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نمودار در یک نگاه

مورد نیاز بودن بخشی از واردات

هر یک میلیارد دالر واردات بی روّیه معادل است با تعطیل شدن صد هزار فرصت شغلی

جلوگیری از واردات بی روّیه

 مقّید بودن بر استفاده از محصول تولید داخل

امتناع از مصرف هرگونه جنس خارجی

ضربه خوردن تولید ملی

 پیگیری تكمیل زنجیره ی علم و فناوری

 به فكر بازاریابی افتادن بعد از اتمام کار 

 دستگاه های مسئول کشور

اگر کار تحقیقاتی کردیم و به فناوری رسیدیم، اّما تولید انبوه 
نشد، یا بازار برایش پیش بینی نشد، کار ضربه خواهد خورد

فكر برای تجاری کردن پروژه ی علمی و صنعتی از آغاز پروژه

 تضمیِن پیشرفِت کار دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان، هم علم و هم اقتصادند

اگر ملتی با دانش خود کشورش را 
اداره کند احساس هویت می کند

وارد کردن دانشجویان به کار بر روی 
فّناوری های قابل تبدیل به ثروت 

   تامین حداقل بیست درصد از درآمد کشور تا سال ۱۴۰۴ 
از راه صنایع و فعالیت های تجاری دانش بنیان 

نشان دادن تاثیر کار علمى و تحقیقاتى در محیط زندگى مردم 

دانش، منشأ تولید ثروت به شكل صحیح و نجیبانه است، نه 
آنچنان که دنیای غرب از دانش برای تحصیل ثروت استفاده کرد

استقالل و خوداتكائی 
به کشور قدرت 
سیاسی می دهد

تجاری سازی علوم و فّناوری ها 

حل مسئله اشتغال
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مطالبه از مسئوالن

الزمه رشد اقتصاد

زمینه مساعد

وضعیت فعلی

ثمره

 عملکرد مسئولین

شعار سال 1401مخاطب مطالبات اقتصادی

مطالبه

مطالبه

جایگاه

ثمره

نتیجه

شاهد

راهکار

نقش آفرینِی کامل دانش و فّناوری 
پیشرفته در همه ی عرصه های 
تولید حتی انتخاِب کاِر تولیدی

نقش محوری 
مسئله ی اقتصاد

جوانان نخبه

مواجه بودن با انباشت چالش های 
اقتصادی در ۱۰ سال گذشته

 موثر بودن بنگاه های دانش بنیان در حل مشكالت اقتصادی و پیشرفت اقتصاد ملی

صنایع دانش بنیان، جایگزینی برای درآمدهای نفتی و راهكاری برای کاهش وابستگی به نفت 

  توسعه   ی دانش و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن محصول استعدادهای ملت در زندگی مردم،؛ نیاز اساسی    امروز کشور

بیشتر بودن میزان بیكاری دانش آموختگان دانشگاه ها نسبت به قشرهای دیگر 

پیشرفت مادی کشور متوقف بر دو عنصر علم و تولید

 اقتصاد دانش بنیان، پایه ی اساسی اقتصاد مقاومتی 

به این معنا نیست که فقط دانشمندان 
می توانند در این اقتصاد نقش ایفا کنند

تشكیل اجتماعاتی از جوانان 
نخبه برای طراحی این طرح

به این معنا نیست که عناصر با تجربه ی 
صنعتگر یا کشاورز نقش ایفا نكنند

 حمایت بنیاد نخبگان از طرحی که در این 
زمینه از درون خود نخبگان بیرون می آید

به راه افتادن و امتداِد چرخه ی علم تا ثروت

پیشرفت کشور در همه ی پیشرفت کشور در همه ی زمینه ها در صورت رشد اقتصادی همراه با عدالت
زمینه ها در صورت رشد 

اقتصادی همراه با عدالت

تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین

 حرکت رو به جلوی محسوس در همه ی هدف های اقتصادی  کشور 

اکتفا نكردن به کارهای تبلیغاتی و سیاست گذاری به 
معنای واقعی بر روی این شعار از سوی مسئوالن

تأثیرگذاری مثبت اقتصادی

باال بردن اعتماد به نفس ملی

 متكی بودن به دانش 
جدید و پیشرفت های علمی   

تأثیرگذاری مثبت روانی

به وجود آوردن احساس عزتمندی

اشتغال آفرین بودن

محور قراردادن مسئله تولید در شعار چند سال اخیر 

انجام کارهاییی در حد توان خود در زمینه 
تولید با توجه به شرایط بین المللی 

تولید ملی

مسئله ی اصلی مسئولین  
دلگرم کننده بودن رویكردها و 

حضور مردمِی دستگاه اجرائی کشور

  طراحی طرحی برای روشن ساختن 
چگونگی نقش آفرینی نخبگان جوان 

در اقتصاد مقاومتی یا دانش بنیان

جایگزین کردن فعالیت های اقتصادِی درآمدزا به جای نفت 
و کاهش وابستگی به آن، یكی از الزامات اقتصاد مقاومتی

 آسایش اقتصادی ملت

 قاره ی آسیا که دیرتر از اروپا 
وارد میدان صنعت شد، پیش 

رفت؛ ولی ما عقب ماندیم

 زندگی فالکت بار برخی 
کشورها با وجود ثروتمند بودن 

از لحاظ ذخائر طبیعی

تذکر

نشانه اهمیت

وضعیت فعلی

دلیل دلیل
آثار رونق تولید

مسئله اصلی اقتصاد

اهمیت اقتصاد

صدمه دیدن تولید در صورت نبود علم اهمیت علم

 نداشتن علم و تولید متكی بر پایه ی 
علم، در دوران حكومت طواغیت

 اگر علم باشد اما بر اساس علم، تولید، تحول 
و افزایش پیدا نكند، باز کشور درجا می زند

بی فایده بودِن در اختیار داشتِن همه ی نفت و گاز دنیا 
در صورت نداشتن تولید بخصوص تولید دانش بنیان

صنعت 

کشاورزی

وضعیت سابق

نتیجه گیری

معنای اقتصاد دانش بنیان

نقش آفرینان 
اقتصاد دانش بنیان

ورت ضر

عرصه های تولید
وابسته بودن کشور در صورت نداشتن تولید 

نتیجه گیری

 دانش بنیان کردن 
بخش های مهم اقتصاد

 نفت و گاز 

 تولید موتور خودرو، هواپیما، قطار و کشتی
موارد

مطالبه اولویت مهم

مثال

مثال

علت اهمیت

معنا

اولویت ها

ایجاد شرکت ها در جهت حّل 
مسئله و طبق نیاز

بخش هاییی که امنیت اقتصادی 
متوقف بر آن هاست

 بخش هاییی که ظرفّیت باال برای جذب نیروهای 
متخّصص غیر شاغل دارند

 بخش هاییی که از خام فروشی جلوگیری می کند

نفت

گاز

فلزات

سنگ های ارزشمند

وابسته بودن امنیت غذاییی ما به این بخشبخش کشاورزی

نیاز سنجی در زمینه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان

 بررسی نیاز بنگاه های اقتصادی و 
تولید بر اساس آن نیاز

 تعیین ضوابِط دقیِق کیفی 
برای شرکت های دانش بنیان 

ضرورت
جلوگیری از ثبت شرکت غیر دانش بنیان به عنوان شرکت دانش بنیان

کافی نبودن معیار تعداد شرکت های دانش بنیان 
به تنهاییی، برای ارزیابی دانش بنیان شدن تولید

نو آوری

کاهش ارزبری

اشتغال آفرینی

شاخص های کیفی

معنا

اهمیت 

رقابت پذیر بودن در مواجهه ی با محصوالت جهانی داشتن قابلّیت صادرات

مسئول
معاونت علمی

دستگاه متصّدی تأییدکننده شرکت های دانش بنیان

حمایت بخش های دولتی از 
شرکت های دانش بنیان

دولت مهم ترین مصرف کننده ی تولیدات در کشور استفاده دولت از تولیدات شرکت های دانش بنیان و خرید محصوالت آنان

تعداد شرکت های دانش بنیان هر وزارتخانه، شاخص عملكرد آن وزارتخانه دراین زمینه 

تامین امكانات

 بخش هاییی که عقبیم

وجود افراد برجسته در عرصه های گوناگون 

نیروی متخصص جوان بزرگ ترین ثروت موجود کشور

پول پاشی و اقدام بی مالحظه در طرح های 
اعطای تسهیالت بانكی برای رونق تولید 

انجام دقیق و با مطالعه ی کار

 شكل دهی فّعالّیت شرکت های 
دانش بنیان به صورت زنجیره ای

جوابگو نبودن افزایش ۳۰ درصدی به نیازهای کشور 

مشغول کردن عناصر 
تحصیل کرده  در رشته ی 
خود و پشتیبانی آنان 

برای تشكیل شرکت های 
دانش بنیان خود

ایجاد ۶۰۰ هزار اشتغال 
مستقیم در سال ۱۴۰۱

مشغول به کار بودن تعداد زیادی  از عناصر تحصیل کرده ی 
سطح باالی ما در غیر رشته ی تحصیلی خود

