توجه   .10

عملکرد و موفقيت پارک ها
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سخنراني دکتر محمد مهرداد شکريه1
امروزه مواد کامپوزيت به دليل مزاياي فراوان نظير وزن کم و در عين حال 
بجاي  غير نظامي  و  نظامي  مختلف  صنايع  در  آن ها  باالي  بسيار  استحکام 
کشورهاي  اغلب  در  فناوري  اين  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  سنتي  مواد 
شاخص  بطوريکه  است.  شده  شناخته  راهبردي  فناوري  يک  بعنوان  جهان 
بعنوان  سال،  در  شهروند  هر  ازاي  به  کامپوزيت  مواد  از  کيلوگرم   3 توليد 
يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعتي تلقي مي شود. در سال 1375، در 
کشورمان ميزان مصرف اين مواد در سال به ازاي هر شهروند معادل 200 
گرم يعني 15 برابر کمتر از شاخص بين المللي بود. اين ميزان، در آمارگيري 
انجام شده در انتهاي سال 1390، به ميزان 1/2 کيلوگرم به ازاي هر شهروند 
)يعني معادل کشورهاي ترکيه و مالزي( رسيده است. اين موفقيت در توسعه 
فناوري کامپوزيت در کشور با همکاري جدي دانشگاه و صنعت، و حمايت 
اين  در  نيز  دانش بنيان  شرکت هاي  نقش  ضمنا  است.  گشته  محقق  دولت 
عرصه قابل ذکرست. اما موانع و چالش هايي در اين مسير وجود دارد که رفع 

آن ها، سرعت رسيدن به هدف را بيشتر خواهد کرد.
گرفتن  شتاب  شاهد  تحقيقات،  از  اخير  دهه  در  دولت  جدي  حمايت  بدليل 
شکل گيري  آن  تبع  به  و  تحقيقاتي  مراکز  و  دانشگاه ها  در  پژوهش  امر 
توسط  که  مختلفي  موفقيت هاي  عليرغم  هستيم.  دانش بنيان  شرکت هاي 
از  بسياري  ورود  عدم  بدليل  گرديده،  کسب  دانش بنيان  شرکت هاي 
توانمندي ها  اين  انباشتگي  نوعي  با  بازار،  عرصه  به  دانش بنيان  محصوالت 
متعددي  داليل  موا جه ايم.  شرکت ها  اين  و  تحقيقاتي  مراکز  دانشگاه ها ،  در 
چه  مشتريانش،  سيستم  در  و  دانش بنيان  شرکت هاي  در  معضل  اين  براي 
بخش خصوصي )بعنوان مشتري ضعيف( و چه بخش دولتي )بعنوان مشتري 

و هم اکنون  کانادا  دانشگاه مک گیل  از  مکانیک  مهندسي  دکتري  درجه  داراي  دکتر شکريه   .۱
دبیر کانون هماهنگي دانش و صنعت مواد و محصوالت کامپوزيت و عضو هیأت علمي دانشگاه 
علم و صنعت مي باشد. ايشان بنیانگذار مؤسسه کامپوزيت ايران، استاد نمونة کشور در سال ۸۶، 
پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت در سال هاي ۸۶، ۸7 و ۸۸ و رتبه سوم جشنواره خوارزمي 

در سال ۸۵  بوده است.

سخنراني افراد حاضر در ديدار  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان در محضر مقام معظم رهبري
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قوي(، مي توان يافت.

پيشنهادها
اين  از  بتواند بخشي  ارايه مي کنم شايد  انتهاي عرايضم  پيشنهاداتي را که در 

موانع و معضالت را برطرف کند:
1. اصالح سيستم مناقصات و معامالت و حذف قوانين دست و پاگير در سيستم 

مشتريان دولتي
2. تقويت و حمايت از سرمايه گذاري ريسک پذير در بخش خصوصي

3. ايجاد و توسعه مراکز ارتباط دهنده کسب و کار براي کمک به ايده پردازي، 
بازار سازي و بازاريابي شرکت هاي دانش بنيان

4. ايجاد و توسعه مراکز خدمات دهنده طراحي براي شرکت هاي دانش بنيان
براي  باال  فناوري  با  توليد  و  ساخت  دهنده  خدمات  مراکز  توسعه  و  ايجاد   .5

شرکت هاي دانش بنيان
به  فني  تاييديه هاي  صدور  جهت  ملي  آزمايشگاه هاي  توسعه  و  ايجاد   .6

شرکت هاي دانش بنيان
7. اصالح يا به روز رساني استانداردها

8. اصالح تعريف مالکيت فکري )با لحاظ کردن مفاهيم ديني(
9. تغيير در ساختار آموزش براي تربيت نيروي انساني خالق و نوآور

10. پيشنهاداتي که عرض شد جنبه عمومي براي همه شرکت هاي دانش بنيان 
داشتند. ضمنا در اينجا بعنوان دبير کانون فناوري کامپوزيت، بطور خاص پيشنهاد 

ايجاد پژوهشگاه ملي علوم و فناوري کامپوزيت را نيز مطرح مي کنم.
اميدوارم که انشاا....با عملي شدن اين پيشنهادات، در کوتاه مدت شاهد جهش در 
امر تجاري سازي نتايج بدست آمده از تحقيقات و در دراز مدت شاهد پايدارسازي 

تالش کشور در عرصه فناوري، براي رقابت در سطح بين المللي باشيم.
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سخنراني دکتر عباس شفيعي1 
همانگونه که مستحضريد در سده بيست و يکم با گسترش انفجاري دانش در 
به دانشگاه ها  جهان و هجوم پرشتاب دستاوردهاي آن به سراسر گيتي توجه 
و مراکز پژوهشي به عنوان مراکز پرورش دهنده دانش پژوهان، اشاعه و توليد 
دانش و فن الزم است از مهمترين مشغله هاي فکري زمامداران هر کشور باشد. 
توجه به آموزش و بويژه پژوهش از مهمترين ترفندهايي است که توسعه پايدار 
يک کشور را در تمام زمينه هاي علمي، صنعتي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي، 

درماني، اقتصادي را تضمين مي کند.
در سال گذشته در نمودار رشد علمي جهان کشور ايران بيشترين رشد را داشته 
است. طبيعي است براي توسعه پايدار بايد توليد علم به محصول درآيد اين مهم 
با ايجاد مراکز رشد، مراکز دانش بنيان، مراکز پژوهشي و پارک هاي فناوري و 

توجه به محصول گرايي امکان پذير است. 
به همت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و معاونت پژوهشي وزارت 
بهداشت، قدم هاي مثبتي از طرح هاي کالن ملي فناوري بخصوص در زمينه 
سرطان  ضد  داروهاي  فناوري  زيست  از  حاصل  قيمت  گران  داروهاي  توليد 
وام قرض الحسنه  به صورت  دانش بنيان  داروهاي خاص توسط  شرکت هاي  و 
برداشته شده است که نتيجه آن تاکنون منجر به توليد چندين داروي اساسي 

توسط  شرکت هاي دانش بنيان شده است. 
با اين همه سطح پرشتاب پژوهش هاي علوم و فناوري در جهان چنان است 
که جز با سياستگذاري نوين و منطقي و با بکارگيري نيروهاي پژوهشگر جوان 
که  آن  با  مثال  کاست.  فاصله  اين  از  بتوان  دشوار  آن ها  از  مالي  پشتيباني  و 
97 درصد داروهاي مورد نياز در داخل توليد مي شود هزينه 3 درصد داروهاي 
وارداتي برابر 40 درصد از کل توليد است و داروهاي وارداتي چنان گران است 

مجري  هم اکنون  و  کلمبیا  دانشگاه  از  دارويي  علوم  تخصصي  دکتري  درجه  داراي  ايشان    .۱
افتخارت  از  طرح کالن تولید داروهاي وارداتي و مدير مسئول مجله دارو دانشگاه تهران است. 
ايشان مي توان به استاد نمونه دانشگاه تهران در سال ۶۸، داروساز برجسته و نمونه در سال ۶۸، 
شیمي دان برجسته در سال 74، جايزه اول جشنواره رازي در سال 7۶ و جايزه کتاب برتر سال 

77 دانشگاه تهران و کتاب برتر جمهوري اسالمي ايران در سال 7۸ اشاره نمود.
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که بيمه ها از پذيرش آن ها سر باز مي زنند و بيماران براي دستيابي به آن ها گاه 
تمام سرمايه مالي و دارايي خود را بايد از دست بدهند.

و  سالمت  نظام  سياستگذاران  و  پژوهشگران  دانشگاهيان،  پيش  دهه  چند  از 
دستاوردهاي  بتوانند  که  دهند  سامان  را  رويکردي  تا  که  انديشه اند  در  توسعه 

نوين را براي توسعه پايدار به محصول تبديل کنند.
 اين برنامه ها در توسعه قالب  شرکت هاي دانش بنيان، مراکز رشد، پارک هاي 
علم و فناوري ديده شده است؛ در کنار پيش گيري از بيماري ها، تغذيه درست 
از  دور  به  ملي  کالن  طرح هاي  اجراي  به  کارآمدتر  بيمه  و  بهتر  بهداشت  و 

موازي کاري و تمرکز بپردازند.
مرکز تحقيقات علوم دارويي، مرکز تحقيقات طراحي و توسعه دارو، مرکز رشد در 
دانشگاه علوم پزشکي تهران با برخورداري از پشتيباني معاونت محترم علمي و 
فناوري رياست جمهوري و معاونت محترم پژوهشي وزارت بهداشت، و همکاري 
با صنايع دارويي توانسته است 7 دارو براي پاره اي از بيماري ها مانند سرطان، 
MS و تاالسمي توليد و به بازار عرضه نمايد که تعدادي از آنا نيز صادر شده 

است.
جهت رسيدن به اهداف کل، اولين سايت توليد مواد موثر ضد سرطان در مرکز 
فناوري  و  علمي  معاونت  مالي  حمايت  با  تهران  پزشکي  علوم  دانشگاه  رشد 

رياست جمهوري طراحي و ايجاد شده است.

پيشنهادها
پايان الزم است جهت تسهيل ايجاد تکنولوژي و تغيير آن به محصول و  در 

تجاري سازي فناوري هاي دارويي در کشور به چند نکته اشاره داشته باشم:
1. حمايت بيشتر از  شرکت هاي دانش بنيان بخصوص  شرکت هاي دانش بنيان 

خصوصي به صورت وام هاي قرض الحسنه
2. بذل توجه به صنايع داخلي باالخص توليد مواد اوليه دارويي

3. تسهيل شرايط  واگذاري اعتبارات به محققين جوان جهت ايجاد تکنولوژي 
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و توليد داروها 
داروهاي داخلي،  از  دارو و غذا  بهداشت و سازمان  با وجود حمايت وزارت   .4
 شرکت هاي خارجي هزينه زيادي براي مقابله با داروهاي توليد داخل مي نمايند. 
بنابر اين براي سالي که سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني است 
بهترين فرصت است که از توليد داخلي دارو حمايت و از ورود داروهاي مشابه 

خودداري شود.
در پايان بار ديگر از توجه مستمر رهبر عظيم ا لشأن جمهوري اسالمي ايران به 
توسعه و گسترش دانش و پژوهش در دانشگاه ها، مراکز پژوهشي،  شرکت هاي 

دانش بنيان و پارک هاي فناوري تشکر و قدرداني مي شود. 

والسالم عليکم و رحمت اهلل
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فصل پنجم:

ديدگاه هاي ساير  شرکت ها و فعاالن توليد دانش بنيان 
حاضر در ديدار با مقام معظم رهبرى

در جلسه ديدار  شرکت ها و فعاالن توليد دانش بنيان برخي از افراد نيز متن هايي 
را براي سخنراني آماده کرده بودند که در جلسه به علت ضيق وقت، فرصت به 

خواندن پيدا نکردند که برخي از آن ها در اين فصل آورده شده است.

دکتر محمدحسن عصاره۱
تغيير است و  نگاه و رويکرد در حوزه سالمت در حال  همانگونه مستحضريد 
عليرغم اينکه پزشکي رايج توانسته است خدمات ارزشمند، بي بديل و غير قابل 
انکاري را براي تشخيص و درمان بسياري از بيماري هاي بشر ارائه نمايد با اين 

وجود مکتب طب رايج با چالش هاي مهم و پيچيده اي روبروست. 
پيدايش بيماري هاي نوظهور و عدم درمان قطعي در برخي از بيماري هاي مزمن، 
در نتيجه افزايش سرسام آور هزينه هاي تشخيصي و درماني براي دولت ها و 
ملت ها، ممنوع شدن مکرر و مداوم داروها و ترکيبات شيميايي بدليل عوارض 
مضرات  شدن  مشخص  و  قانوني  محدوديت  افزايش  بيماران،  در  شده  ايجاد 
اسانس هاي  و  رنگ ها  افزودني ها،  بخصوص  شيميايي  ترکيبات  از  استفاده 
مصنوعي در مواد غذايي، باعث گرايش مردم جهان به استفاده بيشتر از ترکيبات 
طبيعي و بخصوص داروها و فرآورده هاي با منشاء گياهي شده است. زبان آمار 
۱.   دکتر عصاره داراي درجه دکتري تخصصي بیوتکنولوژي گیاهي با گرايش کشت سلول و بافت 
از دانشگاه ملي ايرلند است. وي هم اکنون دبیر ستاد توسعه فناوري گیاهان دارويي و طب سنتي 
معاونت علمي و فناوري ريیس جمهور و عضو هیأت علمي مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

است. وي در سال ۸۸ به عنوان پژوهشگر نمونه کشوري شناخته شد.
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همين مسئله را تاييد مي نمايد. بازار توليد و مصرف گياهان دارويي در سه دهه 
اخير از کمتر از 5 ميليارد دالر به بيش از 100 ميليارد دالر رسيده و بر اساس 

پيش بيني بانک جهاني به 5000 ميليارد دالر در سال 2050 خواهد رسيد. 
ايران اسالمي، با دارا بودن اقاليم مختلف در نتيجه رويشگاه هاي گياهي متفاوت، 
کشوري غني از نظر تنوع گونه اي و بهرمندي از موقعيت استثنايي از منظر جغرافياي 
طبيعي، داراي حدود 8000 گونه گياهي، براساس پژوهش هاي موسسات علمي در 
واجد  گونه،  از 2100  بيش  ايران  شده  شناخته  گونه هاي  کل  از  اخير،  سال هاي 
خواص دارويي است که مي توانند در صنايع داروسازي، عطري، آرايشي – بهداشتي، 
مکمل غذايي، رنگ دهنده، طعم دهنده، آفت کش، ادويه جات و ساير صنايع قابل 
استفاده باشند. بسياري از گياهان دارويي در شمار گياهان انحصاري بوده که فقط 
وابسته  آن ها  به  داروسازي  مواردي صنعت  در  و  دارند  رويش  ايران  سرزمين  در 
است. انشاءاهلل در صورت طي مراحل شناخت و استخراج مواد مؤثره با استفاده از 
فناوري هاي جديد و سرمايه گذاري در جهت اهلي سازي و کشت آن ها در خارج از 
عرصه هاي طبيعي براحتي مي توانند ايران را در حجم عظيم تجارت جهاني داروها و 