امكان پذیر بودِن تحقِق این 
موضوع با ظرفیت باالی کشور از 

لحاظ نیروی انسانی

جلوگیری از واردات بی روّیه

الزامات

شاخص عملکرد 

اولویت

مطالبه

ضرورت
مطالبه

چالشمطالبه

ضرورت

ثمره

زمینه مساعد

عرصه های دارای 
اولویت

تقویت ورود محصوالت این شرکت ها به بازار و مصرف

زمینه مساعدالزمه

اهمیت

مطالبه

شناساییی افراد برجسته 
در زمینه های گوناگون 

اشتغال آفرینی؛ در صورت 
اجتناب از خطاهای گذشته

کشاورزی

کافی نبودن معیار تعداد شرکت های دانش بنیان 
به تنهاییی، برای ارزیابی دانش بنیان شدن تولید

دست یافتن به امنّیت کامل و 
خودکفائی در محصوالت پایه ی غذائی 

استفاده از دشت های حاصل خیز 
کشور برای کاالهای اساسی

مقاومت عّده ای که از واردات مواّد 
کشاورزی منافع بزرگی دارند

بخش کشاورزی جزو وابسته ترین 
بخش های کشور به واردات دامداری

جمع بندی

اهداف

اهداف

نمونه محقق شده

مسئول

ضرورت

مؤلفه های اخاللگر

تذکر

 آسیب  

وظیفه مسئولین

وظیفه مردم 

وظیفه دولت 

نتیجه

مصادیق

توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید

 ارتقاء جایگاه جهانی کشور 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 اگر نیازها برای تشكیل دهندگان شرکت های دانش   بنیان معلوم شود، 
سرمایه   گذاران علمی و پولی سراغ نیازها رفته و آن را برطرف می کنند

رشد صنعت و دانش

کمک دولت به پیشرفت های علمی و فناوری به کمک به افراد منحصر نماند؛ این شرکت ها مورد حمایت قرار بگیرند

بخش انرژی هسته ای

شورای عالی فضای مجازی

تفاوت داشتن نگاه به مسائل کشور وقتی از دور نگاه می کنید با وقتی که با مسائل تماس پیدا می کنید

 مورد استفاده قرار گرفتن نتایج تحقیقتان در دستگاه های مختلف

بخش رویان

 این شرکت ها با شرکت های تجاری که مالیات و تسهیالت متعارف بانكی به 
آنها تعلق میگیرد، اشتباه نشوند؛ بلكه کمک ویژه به این شرکت ها شود

 حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و متكی بر فناوری های بومی 
بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشور

افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

 انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل 
کشور با استفاده از ظرفیت  بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی

دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

وزارت علوم

 بعضی از بخشهای دولتی مثل نفت، دفاع و کشاورزی

مرکز علمی و فناوری نفت

این شرکت ها با شرکت های تجاری که مالیات و تسهیالت متعارف بانكی به آنها تعلق میگیرد، اشتباه نشوند؛ بلكه کمک ویژه به این شرکت ها شود

ثمره

 گسترش همكاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم 
و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی 

بویژه جهان اسالم همراه با تحكیم استقالل کشور

تالش برای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای 
نقشه ی جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری 

شنیدن گالیه های شرکت های دانش  بنیان و رسیدگی به  آن ها

 تشكیل بانک اطالعات و در معرض گذاشتن اطالعات الزم برای همه

  برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه 

فراهم شدن امكان تأسیس نوع تازه ای از شرکت ها که عبارت است از شرکت های علمی و فناوری 

اهمیت دادن به تربیت نیروی ماهر، کارآمد، دانشمند و محقق در صنایع دانش بنیان

احراِز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی 

دنبال گیری بحث های فنی دانش بنیان کردِن تولید توسط مسئوالن و متخّصصان در جمع های مرتبط تا حل شدن مسئله

 تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان

گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت های عرصه علم و فناوری

تقویت فّعالّیت های بنگاه های دانش بنیان و اشتغال آفرین

بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایه   ی دانش 

 پیگیری، تمرکز و تحقیق بر روی مسئله ی شرکت های دانش بنیان 

 رشد شتابان اقتصاد و ایجاد منافع زیاد برای اقتصاد کشور

گفتمان سازی در مورد شرکت های دانش بنیان

جریان سازی فكری علیه مؤلفه های مخل دانش بنیان 

بی اثر شدن تحریم ها

جریان سازی فكری علیه مؤلفه های مخل دانش بنیان 

تولید ثروت از راه فكر و کارهای دانشی

زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی در کشور

از بین بردن بیكارِی دانش آموختگان 

ایجاد گفتمان مخالِف مؤلفه های مخل دانش بنیان 

خام فروشی

واردات غیرتولیدی و مصرفی که مشابه داخلی دارد

قاچاق

جریان پیدا کردن موضوع در کشور در صورت گفتمان شدن

 مسئولین مرتبط دولتی

دانستن نیازهای کشور

ضرورت

ثمره

مطالبه

اولویت

نمونه برجسته

 جمع بندی

مقدمه

افزایش رشد اقتصادی

ایجاد اشتغال

کاهش تورم

شاخص های کیفی

مصادیق

ویژگی ها

ثمره تحقق

مطالبه

افزایش درآمد سرانه

ایجاد رفاه عمومی

مطالبه از دانشجویان

ثمره

هدف

علت اهمیت

با منطق و استدالل درست از مسئوالن بخواهید که کار جّدی بكنند

برحذر داشتن مسئوالن از کار نمایشی
ابعاد

ضرورت

معنا

الزمه

آسیب شناسی

نتیجه نهاییی

ثمره

آسیب شناسی

مسئول

نگاه صحیح

دلیل
الزامات

مطالبه

ثمره

جمع بندی

ثمره

کاهش هزینه های تولید

افزایش کیفیت وکمیت محصول 

دست یافتن به پیشرفت عادالنه در 
اقتصاد و حّل مشكل فقر در کشور 

دستیابی به محصول زیاد با 
وجود سرمایه گذاری  اندک

دورتر بودن بخش کشاورزی از 
عرصه ی دانش بنیان به نسبت 
بخش های صنعت و خدمات 

رقابت پذیر کردن محصوالت

موارد

معنا

نمونه

ضرورت

اهمیت

تذکر

نتیجه گیری

شاهد

ضرورت

سابقه 
تاریخی

ضرورت افزایش بهره وری فعالیت های اقتصادی
افزایش بهره وری در 

مسئله کشاورزی 

اصالح بذر

تأمین امنیت غذاییی کشور

آبیاری نوین

افزایش درآمد کشاورزان

مصرف انرژی

شیوه های جدید تولید  

حل معضل کمبود آب

تناسب نداشتن میزان هزینه 
با میزان بهره برداری

 استفاده از آب و خاک 

عرصه ها

عرصه ها

دلیل

نتیجه

معنای کاهش بهره وری
  کاهش بهره وری و عقب بودن 

ما از دنیا در زمینه بهره وری

 نیروی انسانی جزو مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی در هر کشور

وقوع این پیشرفت ها 
در حال تحریم بوده

خیال پردازانه نبودن و واقع گرایانه بودن 
اوج گیری و رسیدن به پیشرفت مورد نظر  

احتیاج ملت های مسلمان به 
احساس خودباوری و هویت ملی

ملت ما قبل از انقالب، 
دچار ضعِف خودباوری 
و احساس حقارت بوده

اعطاِی قدرت سیاسی و 
فرهنگی به کشور و تقویت 

هویت ملی

وجود عناصر جوان نخبه، تحصیل کرده، 
فّعال، دلسوز و بانشاط در کشور

 پیشرفت در زمینه ی شرکت های 
دانش بنیان نسبت  به ده ، پانزده سال پیش 

  تجربیات چند سال اخیر و 
واقعیاتی که جلوی چشم ماست 

می توان شكل و رابطه ای درست 
کرد که اشتغال را افزایش دهد

افزایش فرصت های شغلی بوسیله ی فعال شدن بسیاری 
از کارخانه  های تعطیل یا نیمه تعطیل، در قسمت های 

پایین دستی، در اثر دانش بنیان شدن آن ها

اشتغال نخبگان و رفع اضطرار آنان به 
اشتغال به مشاغل خدماتِی کم ارزش

 وجود استعداد، ظرفیت 
 چشمگیر بودن پیشرفت کشور در و آمادگی در کشور

بخش های مهم، دانش های نو و مؤثر 
در زندگی، در فاصله   ی چند سال

ضربه نخوردن اشتغال آفرینی با 
دانش بنیان شدن تولید

باز شدن میدان های جدید با پیشرفت در مسائل فناوری

ارتقاء نوِع نیروی انسانی شاغل

ایجاد حدود ۳۲۰ هزار اشتغال 
مستقیم در سال ۱۴۰۰

قانع نبودن به این میزان و لزوم 
افزایش دوبرابری بخصوص در 

بخش هاییی که عقب هستیم
ثمره

دلیل

مطالبه

ثمره تولید 
دانش بنیان

پیش بینی مسئولین

نتیجه گیری

وجود حدود ۶۷۰۰ 
شرکت دانش بنیان

افزایش حّداکثر ۳۰ درصدی 
شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۱

انتقاد برخی مبنی بر قابل جمع 
نبودن دو خصوصیت دانش بنیان 

بودن و اشتغال آفرینی

در مورد وضعیت ما اینگونه نیست 
که با پیشرفته  تر شدن فّناوری نیاز 

به نیروی انسانی کمتر شود
پاسخ پاسخ به یک شبهه

از بین رفتِن پدیده ی »اشتغاِل جواِن تحصیل کرده 
در کار غیرمرتبط با تخصص خود«، که نوعی 
بیكاری است، در اثر دانش بنیان شدن تولید 