فرآورده هاي با منشاء گياهي به جايگاه شايسته اي ارتقا دهند.
طب سنتي ايران و بهتر است بگوييم مکتب پزشکي ايران يکي از قديمي ترين،  
ايران زمين  غني ترين و کامل  ترين مکاتب طبي دنيا بوده که ريشه در تمدن 
داشته و طي قرون متوالي و مخصوصًا با ورود دين مبين اسالم به اين سرزمين 
و  تکامل  از  باالئي  درجات  به  رازي  و  ابن سينا  چون  دانشمنداني  تالش  با  و 
شکوفايي رسيده است. بطوريکه 6 قرن کتب اين فرزانگان مرجع اصلي پزشکي 
غرب بوده است. طب سنتي ايران مکتبي با نگرشي سالمت محور و کل نگر 
است. اين ميراث گرانبها داراي پشتوانه علمي با بيش از 14 هزار جلد کتاب به 
يادگار مانده از مفاخر و پزشکان اين سرزمين و نيز هزاران نسخه تجويز شده 
که خواص شفابخش آن ها طي قرن ها به اثبات رسيده و در بيش از 85% اين 

نسخه ها، گياهان دارويي تجويز شده است. 
در  وظايف  پراکندگي  دليل  به  شده،  ذکر  مزيت هاي  عليرغم  و  وجود  اين  با 
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داروسازي  دارويي،  گياهان  حوزه  وجهي  چند  ماهيت  و  مختلف  دستگاه هاي 
گياهي و استفاده از آن در طب رايج و سنتي متاسفانه کشور نتوانسته بود به 

جايگاه مناسبي در نظام ملي و بين المللي نائل شود.

اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي
لذا براي رسيدن به نقطه مطلوب و تحقق انتظارات مسئولين الجرم مي بايستي 
بين  مختلف  حلقه هاي  پيوست  براي  فرابخشي  کننده ي  هماهنگ  مرکز  يک 
بخش هاي متعدد دولتي و خصوصي ايجاد شود تا بتواند همگرايي و تعامالت 
الزم را در مراحل مختلف از انجام پروژه هاي هدفمند گرفته تا کشت، توليد و 
فرآوري به استخراج مواد، ورود صنعت داروسازي، صادرات، بازاريابي و غيره را 

تنظيم، هماهنگ و مديريت نمايد.
به همين منظور و در اجراي رهنمودهاي رهبر حکيم و فرزانه انقالب که همواره 
تعيين کننده و راهگشا بوده است و با تاکيد و حمايت دولت محترم، ستاد توسعه 
پژوهش و فناوري گياهان دارويي و احياء طب سنتي ايران در عداد ساير ستادهاي 
علوم و فناوري در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تاسيس شد تا اين 
و  دستگاهي  بين  تعامالت  بتواند  ملي  کننده  مرکز هماهنگ  بعنوان يک  ستاد 

خارج از دستگاه هاي دولتي را در اين مسير حيات بخش نشانه گذاري نمايد.
و  حوزه  اين  نخبگان  با حضور  که  آن  تخصصي  کارگروه هاي  و  مذکور  ستاد 
در طي 4 سال گذشته  تشکيل مي شود  ارشد دستگاه هاي مختلف  نمايندگان 
محل تالقي سليقه ها و ديدگاه ها متفاوت بوده و خوشبختانه توانسته است که 
در جهت همگرايي،  هم افزايي، هماهنگي و افزايش تعامالت بين دستگاه ها و 
در اتصال حلقه هاي مختلف بخش هاي خصوصي، دولتي و مراکز علمي کشور 

مؤثر و گره گشا باشد.
بايد به استحضار برساند که در چند سال اخير بيش از 100 اقدام ملي مهم در 
حوزه گياهان دارويي، فرآورده هاي طبيعي و طب سنتي ايران توسط دستگاه هاي 
مختلف دولتي و خصوصي انجام شده که به ظاهر مستقل و منفک شده بوده 
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ولي درعين حال هماهنگ،  جهت دار، پيوسته و هم افزا بوده است. در اينجا به 
چند نمونه از آن اشاره مي شود:

تاسيس دانشکده هاي طب سنتي يک اقدام عالمانه، شجاعانه و تاريخي توسط 
ايران،  پزشکي  مکتب  باالخره  انتظار  قرن ها  از  پس  که  بوده  محترم  دولت 
دانشگاهي شد و بسرعت جايگاه خود را در نظام آموزش عالي وپزشکي تثبيت 
نموده و در مدت کوتاهي دانشکده طب سنتي و داروسازي سنتي با گرايش هاي 
مختلف در 8 دانشگاه راه اندازي گرديد. خوشبختانه پزشکان متخصص دوره اول 
آيين نامه ها و مقررات مربوط،  ابالغ  با  انشاءاهلل  در حال فارغ التحصيلي بوده و 
با کمک اين دانش آموختگان، شاهد تأسيس داروخانه  هاي  آينده نزديک  در 
اين  بيمارستان هاي تخصصي در  گياهي، مطب هاي طب سنتي، کلينيک ها و 

حوزه بوده و خدمات ارزشمند آن ها يار وياور نظام سالمت کشور خواهد بود.
يکي ديگر از اقدامات شايسته در وزارت بهداشت، رشد فوق العاده تعداد داروها و 
فرآورده هاي طبيعي موجود در فهرست وزارت بهداشت است بطوريکه از ابتداي 
تاسيس اداره مربوطه، تعداد 134 قلم دارو و فرآورده مراحل قانوني ثبت و صدور 
مجوز ساخت را دريافت کرده در حاليکه از ابتداي سال 85 تا سه ماهه 91 اين 
تعداد به بيش از 750 قلم رسيد. که هر کدام منجر به کارآفريني، ارتقاء ارزش 
افزوده و بعضًا صادرات و در مجموع تأثيرگذاري در شاخص سالمت را داشته 
است و خوشبختانه با پيگيري مسئولين ذيربط تعدادي از داروهاي گياهي مذکور 
تحت پوشش بيمه قرار گرفته که خود اقدام موثري در جهت حمايت از توليد 

کنندگان و مصرف کنندگان داروهاي گياهي است.
از ديگر اقدامات شايسته توسط وزرات محترم جهاد کشاورزي و سازمان ها و 
موسسات علمي وابسته، تهيه نقشه ها و اطلس گياهان دارويي در کليه استان هاي 
کشور، ايجاد مناطق الگوي کشت در ديمزارها، کشت بر اساس آمايش سرزمين، 
حفظ گونه هاي دارويي در حال انقراض در قالب بانک ژن و آناليز ترکيبات بيش 
از 600 گونه گياهي، تهيه استاندارد براي گونه هاي اولويت دار و افزايش سهم 
با  ايران  احياء ميراث مکتوب طب سنتي  اجراي طرح  نيز  برد.  نام  را مي توان 
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مشارکت گروهي از انديشمندان و اساتيد، اجراي طرح هاي پايلوت نيمه صنعتي، 
تهيه استاندارد براي گياهان اولويت دار، افزايش سهم مصرف داروهاي گياهي 

در بيماري هاي دام، طيور و آبزيان را مي توان نام برد. 
پژوهشي  طرح  صدها  اجراي  در  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  همراهي 
علوم  کشاورزي،  دانشکده هاي  در  تجاري سازي  درجهت  فناوري  طرح هاي  يا 
انجمن هاي  و  دارويي  گياهان  آزمايشگاهي  تقويت شبکه  و  تأسيس  غيره،  و 
علمي اين حوزه و نيز تشريک مساعي الزم در توليد محصوالت دانش بنيان در 
پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد که همگي با حمايت هاي انجام شده در 

ستاد مستقر در معاونت علمي و فناوري انجام شده است.
از اقدامات ارزشمند انجام شده تشکيل  شرکت هاي دانش بنيان در زمينه توليد، 
فرآوري، بسته بندي، داروسازي، تهيه اسانس و عصاره بوده که از 67 شرکت تا 