افزایش کیفّیت نیروی انسانِی دستگاه ها

آسیب شناسی

تعدیل این مسئله

مسئول

ضرورت

کمک دولت به پیشرفت های علمی و فناوری به کمک به 
جمع بندیافراد منحصر نماند؛ این شرکت ها مورد حمایت قرار بگیرند مطالبه  فراهم شدن امكان تأسیس نوع تازه ای از شرکت ها که عبارت است از شرکت های علمی و فناوری 

فكر و عمل درست 
در مسائل اقتصادی 

 در نظر گرفتن اولوّیت ها 
در توسعه ی شرکت های 

دانش بنیان

عرصه ها بخش معادن

 افزایش دوبرابری شرکت های 
دانش بنیان در سال ۱۴۰۱

مصداق خطا

غلط بودن این نگاه که همه ی فارغ الّتحصیالن 
باید در یک مجموعه ی دولتی کارمند بشوند 

 باز کردن راه اشتغال علمی 
دانشجو در دوران تحصیل

اشتغال جوانان تعریِف کار عملّیاتِی واقعی برای جوانان 

   پیگیری تكمیل زنجیره   ، شامل ایده، 
علم، فناوری، تولید و سپس بازار
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مورد نیاز بودن بخشی از واردات

هر یک میلیارد دالر واردات بی روّیه معادل است با تعطیل شدن صد هزار فرصت شغلی

جلوگیری از واردات بی روّیه

 مقّید بودن بر استفاده از محصول تولید داخل

امتناع از مصرف هرگونه جنس خارجی

ضربه خوردن تولید ملی

 پیگیری تكمیل زنجیره ی علم و فناوری

 به فكر بازاریابی افتادن بعد از اتمام کار 

 دستگاه های مسئول کشور

اگر کار تحقیقاتی کردیم و به فناوری رسیدیم، اّما تولید انبوه 
نشد، یا بازار برایش پیش بینی نشد، کار ضربه خواهد خورد

فكر برای تجاری کردن پروژه ی علمی و صنعتی از آغاز پروژه

 تضمیِن پیشرفِت کار دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان، هم علم و هم اقتصادند

اگر ملتی با دانش خود کشورش را 
اداره کند احساس هویت می کند

وارد کردن دانشجویان به کار بر روی 
فّناوری های قابل تبدیل به ثروت 

   تامین حداقل بیست درصد از درآمد کشور تا سال ۱۴۰۴ 
از راه صنایع و فعالیت های تجاری دانش بنیان 

نشان دادن تاثیر کار علمى و تحقیقاتى در محیط زندگى مردم 

دانش، منشأ تولید ثروت به شكل صحیح و نجیبانه است، نه 
آنچنان که دنیای غرب از دانش برای تحصیل ثروت استفاده کرد

استقالل و خوداتكائی 
به کشور قدرت 
سیاسی می دهد

تجاری سازی علوم و فّناوری ها 

حل مسئله اشتغال
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مطالبه از مسئوالن

الزمه رشد اقتصاد

زمینه مساعد

وضعیت فعلی

ثمره

 عملکرد مسئولین

شعار سال 1401مخاطب مطالبات اقتصادی

مطالبه

مطالبه

جایگاه

ثمره

نتیجه

شاهد

راهکار

نقش آفرینِی کامل دانش و فّناوری 
پیشرفته در همه ی عرصه های 
تولید حتی انتخاِب کاِر تولیدی

نقش محوری 
مسئله ی اقتصاد

جوانان نخبه

مواجه بودن با انباشت چالش های 
اقتصادی در ۱۰ سال گذشته

 موثر بودن بنگاه های دانش بنیان در حل مشكالت اقتصادی و پیشرفت اقتصاد ملی

صنایع دانش بنیان، جایگزینی برای درآمدهای نفتی و راهكاری برای کاهش وابستگی به نفت 

  توسعه   ی دانش و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن محصول استعدادهای ملت در زندگی مردم،؛ نیاز اساسی    امروز کشور

بیشتر بودن میزان بیكاری دانش آموختگان دانشگاه ها نسبت به قشرهای دیگر 

پیشرفت مادی کشور متوقف بر دو عنصر علم و تولید

 اقتصاد دانش بنیان، پایه ی اساسی اقتصاد مقاومتی 

به این معنا نیست که فقط دانشمندان 
می توانند در این اقتصاد نقش ایفا کنند

تشكیل اجتماعاتی از جوانان 
نخبه برای طراحی این طرح

به این معنا نیست که عناصر با تجربه ی 
صنعتگر یا کشاورز نقش ایفا نكنند

 حمایت بنیاد نخبگان از طرحی که در این 
زمینه از درون خود نخبگان بیرون می آید

به راه افتادن و امتداِد چرخه ی علم تا ثروت

پیشرفت کشور در همه ی پیشرفت کشور در همه ی زمینه ها در صورت رشد اقتصادی همراه با عدالت
زمینه ها در صورت رشد 

اقتصادی همراه با عدالت

تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین

 حرکت رو به جلوی محسوس در همه ی هدف های اقتصادی  کشور 

اکتفا نكردن به کارهای تبلیغاتی و سیاست گذاری به 
معنای واقعی بر روی این شعار از سوی مسئوالن

تأثیرگذاری مثبت اقتصادی

باال بردن اعتماد به نفس ملی

 متكی بودن به دانش 
جدید و پیشرفت های علمی   

تأثیرگذاری مثبت روانی

به وجود آوردن احساس عزتمندی

اشتغال آفرین بودن

محور قراردادن مسئله تولید در شعار چند سال اخیر 

انجام کارهاییی در حد توان خود در زمینه 
تولید با توجه به شرایط بین المللی 

تولید ملی

مسئله ی اصلی مسئولین  
دلگرم کننده بودن رویكردها و 

حضور مردمِی دستگاه اجرائی کشور

  طراحی طرحی برای روشن ساختن 
چگونگی نقش آفرینی نخبگان جوان 

در اقتصاد مقاومتی یا دانش بنیان

جایگزین کردن فعالیت های اقتصادِی درآمدزا به جای نفت 
و کاهش وابستگی به آن، یكی از الزامات اقتصاد مقاومتی

 آسایش اقتصادی ملت

 قاره ی آسیا که دیرتر از اروپا 
وارد میدان صنعت شد، پیش 

رفت؛ ولی ما عقب ماندیم

 زندگی فالکت بار برخی 
کشورها با وجود ثروتمند بودن 

از لحاظ ذخائر طبیعی

تذکر

نشانه اهمیت

وضعیت فعلی

دلیل دلیل
آثار رونق تولید

مسئله اصلی اقتصاد

اهمیت اقتصاد

صدمه دیدن تولید در صورت نبود علم اهمیت علم

 نداشتن علم و تولید متكی بر پایه ی 
علم، در دوران حكومت طواغیت

 اگر علم باشد اما بر اساس علم، تولید، تحول 
و افزایش پیدا نكند، باز کشور درجا می زند

بی فایده بودِن در اختیار داشتِن همه ی نفت و گاز دنیا 
در صورت نداشتن تولید بخصوص تولید دانش بنیان

صنعت 

کشاورزی

وضعیت سابق

نتیجه گیری

معنای اقتصاد دانش بنیان

نقش آفرینان 
اقتصاد دانش بنیان

ورت ضر

عرصه های تولید
وابسته بودن کشور در صورت نداشتن تولید 

نتیجه گیری

 دانش بنیان کردن 
بخش های مهم اقتصاد

 نفت و گاز 

 تولید موتور خودرو، هواپیما، قطار و کشتی
موارد

مطالبه اولویت مهم

مثال

مثال

علت اهمیت

معنا

اولویت ها

ایجاد شرکت ها در جهت حّل 
مسئله و طبق نیاز

بخش هاییی که امنیت اقتصادی 
متوقف بر آن هاست

 بخش هاییی که ظرفّیت باال برای جذب نیروهای 
متخّصص غیر شاغل دارند

 بخش هاییی که از خام فروشی جلوگیری می کند

نفت

گاز

فلزات

سنگ های ارزشمند

وابسته بودن امنیت غذاییی ما به این بخشبخش کشاورزی

نیاز سنجی در زمینه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان

 بررسی نیاز بنگاه های اقتصادی و 
تولید بر اساس آن نیاز

 تعیین ضوابِط دقیِق کیفی 
برای شرکت های دانش بنیان 

ضرورت
جلوگیری از ثبت شرکت غیر دانش بنیان به عنوان شرکت دانش بنیان

کافی نبودن معیار تعداد شرکت های دانش بنیان 
به تنهاییی، برای ارزیابی دانش بنیان شدن تولید

نو آوری

کاهش ارزبری

اشتغال آفرینی

شاخص های کیفی

معنا

اهمیت 

رقابت پذیر بودن در مواجهه ی با محصوالت جهانی داشتن قابلّیت صادرات

مسئول
معاونت علمی

دستگاه متصّدی تأییدکننده شرکت های دانش بنیان

حمایت بخش های دولتی از 
شرکت های دانش بنیان

دولت مهم ترین مصرف کننده ی تولیدات در کشور استفاده دولت از تولیدات شرکت های دانش بنیان و خرید محصوالت آنان

تعداد شرکت های دانش بنیان هر وزارتخانه، شاخص عملكرد آن وزارتخانه دراین زمینه 

تامین امكانات

 بخش هاییی که عقبیم

وجود افراد برجسته در عرصه های گوناگون 

نیروی متخصص جوان بزرگ ترین ثروت موجود کشور

پول پاشی و اقدام بی مالحظه در طرح های 
اعطای تسهیالت بانكی برای رونق تولید 

انجام دقیق و با مطالعه ی کار

 شكل دهی فّعالّیت شرکت های 
دانش بنیان به صورت زنجیره ای

جوابگو نبودن افزایش ۳۰ درصدی به نیازهای کشور 

مشغول کردن عناصر 
تحصیل کرده  در رشته ی 
خود و پشتیبانی آنان 

برای تشكیل شرکت های 
دانش بنیان خود

ایجاد ۶۰۰ هزار اشتغال 
مستقیم در سال ۱۴۰۱

مشغول به کار بودن تعداد زیادی  از عناصر تحصیل کرده ی 
سطح باالی ما در غیر رشته ی تحصیلی خود

امكان پذیر بودِن تحقِق این 
موضوع با ظرفیت باالی کشور از 

لحاظ نیروی انسانی

جلوگیری از واردات بی روّیه

الزامات

شاخص عملکرد 

اولویت

مطالبه

ضرورت
مطالبه

چالشمطالبه

ضرورت

ثمره

زمینه مساعد

عرصه های دارای 
اولویت

تقویت ورود محصوالت این شرکت ها به بازار و مصرف

زمینه مساعدالزمه

اهمیت

مطالبه

شناساییی افراد برجسته 
در زمینه های گوناگون 

اشتغال آفرینی؛ در صورت 
اجتناب از خطاهای گذشته

کشاورزی

کافی نبودن معیار تعداد شرکت های دانش بنیان 
به تنهاییی، برای ارزیابی دانش بنیان شدن تولید

دست یافتن به امنّیت کامل و 
خودکفائی در محصوالت پایه ی غذائی 

استفاده از دشت های حاصل خیز 
کشور برای کاالهای اساسی

مقاومت عّده ای که از واردات مواّد 
کشاورزی منافع بزرگی دارند

بخش کشاورزی جزو وابسته ترین 
بخش های کشور به واردات دامداری

جمع بندی

اهداف

اهداف

نمونه محقق شده

مسئول

ضرورت

مؤلفه های اخاللگر

تذکر

 آسیب  

وظیفه مسئولین

وظیفه مردم 

وظیفه دولت 

نتیجه

مصادیق

توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید

 ارتقاء جایگاه جهانی کشور 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 اگر نیازها برای تشكیل دهندگان شرکت های دانش   بنیان معلوم شود، 
سرمایه   گذاران علمی و پولی سراغ نیازها رفته و آن را برطرف می کنند

رشد صنعت و دانش

کمک دولت به پیشرفت های علمی و فناوری به کمک به افراد منحصر نماند؛ این شرکت ها مورد حمایت قرار بگیرند

بخش انرژی هسته ای

شورای عالی فضای مجازی

تفاوت داشتن نگاه به مسائل کشور وقتی از دور نگاه می کنید با وقتی که با مسائل تماس پیدا می کنید

 مورد استفاده قرار گرفتن نتایج تحقیقتان در دستگاه های مختلف

بخش رویان

 این شرکت ها با شرکت های تجاری که مالیات و تسهیالت متعارف بانكی به 
آنها تعلق میگیرد، اشتباه نشوند؛ بلكه کمک ویژه به این شرکت ها شود

 حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و متكی بر فناوری های بومی 
بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشور

افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

 انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل 
کشور با استفاده از ظرفیت  بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی

دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

وزارت علوم

 بعضی از بخشهای دولتی مثل نفت، دفاع و کشاورزی

مرکز علمی و فناوری نفت

این شرکت ها با شرکت های تجاری که مالیات و تسهیالت متعارف بانكی به آنها تعلق میگیرد، اشتباه نشوند؛ بلكه کمک ویژه به این شرکت ها شود

ثمره

 گسترش همكاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم 
و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی 

بویژه جهان اسالم همراه با تحكیم استقالل کشور

تالش برای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای 
نقشه ی جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری 

شنیدن گالیه های شرکت های دانش  بنیان و رسیدگی به  آن ها

 تشكیل بانک اطالعات و در معرض گذاشتن اطالعات الزم برای همه

  برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه 

فراهم شدن امكان تأسیس نوع تازه ای از شرکت ها که عبارت است از شرکت های علمی و فناوری 

اهمیت دادن به تربیت نیروی ماهر، کارآمد، دانشمند و محقق در صنایع دانش بنیان

احراِز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی 

دنبال گیری بحث های فنی دانش بنیان کردِن تولید توسط مسئوالن و متخّصصان در جمع های مرتبط تا حل شدن مسئله

 تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان

گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت های عرصه علم و فناوری

تقویت فّعالّیت های بنگاه های دانش بنیان و اشتغال آفرین

بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایه   ی دانش 

 پیگیری، تمرکز و تحقیق بر روی مسئله ی شرکت های دانش بنیان 

 رشد شتابان اقتصاد و ایجاد منافع زیاد برای اقتصاد کشور

گفتمان سازی در مورد شرکت های دانش بنیان

جریان سازی فكری علیه مؤلفه های مخل دانش بنیان 

بی اثر شدن تحریم ها

جریان سازی فكری علیه مؤلفه های مخل دانش بنیان 

تولید ثروت از راه فكر و کارهای دانشی

زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی در کشور

از بین بردن بیكارِی دانش آموختگان 

ایجاد گفتمان مخالِف مؤلفه های مخل دانش بنیان 

خام فروشی

واردات غیرتولیدی و مصرفی که مشابه داخلی دارد

قاچاق

جریان پیدا کردن موضوع در کشور در صورت گفتمان شدن

 مسئولین مرتبط دولتی

دانستن نیازهای کشور

ضرورت

ثمره

مطالبه

اولویت

نمونه برجسته

 جمع بندی

مقدمه

افزایش رشد اقتصادی

ایجاد اشتغال

کاهش تورم

شاخص های کیفی

مصادیق

ویژگی ها

ثمره تحقق

مطالبه

افزایش درآمد سرانه

ایجاد رفاه عمومی

مطالبه از دانشجویان

ثمره

هدف

علت اهمیت

با منطق و استدالل درست از مسئوالن بخواهید که کار جّدی بكنند

برحذر داشتن مسئوالن از کار نمایشی
ابعاد

ضرورت

معنا

الزمه

آسیب شناسی

نتیجه نهاییی

ثمره

آسیب شناسی

مسئول

نگاه صحیح

دلیل
الزامات

مطالبه

ثمره

جمع بندی

ثمره

کاهش هزینه های تولید

افزایش کیفیت وکمیت محصول 

دست یافتن به پیشرفت عادالنه در 
اقتصاد و حّل مشكل فقر در کشور 

دستیابی به محصول زیاد با 
وجود سرمایه گذاری  اندک

دورتر بودن بخش کشاورزی از 
عرصه ی دانش بنیان به نسبت 
بخش های صنعت و خدمات 

رقابت پذیر کردن محصوالت

موارد

معنا

نمونه

ضرورت

اهمیت

تذکر

نتیجه گیری

شاهد

ضرورت

سابقه 
تاریخی

ضرورت افزایش بهره وری فعالیت های اقتصادی
افزایش بهره وری در 

مسئله کشاورزی 

اصالح بذر

تأمین امنیت غذاییی کشور

آبیاری نوین

افزایش درآمد کشاورزان

مصرف انرژی

شیوه های جدید تولید  

حل معضل کمبود آب

تناسب نداشتن میزان هزینه 
با میزان بهره برداری

 استفاده از آب و خاک 

عرصه ها

عرصه ها

دلیل

نتیجه

معنای کاهش بهره وری
  کاهش بهره وری و عقب بودن 

ما از دنیا در زمینه بهره وری

 نیروی انسانی جزو مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی در هر کشور

وقوع این پیشرفت ها 
در حال تحریم بوده

خیال پردازانه نبودن و واقع گرایانه بودن 
اوج گیری و رسیدن به پیشرفت مورد نظر  

احتیاج ملت های مسلمان به 
احساس خودباوری و هویت ملی

ملت ما قبل از انقالب، 
دچار ضعِف خودباوری 
و احساس حقارت بوده

اعطاِی قدرت سیاسی و 
فرهنگی به کشور و تقویت 

هویت ملی

وجود عناصر جوان نخبه، تحصیل کرده، 
فّعال، دلسوز و بانشاط در کشور

 پیشرفت در زمینه ی شرکت های 
دانش بنیان نسبت  به ده ، پانزده سال پیش 

  تجربیات چند سال اخیر و 
واقعیاتی که جلوی چشم ماست 

می توان شكل و رابطه ای درست 
کرد که اشتغال را افزایش دهد

افزایش فرصت های شغلی بوسیله ی فعال شدن بسیاری 
از کارخانه  های تعطیل یا نیمه تعطیل، در قسمت های 