قبل از سال 85 به بيش از 170 شرکت فعال تاکنون رسيده است.
جاي بسي خوشبختي بوده که در سالي که مزين به توليد ملي، حمايت از کار 
و سرمايه ايراني بود، جشن و نمايشگاهي در خردادماه سال جاري برگزار گرديد 
نمايشگاه  اين  در  گرفت.  قرار  عزيز  مردم  استقبال  مورد  نظيري  بطور کم  که 
عرضه  به  تأسيس  تازه  بعضًا  توسط  شرکت هاي  دانش بنيان  محصول  صدها 
گذاشته شد که به اعتقاد بسياري از کارشناسان نمايشي از اقتدار و توليد ملي را 
تداعي نمود. مع الوصف براي رسيدن به جايگاه شايسته نام بزرگ ايران اسالمي 

فاصله زيادي وجود دارد و کوشش هاي جهاد گونه همگان را طلب مي کند.
بسياري از اقدامات سال هاي اخير در گزارشي مشروح باستحضار حضرتعالي و 
مسئولين رسانده شد. باور داريم که براي رسيدن به نقطه مطلوب راه طوالني 
جايگاه  به  سرعت  با  بتوانيم  حضرتعالي  خير  دعاي  با  انشاءا...  است  پيش  در 
ايران است نائل آييم.  شايسته اي که در شأن نظام مقدس جمهوري اسالمي 

انشاء ا...
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دکتر محسن فتحي نجفي۱
شرکت سورن تک توس با تکيه بر الطاف خداوند و شعار ما مي توانيم و استفاده 
از منابع داخلي توليدات مختلفي را معرفي نموده است که از دستيابي به دانش 

فني تا مرحله توليد و ارائه به بازار توسط اين مجموعه انجام شده است.
 اولين محصول شرکت  بر گرفته از قرآن و سوره نحل که خداوند بعد از انسان 
به زنبور عسل وحي نموده است و محصوالت آن را شفا مردمان قرار داده است 
مي باشد. اين محصول از بره موم زنبور عسل تهيه شده است. قرص بره موم 
با ترکيب جديد در  ايران و  بار در  که  با نام تجاري پروايکس که براي اولين 
دنيا توليد شده است خوشبختانه توانسته است براي بعضي از امراض استفاده 
شود. اين محصول عالوه بر افزايش ارزش افزوده ماده اوليه به چندين برابر، در 
حوزه پيشگيري و درمان نيز توانسته موفق عمل نمايد. اميد است با  همکاري 
پزشکان و مسئولين مربوطه و در فرصت بدست آماده از تحريم ها، بتوان استفاده 
ازاين محصول پر ارزش و هديه خداوندي را جايگزين واردات موارد مشابه نمود.
از ديگر دستاوردهاي زيست فناورانه اين شرکت توليد عصاره مخمر مي باشد. 
اين محصول داراي ارزش افزوده باالئي بوده و ماده اوليه ارزان با زمينه مصرف 
کم را با استفاده از فناوري بومي به محصولي قابل استفاده در صنايع دارويي، 
غذايي و همچنين صنعت پرورش دام و طيوربا اثرات کامال تاييد شده تبديل 
نموده است. اين محصول نيز براي اولين بار در کشور و با روش هاي جديد توليد 

شده است، که نياز به حمايت جهت افزايش توليد و مصرف آن دارد.
بنده  بعنوان مسئول علمي شرکت دانش بنيان سورن تک توس و زبان حال 
شرکت هاي دانش بنيان در حوزه زيست فناوري کشور مايلم پيام اين گروه فعال 

در حوزه علم و عمل را خدمتتان ارائه نمايم.
با عنايت به فرموده جنابعالي صنايع دانش بنيان مي توانند حجم زيادي از اقتصاد 
۱.  ايشان داراي درجه دکتري زيست فناوري و هم اکنون رئیس هیأت مديره شرکت سورن تک 
توس است. ايشان از سال ۸۵ مشاور شرکت شهرک هاي صنعتي استان خراسان رضوي بوده و به 
عنوان پژوهشگر برتر استان خراسان در سال ۸7 و پژوهشگر برتر مؤسسه رازي طي چند سال 
شناخته شده است. ايشان افتخار جانبازي د ر جنگ تحمیلي را نیز در کارنامة خود ثبت نموده 

است.
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باعث  از طرفي  و  را قوت بخشند  مقاومتي  اقتصاد  و  را پوشش دهند  نفتي  غير 
افزايش اشتغال زائي، توليد ثروت و رفاه اجتماعي گردند. شرکت هاي دانش بنيان 
با تکيه بر رهنمود هاي گفته شده و باور اين مهم که ما غير از نفت مي توانيم منابع 
درآمدي مناسبي نيز داشته باشيم وارد اين عرصه شده اند. جامعه شرکت هاي دانش 
بنيان در حوزه زيست فناوري با حدود 120 شرکت و بکار گيري حجم مناسبي از 
دانش آموختگان توانسته اند با رونق دادن به تفکر تبديل علم به عمل سهم مناسبي 
در ايجاد انگيزه عمومي فراهم نمايد. با توجه به رشد مناسب شرکت هاي زيست 
فناور در سال هاي اخير اميد است در سال هاي آينده کشور از منابع غني دانش فني 

قابل تبديل به محصول و قابل فروش بهره مند شود.
اين حرکت رو به جلو در کشور مديون تفکر جمعي ، وجود مواد اوليه مناسب، 
دانش آموختگان متخصص و جوان و آماده کار مي باشد. از طرفي حمايت هاي 
ملي،  وجود ستاد توسعه زيست فناوري و گسترش فرهنگ عمومي مي تواند اين 

مهم را سريع تر به مقصد برساند.   

پيشنهادها
با توجه به توانمندي هاي  موجود در کشور، و مشکالتي در حرکت رو به جلو 
اهداف شرکت هاي دانش بينان مشاهده مي شود که دغدغه اکثريت شرکت ها 
از اين مشکالت و  و سرمايه گذاران دراين حوزه مي باشد. در ذيل به بخشي 

پيشنهادهاي رفع موانع اشاره مي نمايم:
1. اولين  مانع توليد در شرکت هاي دانش بنيان نداشتن سرمايه  و مکان مناسب 

است. 
2. ضعف مراکز مرتبط در ارائه مجوزهاي الزم.

3. به روز رساني مفاهيم و تهيه استانداردهاي الزم براي محصوالت زيستي. 
جهت  آن ها  هاي  طرح  و  شرکت ها  علمي  توان  به  حداکثري  دهي  اعتبار   .4

دريافت حمايت هاي مالي بدون ارائه وثيقه هاي نداشته.
5. اجرايي شدن قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان 

ديدگاه هاي ساير  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان حاضر در ديدار با مقام معظم رهبری
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6. تسريع در تشکيل کريدور زيست فناوري جهت تسريع ، راهنمائي و حمايت 
تجاري سازي  و   فروش  توليد،   تا   بومي  فني  دانش  به   دستيابي  مراحل  از 

محصوالت شرکت هاي دانش بنيان.
7. افزايش فرهنگ سازي عمومي و باور مسئوالن به حمايت از توليد کنندگان 

داخلي و شرکت هاي دانش بنيان.
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دکتر مهدي دياني۱
فناوري به حوزه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، هوا و فضا، مهندسي ژنتيک، 
پيشرفته،  شيمي  و  فيزيک  حسگرها،  تکنولوژي،  نانو  رباتيک،  بيوتکنولوژي، 
نمي شود.  محدود  غيره  و  نوين  صنايع  کامپيوتر،  علوم  هوشمند،  مهندسي 
جامعه شناسي، اقتصاد، مديريت، علوم انساني و بسياري رشته  هاي علمي ديگر 
فناوري هاي  خوشه وار  تنها  نه  که  يافته اند  دست  پيشرفت هايي  چنان  به  نيز 
نامبرده را پشتيباني مي کنند بلکه خود نيز ابزارهاي مجهزي را در بخش خدمات 

براي توسعه کشورها در اختيار قرار مي دهند.
ما براي مقاومت در برار تجاوزات بدون مرز که از تصرفات سرزميني خطرناک ترند، 

چاره اي جز دستيبابي به ابزارهاي فناورانه نرم و کاربست مصمم آن نداريم.
براي مقابله به محاصره اقتصادي نمي توان به خدمات متعارف سياست گزاران، 
مديران و کارگزاران حکومتي بسنده نمود، چرا که آن ها اگرچه در انجام وظايف 
خود مهارت دارند، اما از دانش تجربه و کارامدي کافي براي آنچه که در خط 
مقدم نبرد اقتصادي رخ دهد برخوردار نيستند. در شرايط فعلي به مديريت علمي 
ماموريت  که  نيازمنديم  سخت  فناورانه  تجارت  و  توليد  و  دانش بنيان  اقتصاد 
بنگاه هاي دانش بنيان فعال در زمينه هاي گوناگون فناوري نرم در همين راستا 

مي باشد.
خوشبختانه شرکت هاي دانش بنيان از نوع فوق الذکر در حال گسترش هستند 
و اين واقعيت اميدبخش، اميدواري در زمينه تبديل ايده به محصول و توسعه 
اقتصادي دانش بنيان و مقاومت در قبال تحريم ها را در کشورمان بيشتر مي کند. 
ارزيابي،  خدمات تامين مالي و سرمايه گذاري، مشاوره راه اندازي کسب و کار، 
امکان سنجي و ارزش گذازي فناوري و طرح ها، رصد و تبادل فناوري، مديريت 
کيفيت و نظام مند نمودن شرکت ها، طراحي، نمونه سازي و مهندسي معکوس، 
۱.  دکتر دياني داراي درجه دکتري مديريت استراتژيک و هم اکنون عضو هیأت علمي پژوهشگاه 
فناوري  پارک  در  )مستقر  بین الملل  تجارت  معین  مؤسسه  عاملي  مدير  و  است  انرژي  و  مواد 
پرديس( را نیز بر عهده دارد. ايشان سابقة مدير عاملي و رياست هیأت مديره صندوق ضمانت 
سرمايه گذاري صنايع کوچک و تأسیس چندين صندوق ضمانت در بخش هاي خصوصي و دولتي 

را در کارنامه خود دارد.

ديدگاه هاي ساير  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان حاضر در ديدار با مقام معظم رهبری
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ثبت پتنت و اختراع، خدمات آموزشي و آزمايشگاهي، حسابرسي قانوني و امور 
و  خارجي  بازرگاني  بيمه اي،  بانکي،  خدمات  صنعتي،  مجوزهاي  ارائه  مالياتي، 
امور گمرکي، تامين سرمايه انساني، برگزاري کنفرانس هاي عمومي و کاربردي، 
مديريت استراتژيک و تجديد ساختار، مهندسي فرايندها و غيره از اين نوع به 
شمار مي روند. البته مسوولين امر بايد با درک پارادايم نوين فناوري از اين گونه 

موسسات به ويژه در شرايط فعلي حمايت کنند.
باعث  اوال  پشتيبان،  تخصصي  خدمات  ارائه کننده  تخصصي  شرکت هاي  رشد 
هم افزايي با ديگر شرکت هاي دانش بنيان مي شود، ثانيا نهادهاي سياست  گزار در 
سطح کالن نيز مي توانند با بهره بردن از اينگونه شرکت ها نسبت به عقاليي و 

علمي بودن تصميمات خود از اطمينان بيشتري برخوردار شوند.
موسسه ما به عنوان اولين موسسه فن آور کشور در زمينه مشاوره مديريت نوين 
زمينه  در  مشاوره  متوازن،  استراتژيک  برنامه ريزي  قبيل  از  خدماتي  فن آورانه، 
تصميم سازي هاي کالن، مهندسي مجدد ساختار، مشاوره سرمايه  گذاري و تامين 
مالي، مشاوره بازرگاني خارجي، برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي 
را ارائه مي دهد. در يک سال اخير به دليل تنگ تر شدن حلقه محاصره نابخردانه 
بدخواهان ملت ايران، رسالت موسسه ما بسيار حساس تر از گذشته شده است و 
خشنوديم که مي توانيم با استفاده از تکنيک هاي بانکي و بازرگاني مدرن ضمن 
تهيه مواد اوليه و غذايي به کمک صنعت گران و مردم مقاوممان بشتابيم و عالوه 
بر آن بر حسب مورد به سياست گزاران ياري برسانيم، اگرچه پتانسيل مجاهدت 
است.  آورده  فراهم  ما  براي  کنوني  است که فضاي  آني  از  بيش  همکارانمان 
اندوخته هاي  و  علمي  يافته هاي  که حاصل  کاربردي  پيشنهادات  مي کنم  آرزو 
تجربي همکاران دانشگاهي توانمند و فن آور ماست بتواند حداقل از تشديد پديده 
خودتحريمي که در دو ماه اخير به واسطه تصميمات ولو خيرخواهانه مسوولين 

دلسوز رخ نموده است جلوگيري نمايد.
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دکتر محمد ابراهيم حسن نژاد۱
در  کردستان  استان  به  بابرکت تان  سفر  در  حضرتعالي  تأکيد  ثمرات  از  يکي 
ارديبهشت سال 1388 مبني بر توجه ويژه به حل مشکالت محصول توت فرنگي، 
تشکيل کانون دانش و صنعت توت فرنگي بوسيله ي معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري بود که با هدف پايداري توليد و اقتصادي توليد کردن محصول 

و کاهش ضايعات با تهيه طرح کالن توت فرنگي کار خود را آغاز نمود.
را سامان مي دهد.  روستايي  در کردستان معيشت 12 هزار خانوار  توت فرنگي 
از مردم  اقبال عمومي بخش قابل توجهي  با  اين محصول  خوشبختانه کشت 
استان مواجه است. قطعات قطعات کوجک و اراضي کوهپايه اي غرب استان به 
کشت اين محصول اختصاص يافته است و ساليانه 25000 تن محصول يعني 
توجه  بنابراين  است.  استان  اين  کشاورزان  دسترنج  حاصل  کشور  توليد   %65
ويژه به رفع مشکالت کشت و داشت اين محصول و توسعه ي آن مي تواند از 

محورهاي ايجاد اشتغال در اين مناطق باشد.

اقدامات کانون هماهنگي دانش و صنعت توت فرنگي
1. توسعه ي ارقام پرمحصول با بازارپسندي و ماندگاري باال: رقم کردستان که 
رقم غالب توت فرنگي ايران است با اينکه رقمي خوش طعم و خوشمزه و شيرين 
مي باشد، اما بعلت بافت نرم و ريز بودن و ضايعات باال بازارپسندي خود را از 
دست داده است؛ به طوري که اين رقم بيشتر از 35% ضايعات دارد و از حيث 
توليد در واحد سطح نيز با توليد 9 تن در هکتار از راندمان بسيار پاييني برخوردار 
و  قرنطينه  مراحل  و طي شدن  استان  به  جديد  رقم   5 انتقال  با  لذا  مي باشد. 
سازگاري نسبت به تکثير نشاء و معرفي ارقام جديد اقدام شد که در حال حاضر 
از مزارع کشت مي گردد.  از 5 رقم جديد( در بسياري  )بيش  ارقام پرمحصول 

۱.  مهندس حسن نژاد داراي درجه کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي و هم اکنون دبیر کانون 
هماهنگي دانش و صنعت توت فرنگي است. از سوابق اجرايي ايشان مي توان به رياست سازمان 
جهاد کشاورزي کردستان، رياست بخش تحقیقات دامپروري جهاد سازندگي و معاونت امور دام 
تحقیقات جهاد سازندگي اشاره نمود. وي در سال 74 به عنوان مدير نمونه تحقیقاتي در سازمان 

جهاد کشاورزي برگزيده شد.

ديدگاه هاي ساير  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان حاضر در ديدار با مقام معظم رهبری
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مزارعي که نسبت به کشت ارقام جديد اقدام نموده اند. راندمان توليد آن ها به 
بيش از 25 تن در هکتار رسيده است.