پایین دستی، در اثر دانش بنیان شدن آن ها

اشتغال نخبگان و رفع اضطرار آنان به 
اشتغال به مشاغل خدماتِی کم ارزش

 وجود استعداد، ظرفیت 
 چشمگیر بودن پیشرفت کشور در و آمادگی در کشور

بخش های مهم، دانش های نو و مؤثر 
در زندگی، در فاصله   ی چند سال

ضربه نخوردن اشتغال آفرینی با 
دانش بنیان شدن تولید

باز شدن میدان های جدید با پیشرفت در مسائل فناوری

ارتقاء نوِع نیروی انسانی شاغل

ایجاد حدود ۳۲۰ هزار اشتغال 
مستقیم در سال ۱۴۰۰

قانع نبودن به این میزان و لزوم 
افزایش دوبرابری بخصوص در 

بخش هاییی که عقب هستیم
ثمره

دلیل

مطالبه

ثمره تولید 
دانش بنیان

پیش بینی مسئولین

نتیجه گیری

وجود حدود ۶۷۰۰ 
شرکت دانش بنیان

افزایش حّداکثر ۳۰ درصدی 
شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۱

انتقاد برخی مبنی بر قابل جمع 
نبودن دو خصوصیت دانش بنیان 

بودن و اشتغال آفرینی

در مورد وضعیت ما اینگونه نیست 
که با پیشرفته  تر شدن فّناوری نیاز 

به نیروی انسانی کمتر شود
پاسخ پاسخ به یک شبهه

از بین رفتِن پدیده ی »اشتغاِل جواِن تحصیل کرده 
در کار غیرمرتبط با تخصص خود«، که نوعی 
بیكاری است، در اثر دانش بنیان شدن تولید 

افزایش کیفّیت نیروی انسانِی دستگاه ها

آسیب شناسی

تعدیل این مسئله

مسئول

ضرورت

کمک دولت به پیشرفت های علمی و فناوری به کمک به 
جمع بندیافراد منحصر نماند؛ این شرکت ها مورد حمایت قرار بگیرند مطالبه  فراهم شدن امكان تأسیس نوع تازه ای از شرکت ها که عبارت است از شرکت های علمی و فناوری 

فكر و عمل درست 
در مسائل اقتصادی 

 در نظر گرفتن اولوّیت ها 
در توسعه ی شرکت های 

دانش بنیان

عرصه ها بخش معادن

 افزایش دوبرابری شرکت های 
دانش بنیان در سال ۱۴۰۱

مصداق خطا

غلط بودن این نگاه که همه ی فارغ الّتحصیالن 
باید در یک مجموعه ی دولتی کارمند بشوند 

 باز کردن راه اشتغال علمی 
دانشجو در دوران تحصیل

اشتغال جوانان تعریِف کار عملّیاتِی واقعی برای جوانان 

   پیگیری تكمیل زنجیره   ، شامل ایده، 
علم، فناوری، تولید و سپس بازار

نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال 1389تا 1401



نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

اشاره:
مجموعه  نمایه سازِی  و  دسته بندی  تحلیل،  بررسی،  حاصل  دانش بنیان«  اقتصاد  کالِن  »نمودار 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی طی سال های 1۳۸۹ تا 1۴۰1 درباره ی این موضوع با حجم تقریبی 

1۶ هزارکلمه قرار گرفته است

در این نمودار مجموعه بیانات رهبر انقالب اسالمی درباره ی این موضوع ذیل محوِر جامِع »لزوم 
حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و تبدیل آن به وجه غالب اقتصاد کشور به منظور رشد و بهبود 
امور اقتصادی« مورد بحث و بررسی قرار گرفته و موضوعات و مولفه های اصلی برشمرده شده توسط 
ایشان آمده است. در بخش ابتداییی این محصول ضمن اشاره به »نقِش محوری مسئله ی اقتصاد«، 
»تولید ملی« به عنوان مسئله ی اصلی اقتصاد از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی مورد توجه قرار 
گرفته است. در ادامه با تبییِن لزوِم حرکت کشور به سوی اقتصاد دانش بنیان و چراییِی تبدیل آن به وجه 
غالب اقتصاد کشور از منظر رهبر انقالب اسالمی، هدف از محقق شدن این موضوع، »رشد و بهبود امور 
اقتصادی کشور« برشمرده شده است. در بخش بعدی نظر رهبر انقالب اسالمی درباره ی معنای اقتصاد 
دانش بنیان مورد اشاره قرار گرفته است: »اقتصاد دانش بنیان به معنای نقش آفرینِی کامل دانش و 
فّناوری پیشرفته در همه ی عرصه های تولید است.« و در ادامه ضمن تأکید بر نقش آفرینِی جوانان 
نخبه در اقتصاد دانش بنیان، »طراحی طرحی برای روشن ساختن چگونگی نقش آفرینی نخبگان جوان 
در اقتصاد مقاومتی یا دانش بنیان« به عنوان مطالبه ی حضرت آیت هللا خامنه ای از جوانان نخبه آمده 

است. 
علِل نیاز کشور به اقتصاد دانش بنیان از نظر رهبر انقالب اسالمی در بخش مربوط به »ضرورت« مورد 

بحث قرار گرفته و در قالب چند سرفصل به این شرح در این نمودار مورد بازنماییی قرار گرفته است:
 مواجه بودن با انباشت چالش های اقتصادی در 1۰ سال گذشته

 موثر بودن بنگاه های دانش بنیان در حل مشکالت اقتصادی و پیشرفت اقتصاد ملی
 اقتصاد دانش بنیان، پایه ی اساسی اقتصاد مقاومتی

 صنایع دانش بنیان، جایگزینی برای درآمدهای نفتی و راهکاری برای کاهش وابستگی به نفت
 متوقف بودن پیشرفت مادی کشور بر دو عنصر علم و تولید

 وابسته بودن کشور در صورت نداشتن تولید دانش بنیان
 توسعه   ی دانش و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن محصول استعدادهای ملت در 

زندگی مردم، نیاز اساسی    امروز کشور

نمودار جامع اقتصاد دانش بنیان

بسم هللا الرحمن الرحیم

۳



نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

 بیشتر بودن میزان بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها نسبت به قشرهای دیگر

قسمت بعدی این نمودار اختصاص دارد به تبییِن مجموع مطالبات حضرت آیت هللا خامنه ای درباره ی 
موضوِع »لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و تبدیل آن به وجه غالب اقتصاد کشور به منظور 
رشد و بهبود امور اقتصادی« و موارد برشمرده شده از سوی ایشان در این زمینه، به این شرح آورده 

شده است:
 دانش بنیان کردن بخش های مهم اقتصاد

 در نظر گرفتن اولوّیت ها در توسعه ی شرکت های دانش بنیان
 تعیین ضوابِط دقیِق کیفی برای شرکت های دانش بنیان

 حمایت بخش های دولتی از شرکت های دانش بنیان
 افزایش دوبرابری شرکت های دانش بنیان در سال 1۴۰1

 گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم و فناوری با سایر 
کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم 

استقالل کشور
 تالش برای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه ی جامع علمی کشور و 

ساماندهی نظام ملی نوآوری
 شنیدن گالیه های شرکت های دانش  بنیان و رسیدگی به  آن ها

 تشکیل بانک اطالعات و در معرض گذاشتن اطالعات الزم برای همه به منظور آگاهی عمومی 
از نیازهای کشور

 برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه
 فراهم شدن امکان تأسیس نوع تازه ای از شرکت ها که عبارت است از شرکت های علمی و 

فناوری
 اهمیت دادن به تربیت نیروی ماهر، کارآمد، دانشمند و محقق در صنایع دانش بنیان

چارچوب  در  مجازی  فضای  در  دانش بنیان  اقتصاد  برای  مناسب  سهم  و  جایگاه  احراِز   
سیاست های اقتصاد مقاومتی

 پیگیری بحث های فنی دانش بنیان کردِن تولید، توسط مسئوالن و متخّصصان تا حل شدن 
مسئله

 تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان
 گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت های عرصه علم 

و فناوری

۴



نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

 تقویت فّعالّیت های بنگاه های دانش بنیان و اشتغال آفرین؛ بنیانگذاری کارهای اقتصادی 
بر پایه   ی دانش

حضرت آیت هللا خامنه ای در بخش دیگری از بیانات خود مطالباتی را درباره ی این موضوع خطاب به 
دانشجویان مطرح کرده اند که به این شرح در نمودار بازنماییی شده است:

 پیگیری، تمرکز و تحقیق بر روی مسئله ی شرکت های دانش بنیان
 گفتمان سازی در مورد شرکت های دانش بنیان

 جریان سازی فکری علیه مؤلفه های مخل دانش بنیان
 مطالبه گری از مسئوالن در زمینه ی تولید دانش بنیان

انقالب اسالمی »تجاری سازی علوم و فناوری« به عنواِن  بیانات رهبر  موضوع دیگر مطرح شده در 
الزمه ی رشد اقتصاد است که الزامات آن همچون: »پیگیری تکمیل زنجیره ی علم و فناوری« و »وارد 
کردن دانشجویان در عرصه ی کار بر روی فّناوری های قابل تبدیل به ثروت« در نمودار مطرح شده 

است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در قسمت دیگری از بیانات خود ثمرات و دستاوردهای تحقِق اقتصاد 

دانش بنیان را در چند سرفصل برشمرده اند که به این شرح در این نمودار ارائه شده است:
  رشد شتابان اقتصاد و ایجاد منافع زیاد برای اقتصاد کشور شامل: کاهش هزینه های تولید، 
افزایش کیفیت وکمیت محصول، رقابت پذیر کردن محصوالت و افزایش بهره وری فعالیت های 