2. طراحي و ساخت دستگاه هاي سرد کننده اوليه )پري کولنيک(: اين اقدام با 
هدف ايجاد زنجيره ي سرد براي توت فرنگي و کاهش ضايعات انجام شد. اين 
اقدام نمونه ي واقعي و عيني همکاري دانش و صنعت بود. زيرا براي اولين بار در 
کشور دستگاه هاي سردکن ميوه با کاربرد استفاده در مزارع بوسيله ي دانشمندان 
و صنعتگران بومي طراحي و ساخته شد و با آموزش در حال حاضر 23 دستگاه 
از اين پيش سردکن ها در مزارع و کانون هاي توليد نصب و مورد بهره برداري 

قرار مي گيرد.
توسعه ي  و  پشته ساز  و  نشاءکار  دستگاه هاي  تهيه  مکانيزاسيون:  به  توجه   .3
کشت هاي رديفي در مزارع با استفاده از آبياري قطره اي اقدامي ديگر است که 
با حمايت و برنامه ريزي کانون به انجام رسيد که در کاهش هزينه هاي توليد 

خصوصًا در مرحله ي دسشت محصول بسيار مؤثر واقع گرديد.
4. ايجاد مراکز کشت بافت: به منظور تسريع و توليد نشاء عاري از آفت و بيماري 
و توسعه ي ارقام برتر و به منظور استفاده از تکنولوژي جديد براي اولين بار با 
حمايت کانون و همکاري وزارت جهاد کشاورزي اداره و مورد بهره برداري قرار 
مي گيرد و اين دو مرکز و نهالستان هاي ايجاد شده توانايي توليد نشاء سالم و 

تامين نياز کشور را دارند.
5. گسترش شبکه هاي آبياري براي اراضي باالدست: از آنجاييکه با توسعه ي 
زيرساخت ها تأمين آب اقبال بيشتر براي توسعه ي کشت ايجاد خواهد شد در 5 
منطقه ايستگاه هاي پمپاژ و انتقال آب و تجهيز مزارع به آبياري قطره اي با کمک 

کانون و مشارکت مردم به انجام رسيد.
طراحي  با  کانون  راستا  اين  در  توت فرنگي:  مناسب  بسته بندي  به  توجه   .6
الگوهاي مختلف بسته بندي همخوان و متناسب با دستگاه هاي پيش سردکن و 
ترويج و آموزش کشت کاران راه را براي بازارپسند نمودن محصول توت فرنگي 

و برندسازي هموار نموده است.
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صاحب نظران،  از  استفاده  با  فرنگي  توت  صنعت  و  دانش  هماهنگي  کانون 
راه  نقشه ي  تهيه  به  مانند ساير کانون ها نسبت  توليد کنندگان  و  صنعت گران 
اقدام نموده است که در نهايت تالش مي نمايد تا با حفظ توليد معيشتي موجود 
که امتياز ويژه ي آن ارگانيک بودن است نسبت به توسعه ي کشت و افزايش 
توليد در واحد سطح و کاهش ضايعات و توسعه ي صنايع تبديلي کوچ در مزارع 
با هدف ايجاد ارزش افزوده اقدام و زمينه ي توليد با کيفيت را با هدف صادرات 

دنبال نمايد.
هر چند فعاليت کانون در راستاي رهنمود حضرتعالي در سفر کردستان ابتدا در 
اين استان متمرکز گرديد اما در حال حاضر با تهيه نقشه راه توت فرنگي در 

حال توسعه اقدامات به تمامي مناطق کشت توت فرنگي در کشور مي باشيم.

ديدگاه هاي ساير  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان حاضر در ديدار با مقام معظم رهبری
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آقاي مهندس جاللي۱
بستري را که در طبيعت در پهنه سرزمين ما براي رشد گياهان داروئي فراهم 
با درايت  نموده، تاريخ غني اطالعات داروسازي و پزشکي سنتي، مردمي که 
وتجربه گرانقدر خود نسبت به کشت و فرآوري و تجارت آن روزگار مي گذرانند، 
جهان  در  سرزميني  کمتر  که  مي دهد  تخصيص  خود  به  بالقوه  اي  مجموعه 

صاحب اين ثروت است.
در طي صد ها سال تا کنون اکثر اين گياهان به صورت خام صادر و به فروش 
مي رسيدند و هر يک از اين گياهان نشانه اي از آيات خداوند و منشاء عظيمي 
از کار و تحقيق محسوب مي گردند و مورد نياز مردم کشور هاي جهان مي باشند.
افتخار شرکت هاي دانش بنيان مرتبط با گياهان داروئي، فرآوري مناسب براي 

توليد اين داروهاست.
زعفران يکي از اين گياه هاست که نام ثبت شده ي آن در تاريخ مدون به ايام 
مادها در همدان مي رسد که پس از صدها سال با حرکت مسلمانان به شمال 
آفريقا وکشورهاي هم جوار درياي مديترانه از جمله الواسطه )آلباسطه امروزي( 

وآندلس اسپانيا برده شده است.
اکنون در قرن سوم ميالدي  ايران  با قدمت کشت سه هزارساله در  اين گياه 

نامدار وي هزاره سوم را به خود تخصيص داده است.
اروپايي  منشاء  با  تنها  را  آن  دنيا  مردم  از  بسياري  نيز  امروز  حتي  متاسفانه 
مي شناسند و صادرات آن از کشور عمدتا به صورت فله انجام مي گردد تا نامي 

از منشاء اوليه و حقيقي آن در اختيار جهانيان قرار نگيرد.
ساليان طوالني اين گياه يکي از اقالم صادراتي اين شرکت بود که به فرآوري 
آن  صادرات  به  بيشتر  افزوده  باارزش  تا  بوديم  مشغول  آن  مشتقات  کسب  و 

بپردازيم.

۱.  مهندس جاللي داراي درجه کارشناسي اقتصاد از دانشکده شهید بهشتي و هم اکنون رئیس 
هیأت مديره شرکت گیاهان سبز زندگي است. وي با 4۲ سال سابقه فعالیت در زمینه گیاهان 
ايشان  است.  شده  شناخته  کشوري  نمونه  تولیدکننده  سال   ۵ مدت  به  سنتي،  طب  و  دارويي 
طرح هاي مشترکي با دانشگاه تهران در زمینه تولید ضد آلزايمر و ضد افسردگي با منشأ گیاهي 

اجرا نموده است.
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تجربه  مبناي  بر  بيني شده  پيش  الگوهاي  از  يکي  تاييدات خداوند  با  اينک 
هزار ساله و با کمک يکي از صفحات قديمي ترين کتب پزشکي ايران)قانون( 
و  پزشکي  متخصصين  ياري  با  و  شده  تدوين  جهان  بزرگ  نابغه  توسط  که 
دانشمندان با تجربه کشور از دانشگاه تهران و کاري باليني در بيمارستان هاي 
تحت پوشش يکي از گرانبها ترين محصوالت دنيا که ميهن ما عمده توليد 
کننده اين محصول محسوب مي گردد را فرآوري نموديم و در طي چند سال 
توانستيم دارويي براي اولين بار با منشاء گياهي توليد نماييم که تنها رقيب 
با بهايي بس گزاف و متقاضيان  آن کپسول شيميايي است از کشور آمريکا 
به  مبتال  بيماران  درمان  براي  انبوه  توليد  انتظار  در  دنيا  نقاط  اقصي  در  آن 
جاي  و  مي باشند  شده  نامگذاري   21 قرن  بيماري  که  افسردگي  و  آلزايمر 
دارويي  وطب  دارويي  گياهان  ستاد  و  اساتيد  اين  از  مجدد  وقدرداني  سپاس 
به مردم کشور و  نيتي جز خدمت  و  نظر  فناوري است که  معاونت علمي و 

رضاي خداوند نداشتند.
گردد  مي  اقتصادي  حصارهاي  شرايط  در  بيشتر  دلگرمي  باعث  که  آنچه 
اقداماتي است که عمليات شرکت هاي دانش بنيان را سهل تر مي گرداند که 
از آن جمله راه اندازي صندوق نوآوري و شکوفائي مي باشد و در اين مورد 
عاجل صورت  اقدامات  آن  شدن  عملياتي  به  نسبت  که  گردد  مي  پيشنهاد 
مرتفع  بنيان  دانش  شرکت هاي  توليد  از  عظيمي  بخش  طريق  بدين  گيرد، 

خواهد شد.

پيشنهادها
تقاضاي  علمي  توليدات  باالتر  درجات  به  ارتقاء  و  يابي  دست  براي  پايان  در 

عناياتي به موارد زير مي گردد:
اميد  که  بنيان  دانش  شرکت هاي  مصوب  اليحه  شدن  عملياتي  و  اجرائي   .1
است به کمک آن برگ درخشان ديگري در راستاي تحول و توليد علمي کشور 

ديدگاه هاي ساير  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان حاضر در ديدار با مقام معظم رهبری
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گشوده شود.
2. تخصيص اراضي دولتي به توليد و کشت گياهان دارويي در زمينه تحقيقات 

و توليد بومي و ملي شرکت هاي دانش بنيان مرتبط.
3. ترويج توريسم طب سنتي و استفاده از محصوالت و مکمل دارويي و غذايي 

ايراني از جمله نوشابه هاي ايراني بجاي نمونه خارجي وارداتي.
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آقاي دکتر ابراهيم بهادري۱
پرشتاب،  زندگي  اين سبب  تکنولوژي،  نداند  و کيست که  است  در گذر  زمان 
خود مي تواند اسباب تسخير زمان را فراهم آورد و با زايش فرصت ها، ثانيه ها 
ساعت  مي شوند، ساعت ها سال و سال ها گنجي به نام زمان. و ما فرزندان ايران 
اسالمي در پرتو واليت، با همت خود ثابت کرديم که مي توانيم! و در صورت 
حمايت و مديريت صحيح، قطعا فرصت هاي از دست رفته و پس افتادگي هاي 
علمي حاصل از استثمار، جبران خواهد شد و صنعت فن آوري اطالعات يکي از 

مهم ترين اين فرصت ها است.
بلندمرتبه  اهداف  راستاي  در  که  مي گويد  افتخار  با  زمين،  ايران  فرزند  امروز، 
 400 بر  بالغ  دانش بنيان  مجموعه اي  در  اسالمي توانسته ايم  ايران  مقدس  و 
به  و  درآورده  اشتغال  پوشش  تحت  را  سرزمينمان  متخصص  جوانان  از  تن 
اين  از  برخي  که  کنيم  پيدا  دست   IT حوزه  فرد  به  منحصر  تکنولوژي هاي 
بوده  انحصار يکي دو کشور غربي  و  اختيار  تنها در  اين  از  تکنولوژي ها پيش 
است. البته حمايت هاي بي دريغ چند سال اخير معاونت علمي و فن آوري رياست 
جمهوري و مرکز توسعه اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، قطعا نقشي بسزا در اين پيشرفت داشته و اميدواريم تداوم يابد. يکي 
اين  که  بوده،  از هوش مصنوعي صوتي  استفاده  موسسه  اين  موفقيت هاي  از 
ابزار دانش محور، هزاران آرزوي انساني را به حقيقت تبديل نموده و کاربردهاي 

فراوان آن در آموزش انکارناپذير است.
هوش مصنوعي، تکنيکي براي خلق ماشيني است که قادر به فکر کردن 
سال ها  از  پس  دانشي،  حوزه  اين  فراوان  پيچيدگي هاي  وجود  با  است. 
تالش، دسترسي به اين مهم ميسر شد. به که در حوزه صدا با اين ابزار 
اولين کاربرد  مي توان گفتار و صداي محيط را تشخيص داد و به عنوان 

۱.  دکتر بهادري داراي درجه دکتري فناوري اطالعات و هم اکنون مدير عامل شرکت سروش مهر 
است. از افتخارت ايشان مي توان به صادرکنندة نمونه ملي کشور در حوزة IT، رتبة اول تولیدات 
فرهنگي کشور در حوزة IT و رتبة اول فناوري و نوآوري از جشنواره رسانه هاي ديجیتال اشاره 

نمود.

ديدگاه هاي ساير  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان حاضر در ديدار با مقام معظم رهبری
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که  شد  توليد  و  طراحي  نرم افزاري  انسان ساز،  کتاب  اين  قرآن  برکت  به 
توانايي شنيدن و گوش کردن را دارد و به راحتي مي تواند در حوزه آموزش 
استفاده  مورد  آموزشي،  کمک  امکان  يک  عنوان  به  کريم  قرآن  قرائت 
که  گيرد  قرار  مکان  و  زمان  گرفتن  نظر  در  بدون  مسلمان  ميليون ها 
خوشبختانه در حوزه صادرات هم موفق بوده و هست. اما استفاده از ابزار 
دغدغه هاي  راستاي  در  بلکه  نشد!  ختم  اينجا  به  مصنوعي صوتي  هوش 
هميشگي حضرت عالي در خصوص توسعه شعر و فرهنگ و ادب پارسي 
نرم افزار مشاعره...، و پس از آن در حوزه زبان آموزي براي مصرف کننده 
قالبي  در  گوناگون،  زبان هاي  به  گفتار  به  گفتار  مترجم  نرم افزار  جهاني، 

جذاب و بديع طراحي و عرضه گرديد. 
الزم به ذکر است که در تک تک توليدات ذکر شده تلفيق تيم نخبه 37 
از  توليد،  اقتصادي  فرايند  و  مکانيزم  با  کشور،  برتر  دانشگاه هاي  نفره ي 
ارزشمند علمي و صنعتي کشور به حساب مي رود  شاخصه هاي مبارک و 
از  افتخار را، يک به يک برشماريم  و خوب مي دانم اگر بخواهيم اسباب 

حوصله جلسه حاضر خارج خواهد بود.
براي  اين حوزه  به  نگاه جدي  به ضرورت  توجه  با  در حوزه صادرات  اما 
افزايش صادرات نفتي توليدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار حدود يک 
دهه پيش، اقدام به تشکيل تشکلي با همين عنوان و با هدف ايجاد تعامل 
رسمي  آمار  گواهي  به  آن  ماحصل  که  نمودند  شرکت هاي  ميان  سازنده 
منتشر شده توسط سازمان هاي ذي ربط، صادرات يک  صد ميليون دالري 

نرم افزارها در سال گذشته بوده است.
حوزه IT يک محور اصلي است که در آن نيروي متخصص انساني عامل 
آن  ممتاز  ويژگي هاي  و  ساخت.  و  توليد  فرايند  و  ماشين آالت  نه  است! 
حضور پررنگ در عرصه زندگي امروزي است و البته وابستگي روزافزون 
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زيربنايي،  صورت  به  فوق تخصصي،  رشته  اين  خدمات  به  صنايع  کليه 
عاملي رقابتي در ساير صنايع شده است.