اقتصادی
  اعطاِی قدرت سیاسی و فرهنگی به کشور و تقویت هویت ملی

  بی اثر شدن تحریم ها
  تولید ثروت از راه فکر و کارهای دانشی

  از بین بردن بیکارِی دانش آموختگان
  زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی در کشور

»دست یافتن به پیشرفت عادالنه در اقتصاد و حّل مشکل فقر در کشور« به عنوان نتیجه ی نهاییِی رشد 
شتاباِن اقتصاد )ناشی از تحقق اقتصاد دانش بنیان(، از جمله مواردی است که در این بخش مورد 

اشاره قرار گرفته است.
در بخش بعدی مولفه هاییی چون »وجود عناصر جوان نخبه، تحصیل کرده، فعال، دلسوز و بانشاط« 
و »وجود استعداد، ظرفیت و آمادگی در کشور« که از نظر رهبر انقالب اسالمی زمینه ی مساعدی برای 

نمودار جامع اقتصاد دانش بنیان

5
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

تحقق این موضوع در کشور هستند مورد توجه قرار گرفته و تأکید رهبر انقالب اسالمی بر »چشمگیر 
زندگی در فاصله   ی چند سال«  نو و مؤثر در  بودن پیشرفت کشور در بخش های مهم، دانش های 

به عنوان شاهدی بر وجوِد استعداد و ظرفیت در کشور برای تحقِق این موضوع آمده است.
در قسمت دیگری از این نمودار به تبییِن وضعیت فعلی شرکت های دانش بنیان در کشور از نظر رهبر 
انقالب پرداخته شده و مواردی چون: »پیشرفت در زمینه ی شرکت های دانش بنیان نسبت  به ده ، 
پانزده سال پیش« و »وجود حدود ۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان« به عنوان مشخصه های وضعیت فعلی 
شرکت های دانش بنیان در کشور ذکر شده و »ایجاد حدود ۳2۰ هزار اشتغال مستقیم در سال 1۴۰۰« 
به عنوان ثمره ی محقق شده ی این شرکت ها مورد اشاره قرار گرفته است. بخش پایانی این نمودار 
اختصاص به پاسِخ حضرت آیت هللا خامنه ای به یک شبهه و انتقاد در زمینه ی تولید دانش بنیان دارد. 
ایشان در پاسخ به این انتقاد که دو خصوصیت دانش بنیان بودن و اشتغال آفرینی قابل جمع نیست، 
تأکید می کنند: »در مورد وضعیت ما اینگونه نیست که با پیشرفته  تر شدن فّناوری نیاز به نیروی 

انسانی کمتر شود« و در تبیین منطِق این پاسخ به سه دلیل به این شرح اشاره می کنند:
یا  تعطیل  کارخانه  های  از  بسیاری  شدن  فعال  بوسیله ی  شغلی  فرصت های  افزایش    

نیمه تعطیل، در قسمت های پایین دستی، در اثر دانش بنیان شدن آن ها
  باز شدن میدان های جدید با پیشرفت در مسائل فناوری

  از بین رفتِن پدیده ی »اشتغاِل جواِن تحصیل کرده در کار غیرمرتبط با تخصص خود« در اثر 
دانش بنیان شدن تولید

نمودار کالن بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای در موضوع اقتصاد دانش بنیان با روش تحلیل بیانات 
براساس »ساختار ظاهری و سلسه مراتبِی متن« در اسفندماه 1۴۰1 توسط رسانه ی KHAMENEI.IR تولید 
از  براساس منطوق کالِم گوینده و برخورداری  گزارِش اطالعات  و  شده است. جامعیت، دسته بندی 
ضابطه ی روشِی دقیق در دسته بندی محتوا از جمله مزیت ها و خصوصیات این محصول است. رسانه 
KHAMENEI.IR پیش از این نیز نمودارهای جامِع بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره ی حضرت 

امام خمینی)ره( و شهید حاج قاسم سلیمانی را به همین شیوه تولید و منتشر کرده است.

 نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب در سی و دو

مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 1۴۰1/۳/12

 نمودار کالن بیانات رهبر انقالب درباره

شهید حاج قاسم سلیمانی 1۴۰1/1۰/15

۶

 نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب
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مطرح کردن مطالبات اقتصادی در فضای عمومی و سخنرانی مردمی 

قرارگیری مردم در فضای عمومی سیاست های اقتصادی   

اطالع مردم از مطالبات رهبری پشتیبانی مردم از مسئولین فعال در این زمینه  

  پشتیبانی بیشتر دستگاه ها از این مسائل در صورت شکل گیری گفتمان عمومی 

دلگرم کننده بودن رویکردها 
و حضور مردمِی دستگاه 

اجرائی کشور

نقش محوری مسئله ی اقتصاد

پیشرفت کشور در همه ی زمینه ها در 
صورت رشد اقتصادی همراه با عدالت

تولید ملی

مسئله ی اصلی مسئولین  

 مسئوالن کشور در قوای مجریه، مقّننه و قضائّیه  

مسئله اصلی اقتصاد

اهمیت اقتصاد

  رویکرد رهبری 

علت   

مقدمه

دلیل

محور قراردادن مسئله تولید در نشانه اهمیت
شعار چند سال اخیر 

 عملکرد مسئولین
انجام کارهاییی در حد توان 

خود در زمینه تولید با توجه به 
شرایط بین المللی 

مخاطب مطالبات اقتصادی

وضعیت فعلی

محور اول نمودار

1
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تولید، کلید حل مشکالت اقتصادی کشور و راه اصلی عبور از سختی های اقتصادی

 حرکت رو به جلوی محسوس در 
همه ی هدف های اقتصادی  کشور 

وجود وظایفی بر عهده ی مردم بخصوص جوانان

اکتفا نکردن به کارهای تبلیغاتی و 
سیاست گذاری به معنای واقعی بر 

روی این شعار از سوی مسئوالن

تأثیرگذاری مثبت 
اقتصادی

باال بردن اعتماد
به نفس ملی

 متکی بودن به دانش جدید و 
پیشرفت های علمی   

تأثیرگذاری 
مثبت روانی

به وجود آوردن 
احساس عزتمندی

اشتغال آفرین بودن

افزایش رشد 
اقتصادی

ایجاد اشتغال

کاهش تورم

مصادیق

مصادیق

ویژگی ها

ثمره تحقق

تذکر 

مطالبه

افزایش درآمد سرانه

ایجاد رفاه عمومی

تولید؛ 
دانش بنیان، 
اشتغال آفرین

دلیل

آثار رونق تولید

شعار سال 1401

۸
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نقش آفرینِی کامل دانش و فّناوری 
پیشرفته در همه ی عرصه های تولید 

حتی انتخاِب کاِر تولیدی

معنای اقتصاد دانش بنیان

به این معنا نیست که فقط دانشمندان 
می توانند در این اقتصاد نقش ایفا کنند

به این معنا نیست که عناصر با تجربه ی 
صنعتگر یا کشاورز نقش ایفا نکنند

تذکر

به راه افتادن و امتداِد چرخه ی علم تا ثروتثمره

محور دوم نمودار

1
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راهکار

مطالبه

تشکیل اجتماعاتی از جوانان نخبه 
برای طراحی این طرح

 حمایت بنیاد نخبگان از طرحی 
که در این زمینه از درون خود 

نخبگان بیرون می آید

جوانان نخبه

  طراحی طرحی برای روشن ساختن چگونگی 
نقش آفرینی نخبگان جوان در اقتصاد 

مقاومتی یا دانش بنیان

نقش آفرینان اقتصاد دانش بنیان
محور سوم نمودار

1
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 آسایش 
اقتصادی 

ملت

 موثر بودن بنگاه های دانش بنیان در حل مشکالت 
اقتصادی و پیشرفت اقتصاد ملی

 اقتصاد دانش بنیان، پایه ی اساسی اقتصاد مقاومتی 

جایگزین کردن فعالیت های اقتصادِی 
درآمدزا به جای نفت و کاهش 

وابستگی به آن، یکی از الزامات 
اقتصاد مقاومتی

فکر و عمل درست در 
مسائل اقتصادی 

مواجه بودن با انباشت چالش های اقتصادی در 10 سال گذشته

صنایع دانش بنیان، جایگزینی برای درآمدهای نفتی و 
راهکاری برای کاهش وابستگی به نفت 

ضرورت اقتصاد دانش بنیان

مطالبه

ثمره

جایگاه

1

2

3

4

محور چهارم نمودار
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بیشتر بودن میزان بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها نسبت به قشرهای دیگر 

 قاره ی آسیا که دیرتر 
از اروپا وارد میدان 
صنعت شد، پیش 
رفت؛ ولی ما عقب 

ماندیم

صدمه دیدن تولید در صورت نبود علم 

 اگر علم باشد اما بر اساس علم، تولید، 
تحول و افزایش پیدا نکند، باز کشور 

درجا می زند

وضعیت سابق

نتیجه

نتیجه گیری

اهمیت علم

پیشرفت مادی کشور متوقف بر دو عنصر علم و تولید

 نداشتن علم و تولید متکی بر پایه ی 
علم، در دوران حکومت طواغیت

ضرورت اقتصاد دانش بنیان

5

6

محور چهارم نمودار
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7

  توسعه   ی دانش و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن محصول استعدادهای 8
ملت در زندگی مردم،؛ نیاز اساسی    امروز کشور