در دنياي امروز استراتژيک بودن اين صنعت و مصارف آن از قبيل مصارف 
نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي امري کامال مشهود است و صد البته 
بيشتر  رفاه  باال،  اشتغال زايي  ارزآوري،  در  آن  مناسب  بسيار  افزوده  ارزش 
جامعه و اثرات مثبت اقتصادي فرهنگي، گواه اين ادعاست. نکته قابل تامل 
اين  از  برخي  در  توليد  از  حمايت  عدم  و  ملي  خودباوري  و  اعتماد  عدم 
فني  توانايي  دانش بنيان  از شرکت هاي  بسياري  که  به طوري  حوزه هاست. 
اجراي طرح هاي صنعتي و غيرصنعتي در کشور را دارند اما صاحبان صنايع و 
کارفرمايان اعتماد و باور کافي براي ارجاع کار به آن ها را در خود نمي يابند. 
با يک نگاه اجمالي به سابقه شرکت هاي موفق دانش بنيان جهان مي توان 
رشد  و  گرفته  شکل  خطرپذير  سرمايه  با  شرکت ها  اين  اکثر  که  فهميد 
کرده اند و ارزش باالي حاصل از اين شرکت ها در مقابل هزينه هاي انجام 

شده براي آن ها قابل مقايسه نيست. 
پيشنهاد مي شود شراکت و سرمايه گذاري مستقيم با شرکت هاي دانش بنيان 
در دستور کار سازمان ها و شرکت هاي سرمايه گذاري دوليت و غيردولتي 
اين  اختيار  در  ادامه مسير  براي  دو چندان  نشاطي  و  انگيزه  تا  گيرد  قرار 

حوزه ايجاد شود.
اختيارمان  در  که  فرصتي  از  قدرداني  و  تشکر  عرايضم ضمن  انتهاي  در 
گذاشتيد از شما رهبر فرزانه تقاضا مي نمايم که با حضور و قدوم مبارک 
اين  نوين  دستاوردهاي  آخرين  با  ديجيتال  رسانه هاي  نمايشگاه  در  خود 
عرصه و توليدات فاخر اين حوزه، که توسط همکاران صنفي اين شرکت 
توليد و عرضه شده است، از نزديک آشنا شويد و با رهنمودهاي خود چراغ 

راهي براي آينده تالش هايمان بيفروزيد.
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برخي از تصاویر  دیدار مقام 
معظم رهبري با  شرکت ها 
و فعاالن تولید دانش بنیان 

)1391/5/8(
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169 برخي از تصاوير  ديدار مقام معظم رهبري با  شركت ها و فعاالن توليد دانش بنيان



راهبرد »توليد دانش بنيان«؛ جايگاه شركت هاي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي170



171



راهبرد »توليد دانش بنيان«؛ جايگاه شركت هاي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي172
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برخی از تصاویر نشست 
هم اندیشی شرکت های 

دانش بنیان
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177 برخی از تصاوير نشست هم انديشی شركت های دانش بنيان

تصاوير جلسات هم انديشي مديران شرکت هاي دانش بنيان پيش از برگزاري ديدار
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تصاوير جلسات هم انديشي مديران شرکت هاي دانش بنيان پيش از برگزاري ديدار
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تصاوير جلسات هم انديشي مديران شرکت هاي دانش بنيان پيش از برگزاري ديدار

فهرست كليدواژه هاي مورد استفاده در كتاب
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104 ،56 ،48 آموزش عالي 
53 آي.اس.آي 
92 ابزار قدرت 

74 ،68 اجتهاد 
84 ،73 ،27 ،21 اراده 

123 ،112 ،98 ،96 ،94 ،93 ،90 ،81 ،78 ،74 ،71 ،22 استقالل 
90 ،81 استقالل اقتصادي 
 96 ،81 استقالل سياسي 

91 اقتدار اقتصادي 
92 ،91 اقتدار علمي 
98 ،95 اقتدار ملي 

91 اقتدار همه جانبه 
 ،126 ،105 ،103 ،63 ،62 ،59 ،57 ،45 ،28 ،27 ،26 ،15 اقتصاد مقاومتي 

151
60 اقتصاد منهاي نفت 
89 العلم سلطان 
51 العلم يهتف بالعمل 

98 ،92 ،80 ،78 ،75 ،72 ،66 ،48 ،38 ،33 امام 
پايان نامه  56

71 پرچم خودباوري 
98 پرچم عدالت 
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147 ،141 ،139 ،137،132 ،120 ،104 ،90 ،56 ،53 ،52 ،40 پژوهش 
97 ،96 ،94 ،93 ،80 ،73 ،68 ،67 ،53 ،51 پيشرفت علمي 

97 پيشرفت فناوري 
51 پيشرفت مادي 

 ،138 ،132 ،126 ،115 ،114 ،106 ،105 ،104 ،46 ،15 تجاري سازي 
152 ،149 ،140

151 ،120 ،114 ،104 ،87 ،60 ،49 ،48 ،46 ،21 توليد ثروت 
141 ،124 ،87 ،85 ،84 ،83 ،82 ،72 ،63 توليد داخلي 

62 ،61 ،46 ،19 ،16 ،15 توليد دانش بنيان 
توليد علم   20، 48، 49، 50، 51، 54، 55، 65، 66، 67، 68، 73، 95، 98، 100، 

159 ،139 ،129 ،120
49 توليد فناوري 

149 ،141 ،124 ،119 ،112 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،65 ،45 توليد ملي  
 ،104 ،98 ،97 ،95 ،94 ،91 ،72 ،64 ،60 ،49 ،48 ،46 ،45 ،23 ،21 ثروت 

158 ،151 ،120 ،114 ،105
98 ،95 ،48 ثروت ملي 

68 جرأت نوآوري 
92 ،77 ،76 ،75 ،73 ،69 ،68 ،63 ،49 ،39 ،23 جهاد 

84 ،46 ،15 جهاد اقتصادي 
122 ،120 ،75 ،74 ،73 ،68 ،65 ،55 جهاد علمي 

120 ،85 ،20 چرخه ي توليد 
74 ،50 چرخه ي علمي 

73 حرکت جهادگونه 
97 ،96 ،91 ،89 ،80 ،79 ،73 حرکت علمي 

133 ،123 ،117 ،72 ،71 ،70 ،65 ،45 خودکفايي 
137 ،54 ،34 دانشگاه و صنعت 
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75 روحيه ي جهادي 
156 ،132 ،105 ،89 ،80 ،68 ،49 ،48 زنجيره 

83 ،81 سرمايه ي ايراني 
93 ،90 سلطه ي اقتصادي 

93 سلطه ي علمي 
75 سنگرسازان بي سنگرِ 

61 صادرات غير نفتي 
62 ،47 ،46 صنايع دانش بنيان 

123 ،112 ،98 ،91 ،79 ،77 ،74 ،70 ،69 ،49 عزت 
48 عقب ماندگي علمي 
98 علم درون زا 
98 علم وارداتي 
66 فناوري جهشي 
94 فناوري فاخر 

87 قاچاق 
 ،98 ،97 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،68 ،67 ،64 ،47 ،23 ،22 قدرت 

 124 ،119 ،113 ،107 ،105
93 ،92 قدرت بين المللي 

قدرت علمي      68، 89، 91، 92، 94، 98
94 قدرت فناوري 

 ،47 ،46 ،41 ،40 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،21 کار 
 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49
 ،91 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70
 ،149 ،141 ،138 ،127 ،124 ،119 ،117 ،112 ،111 ،105 ،99 ،96 ،94 ،92

163 ،158 ،155 ،151
کار جهادي   77، 78
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کارآفريني    63، 64، 72، 81، 148
48 کاربردي کردن 

85 ،83 ،81 ،78 کارگر ايراني 
83 کاالي داخلي 

157 ،153 ،134 ،121 ،113 ،111 ،104 ،85 ،83 ،82 ،57 ،56 ،23 کيفيت 
89 مايه ي اقتدار 

63 ،59 مديريت مصرف 
62 مردمي کردن اقتصاد 
65 ،50 ،49 مرز هاي دانش 

98 مرز هاي علم 
66 ،65 ميانبر 
66 ،65 ميانُبر 

105 ،49 نافع 
97 نخبه پروري 

93 ،92 ،74 نظام سلطه 
151 ،88 ،62 ،61 ،60 ،35 ،26 ،21 نفت 

48 نقشه ي جامع علمي  
 ،105 ،104 ،96 ،90 ،83 ،79 ،68 ،67 ،66 ،65 ،53 ،47 ،33 ،19 ،16 نوآوري 

159 ،136 ،106
55 ،49 نهضت نرم افزاري 
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