 زندگی فالکت بار برخی 
کشورها با وجود ثروتمند 

بودن از لحاظ ذخائر 
طبیعی

صنعت 

کشاورزی

عرصه های تولید

نتیجه گیری

وابسته بودن کشور در صورت نداشتن تولید 

شاهد

بی فایده بودِن در اختیار داشتِن همه ی نفت و 
گاز دنیا در صورت نداشتن تولید بخصوص تولید 

دانش بنیان

1۴
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مطالبه از مسئوالن در زمینه اقتصاد دانش بنیان

بخش هاییی که امنیت 
اقتصادی متوقف بر 

آن هاست

 بخش هاییی که ظرفّیت باال برای جذب 
نیروهای متخّصص غیر شاغل دارند

 بخش هاییی که از 
خام فروشی جلوگیری 

می کند

اولویت ها

مثال

 اولویت مهم

مطالبه

معنا

 در نظر گرفتن اولوّیت ها در توسعه ی 
شرکت های دانش بنیان

ایجاد شرکت ها در جهت 
حّل مسئله و طبق نیاز

نیاز سنجی در زمینه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان

 بررسی نیاز بنگاه های 
اقتصادی و تولید بر اساس 

آن نیاز

محور پنجم نمودار

1

2
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مثال

بخش کشاورزی

بخش معادن

نفت

گاز

فلزات

سنگ های ارزشمند

وابسته بودن امنیت غذاییی 
ما به این بخش

علت اهمیت

عرصه ها

 تولید موتور  نفت و گاز
خودرو، هواپیما، 

قطار و کشتی

موارد

 دانش بنیان کردن 
بخش های مهم اقتصاد

1۶
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 تعیین ضوابِط دقیِق کیفی 
برای شرکت های دانش بنیان

جلوگیری از ثبت شرکت غیر دانش 
بنیان به عنوان شرکت دانش بنیان

کافی نبودن معیار تعداد شرکت های 
دانش بنیان به تنهاییی، برای ارزیابی 

دانش بنیان شدن تولید

ضرورت

نقطه مقابل 

شاخص های کیفی

مسئول

معنا

نو آوری

 ثبت شرکت مونتاژگر به 
عنوان شرکت دانش بنیان

کاهش ارزبری

اشتغال آفرینی

داشتن قابلّیت صادرات

رقابت پذیر بودن در مواجهه ی 

با محصوالت جهانی

معاونت علمی

دستگاه متصّدی تأییدکننده 
شرکت های دانش بنیان

مطالبه از مسئوالن در زمینه اقتصاد دانش بنیان
محور پنجم نمودار

1۷
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الزامات

اهمیت

شاخص عملکرد

حمایت بخش های دولتی از 
شرکت های دانش بنیان

 استفاده دولت از تولیدات شرکت های 
دانش بنیان و خرید محصوالت آنان

تامین امکانات

جلوگیری از واردات بی روّیه

تقویت ورود محصوالت این شرکت ها به بازار و مصرف

دولت مهم ترین 
مصرف کننده ی 

تولیدات در کشور

تعداد شرکت های دانش بنیان هر 
وزارتخانه، شاخص عملکرد آن 

وزارتخانه دراین زمینه 

1۸
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 افزایش دوبرابری شرکت های 
دانش بنیان در سال 1401

 بخش هاییی که عقبیماولویت

ضرورت

ثمره

زمینه مساعد

آسیب شناسی

جوابگو نبودن افزایش 30 درصدی به نیازهای کشور 

ایجاد ۶00 هزار اشتغال مستقیم در سال 1401

امکان پذیر بودِن تحقِق این 
موضوع با ظرفیت باالی کشور 

از لحاظ نیروی انسانی

مشغول به کار بودن تعداد زیادی  از 
عناصر تحصیل کرده ی سطح باالی ما در 

غیر رشته ی تحصیلی خود

5

مطالبه از مسئوالن در زمینه اقتصاد دانش بنیان
محور پنجم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

زمینه مساعد

اهمیت

مصداق خطا

مطالبه

الزمه ثمره

مطالبه
مشغول کردن عناصر تحصیل کرده  

در رشته ی خود و پشتیبانی آنان برای 
تشکیل شرکت های دانش بنیان خود

شناساییی افراد برجسته در 
زمینه های گوناگون 

اشتغال آفرینی؛ در صورت اجتناب 
از خطاهای گذشته

وجود افراد برجسته در 
عرصه های گوناگون 

نیروی متخصص جوان 
بزرگ ترین ثروت موجود کشور

پول پاشی و اقدام بی مالحظه در طرح های 
اعطای تسهیالت بانکی برای رونق تولید 

انجام دقیق و با مطالعه ی کار

 شکل دهی فّعالّیت شرکت های 
دانش بنیان به صورت زنجیره ای

2۰
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

عرصه های دارای اولویت

ضرورت

مطالبه مطالبه

جمع بندی

چالش

کشاورزی

دامداری

دست یافتن به امنّیت کامل و 
خودکفائی در محصوالت پایه ی غذائی 

بخش کشاورزی جزو وابسته ترین 
بخش های کشور به واردات

استفاده از دشت های حاصل خیز 
کشور برای کاالهای اساسی

تعدیل این مسئله

مقاومت عّده ای که از واردات مواّد 
کشاورزی منافع بزرگی دارند

کافی نبودن معیار تعداد شرکت های 
دانش بنیان به تنهاییی، برای ارزیابی 

دانش بنیان شدن تولید

مطالبه از مسئوالن در زمینه اقتصاد دانش بنیان
محور پنجم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید

 حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و 
متکی بر فناوری های بومی بویژه در حوزه های دارای 

مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشور

 انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای 
تولید محصوالت در داخل کشور با استفاده از ظرفیت  

بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی

 گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی 
علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای 

و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور

اهداف

 ارتقاء جایگاه جهانی کشور اهداف

افزایش سهم تولید و صادرات 
محصوالت و خدمات دانش بنیان 

دستیابی به رتبه اول اقتصاد 
دانش بنیان در منطقه

تالش برای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی 
و اجرای نقشه ی جامع علمی کشور و ساماندهی 

نظام ملی نوآوری 

6

7

مطالبه از مسئوالن در زمینه اقتصاد دانش بنیان
محور پنجم نمودار

2۳



نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

مسئول

ضــرورت

ضرورت

اولویت

مصادیق
وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت علوم

شنیدن گالیه های شرکت های دانش  بنیان و رسیدگی به  آن ها

 مسئولین مرتبط دولتی

 اگر نیازها برای تشکیل دهندگان 
شرکت های دانش   بنیان معلوم شود، 

سرمایه   گذاران علمی و پولی سراغ 
نیازها رفته و آن را برطرف می کنند

 بعضی از بخشهای دولتی مثل 
نفت، دفاع و کشاورزی

 تشکیل بانک اطالعات و در معرض گذاشتن اطالعات الزم برای همه

دانستن نیازهای کشور

8

9
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

رشد صنعت و دانش

مرکز علمی و فناوری نفت

  برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه 

ثمره

نمونه برجسته

مطالبه

 جمع بندی

کمک دولت به پیشرفت های علمی و فناوری به کمک به افراد 
منحصر نماند؛ این شرکت ها مورد حمایت قرار بگیرند

این شرکت ها با شرکت های تجاری که مالیات و تسهیالت متعارف بانکی به 
آنها تعلق میگیرد، اشتباه نشوند؛ بلکه کمک ویژه به این شرکت ها شود

فراهم شدن امکان تأسیس نوع تازه ای از شرکت ها که 
عبارت است از شرکت های علمی و فناوری 

10

11

مطالبه از مسئوالن در زمینه اقتصاد دانش بنیان
محور پنجم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

مطالبه

نمونه محقق شده

 جمع بندی

 این شرکت ها با شرکت های 
تجاری که مالیات و 

تسهیالت متعارف بانکی به 
آنها تعلق میگیرد، اشتباه 

نشوند؛ بلکه کمک ویژه به 
این شرکت ها شود

کمک دولت به پیشرفت های 
علمی و فناوری به کمک به افراد 

منحصر نماند؛ این شرکت ها 
مورد حمایت قرار بگیرند

 فراهم شدن امکان تأسیس نوع تازه ای از شرکت ها 
که عبارت است از شرکت های علمی و فناوری 

اهمیت دادن به تربیت نیروی ماهر، کارآمد، 
دانشمند و محقق در صنایع دانش بنیان

بخش انرژی هسته ای

بخش رویان

12

13

2۶
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

شورای عالی فضای مجازی

احراِز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد 
دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب 

سیاست های اقتصاد مقاومتی 

مسئول

دنبال گیری بحث های فنی دانش بنیان کردِن تولید توسط 
مسئوالن و متخّصصان در جمع های مرتبط تا حل شدن مسئله

 تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان

گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از 
نخبگان و نوآوران و فعالیت های عرصه علم و فناوری

تقویت فّعالّیت های بنگاه های دانش بنیان و اشتغال آفرین

بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایه   ی دانش 

14

19

18

17

16

15

مطالبه از مسئوالن در زمینه اقتصاد دانش بنیان
محور پنجم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

مطالبه از دانشجویان در زمینه اقتصاد دانش بنیان

تفاوت داشتن نگاه به 
مسائل کشور وقتی از دور 
نگاه می کنید با وقتی که با 
مسائل تماس پیدا می کنید

 مورد استفاده قرار گرفتن 
نتایج تحقیقتان در 

دستگاه های مختلف

 پیگیری، تمرکز و تحقیق بر روی مسئله ی شرکت های دانش بنیان 

ضرورت

ثمره

مؤلفه های اخاللگر

هدف

جریان سازی فکری علیه 
مؤلفه های مخل دانش بنیان 

ایجاد گفتمان مخالِف 
مؤلفه های مخل دانش بنیان 

ابعاد

مطالبه گری از مسئوالن در زمینه ی تولید دانش بنیان

با منطق و استدالل درست از مسئوالن 
بخواهید که کار جّدی بکنند

برحذر داشتن مسئوالن از کار نمایشی

1

2

3

محور ششم نمودار
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خام فروشی

واردات غیرتولیدی و مصرفی که مشابه داخلی دارد

قاچاق

هر یک میلیارد دالر واردات بی روّیه معادل  آسیب  
است با تعطیل شدن صد هزار فرصت شغلی

مورد نیاز بودن بخشی از وارداتتذکر

جلوگیری از واردات بی روّیهوظیفه مسئولین  

 مقّید بودن بر استفاده از محصول تولید داخلوظیفه مردم 

امتناع از مصرف هرگونه جنس خارجیوظیفه دولت 

ضربه خوردن تولید ملینتیجه

نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

4
گفتمان سازی در مورد شرکت های دانش بنیان

جریان پیدا کردن موضوع در کشور 
در صورت گفتمان شدن

علت اهمیت

۳۰
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

الزمه رشد اقتصاد دانش بنیان

تجاری سازی 
علوم و فّناوری ها 

ضرورت

الزامات

معنا

دلیل

حل مسئله اشتغال

اگر کار تحقیقاتی کردیم و به فناوری رسیدیم، 
اّما تولید انبوه نشد، یا بازار برایش پیش بینی 

نشد، کار ضربه خواهد خورد

وارد کردن دانشجویان به کار بر روی 
فّناوری های قابل تبدیل به ثروت 

 پیگیری تکمیل 
زنجیره ی علم و فناوری

   پیگیری تکمیل زنجیره   ، شامل ایده، علم، 
فناوری، تولید و سپس بازار

1

محور هفتم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

الزمه

آسیب شناسی

ثمره

نگاه صحیح

غلط بودن این نگاه که همه ی فارغ الّتحصیالن باید در 
یک مجموعه ی دولتی کارمند بشوند 

 باز کردن راه اشتغال علمی 
دانشجو در دوران تحصیل

اشتغال جوانان

تعریِف کار عملّیاتِی واقعی برای جوانان 

۳2
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

   تامین حداقل بیست درصد از درآمد کشور تا سال 1404 
از راه صنایع و فعالیت های تجاری دانش بنیان 

 دستگاه های مسئول کشور به فکر بازاریابی افتادن بعد از اتمام کار 

فکر برای تجاری کردن پروژه ی علمی و صنعتی از آغاز پروژه

مطالبه

آسیب شناسی

ثمره

جمع بندی

مسئول

 تضمیِن پیشرفِت کار دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان، هم علم و هم اقتصادند

نشان دادن تاثیر کار علمى و 
تحقیقاتى در محیط زندگى مردم 

دانش، منشأ تولید ثروت به شکل صحیح و 
نجیبانه است، نه آنچنان که دنیای غرب از 

دانش برای تحصیل ثروت استفاده کرد

الزمه رشد اقتصاد دانش بنیان
محور هفتم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

ثمره تحقق اقتصاد دانش بنیان

 رشد شتابان اقتصاد و ایجاد منافع زیاد برای اقتصاد کشور

دست یافتن به پیشرفت عادالنه در 
اقتصاد و حّل مشکل فقر در کشور 

کاهش هزینه های تولید

افزایش کیفیت وکمیت محصول 

رقابت پذیر کردن محصوالت

افزایش بهره وری فعالیت های اقتصادی

نتیجه نهاییی

موارد

معنا ضرورت

عرصه ها

معنای کاهش بهره وری

دستیابی به محصول زیاد با 
وجود سرمایه گذاری  اندک

مصرف انرژی

تناسب نداشتن میزان 
هزینه با میزان بهره برداری

  کاهش بهره وری و عقب بودن 
ما از دنیا در زمینه بهره وری

محور هشتم نمودار

1
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

نمونه

عرصه ها

ضرورت

نتیجه

دورتر بودن بخش 
کشاورزی از عرصه ی 

دانش بنیان به نسبت 
بخش های صنعت و 

خدمات 

افزایش بهره وری در 
مسئله کشاورزی 

اصالح بذر

تأمین امنیت غذاییی کشور

افزایش درآمد کشاورزان

آبیاری نوین

شیوه های جدید تولید  

حل معضل کمبود آب

 استفاده از آب و خاک 

۳۶
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

اگر ملتی با دانش خود کشورش را 
اداره کند احساس هویت می کند

استقالل و خوداتکائی به کشور 
قدرت سیاسی می دهد

احتیاج ملت های 
مسلمان به احساس 

خودباوری و هویت ملی

ملت ما قبل از انقالب، 
دچار ضعِف خودباوری و 

احساس حقارت بوده

اعطاِی قدرت سیاسی و فرهنگی 
به کشور و تقویت هویت ملی

دلیل

سابقه تاریخیضرورت

بی اثر شدن تحریم ها

تولید ثروت از راه فکر و کارهای دانشی

زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی در کشور

از بین بردن بیکارِی دانش آموختگان 

ثمره تحقق اقتصاد دانش بنیان

2

3

4

5

6

محور هشتم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

زمینه مساعد برای تحقق اقتصاد دانش بنیان

 نیروی انسانی جزو مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی در هر کشور

خیال پردازانه نبودن و واقع گرایانه بودن 
اوج گیری و رسیدن به پیشرفت مورد نظر  

وجود عناصر جوان نخبه، تحصیل کرده، فّعال، 
دلسوز و بانشاط در کشور

  تجربیات چند سال اخیر و 
واقعیاتی که جلوی چشم ماست 

 وجود استعداد، ظرفیت و 
آمادگی در کشور

 چشمگیر بودن پیشرفت کشور در 
بخش های مهم، دانش های نو و مؤثر در 

زندگی، در فاصله   ی چند سال

اهمیت

شاهد

نتیجه گیری

1

2

محور نهم نمودار
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

وضعیت فعلی کشور در زمینه اقتصاد  دانش بنیان
محور دهم نمودار

وقوع این پیشرفت ها در 
حال تحریم بوده

 پیشرفت در زمینه ی شرکت های دانش بنیان نسبت  
به ده ، پانزده سال پیش 

ایجاد حدود 3۲0 هزار اشتغال 
مستقیم در سال 1400

قانع نبودن به این میزان و لزوم 
افزایش دوبرابری بخصوص در 

بخش هاییی که عقب هستیم

وجود حدود ۶۷00 
شرکت دانش بنیان

افزایش حّداکثر 30 درصدی 
شرکت های دانش بنیان در سال 1401

تذکر

مطالبه

ثمره

پیش بینی مسئولین

1

2

۴1



نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

۴2پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401



نمودار جامع محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب 

پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

پاسخ به یک شبهه در زمینه اقتصاد دانش بنیان

می توان شکل و رابطه ای درست 
کرد که اشتغال را افزایش دهد

ضربه نخوردن اشتغال آفرینی 
با دانش بنیان شدن تولید

انتقاد برخی مبنی بر قابل جمع 
نبودن دو خصوصیت دانش بنیان 

بودن و اشتغال آفرینی

در مورد وضعیت ما اینگونه نیست که 
با پیشرفته  تر شدن فّناوری نیاز به نیروی 

انسانی کمتر شود

پاسخ

نتیجه گیری

محور یازدهم نمودار

1

۴۳
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پیرامون اقتصاد دانش بنیان از سال  1389 تا 1401

افزایش فرصت های شغلی بوسیله ی فعال شدن بسیاری 
از کارخانه  های تعطیل یا نیمه تعطیل، در قسمت های 

پایین دستی، در اثر دانش بنیان شدن آن ها

اشتغال نخبگان و رفع اضطرار آنان به 
اشتغال به مشاغل خدماتِی کم ارزش

باز شدن میدان های جدید با پیشرفت در مسائل فناوری

ارتقاء نوِع نیروی انسانی شاغل

از بین رفتِن پدیده ی »اشتغاِل جواِن تحصیل کرده 
در کار غیرمرتبط با تخصص خود«، که نوعی بیکاری 

است، در اثر دانش بنیان شدن تولید 

افزایش کیفّیت نیروی انسانِی دستگاه ها

دلیل

ثمره تولید دانش بنیان

۴۴







»برای رشد اقتصاد کشور و اصالح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید 
به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. اقتصاد دانش بنیان یعنی 
چه؟ یعنی اینکه دانش و فّناوری پیشــرفته نقش آفرینِی فراوان و کاملی 
داشــته باشــد در همه ی عرصه های تولید.« »یکی از کارها این است که 
فّعالّیتهای بنگاه های دانش بنیان تقویت بشود... پیشرفت علم و فّناوری 
به پیشــرفت اقتصاد کمک میکند؛ بنگاه هاییی که دانش بنیان هستند 

ی کمک کنند.«
ّ
میتوانند به اقتصاد مل
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