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 1400 ماه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 بنیان کردن تولید، دانش

 کلید حل مشکالت اقتصادی کشور  

 1401تبیین اهمیت، ابعاد و الزامات تحقق شعار سال 

 

 چکیده: 

ی معطوف به هدف(، مالکی برای ارزیابی گذاری، تمرکز انرژی)اراده. هدف1

های مسئول و نمایندگی افکار عمومی)مطالبه حل مشکالت مردم  عملکرد دستگاه 

از  تبیین منطق تعیین شعارهای سالیانه  از مسئوالن( مهمترین نکاتی است که در 

   توان به آنها اشاره کرد.سوی رهبر معظم انقالب می 

های هایی است که تولید را بدون افزایش نهاده بنیان یکی از راه. تولید دانش 2

هزینه  یا  میتولید  افزایش  تولید،  دانش های  تولید  بنابراین،  موجب  دهد.  بنیان 

 شود. وری میافزایش بهره 

دانش 3 اهمیت  دالیل  مهمترین  عبارت.  اقتصاد  و  تولید  شدن  از: بنیان   اند 

میان بنیان شدن  دانش  راه  یک  جهان،  در  اقتصاد  و  تولید  برای  فزاینده  مطمئن  بر 
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بین اقتصاد  از  ایران  سهم  بودن  افزایش  زیربنا  ایران،  اقتصاد  شدن  قوی  و  الملل 

بنیان کشور و ضرورت استفاده از این  دانش برای تولید، باال بودن ظرفیت دانش 

های بالفعل( و  ه ظرفیت بنیان ب های بالقوه دانشها در تولید)تبدیل ظرفیت ظرفیت 

 آفرینی.اشتغال 

دانش .  4 بر  انقالب  معظم  رهبر  عمده    بنیان تأکید  منظور  دو  به  تولید،  کردن 

می تحمیلصورت  وضعیت  از  رهایی  نظام  شده گیرد:  در  تاریخ  طول  در  که  ای 

یابی ایران در نظام تقسیم کار  تقسیم کار جهانی بر ایران تحمیل شده است و نقش 

اخیر مینوین جهان نکته  اساس  بر  با درک  ی.  انقالب  توان گفت که رهبر معظم 

تعیین   کشور  اقتصاد  پیشرفت  برای  را  راهبردی  جهان،  بر  حاکم  روندهای  دقیق 

های گذشته و فراتر رفتن از وضعیت تحمیل افتادگیاند تا ضمن جبران عقب کرده

 د.ی تاریخی بر ایران، آینده پیشرفت ایران را هم تضمین کنشده 

 :مقدمه

سکان  انقالب  معظم  رهبری  که  زمانی  شدهاز  انقالب  کشتی  هدایت  اند،  دار 

نام  خاصی  عنوان  با  را  سال  آن  سال،  هر  ابتدای  در  کرده همواره  که  گذاری  اند 

است. شده  مطرح  سال«  »شعار  عنوان  این    1تحت  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  در 

 
اند، های خاصی در ابتدای هر سال تأکید داشتتت  بر کلیدواژه 1369. مقام معظم رهبری از همان سال  1

 1378ای ک  اکنون مرسوم است، ب  طتتور یتتدی از ستتال  ها و انتخاب شعار سال ب  شیوهگذاری سالاما نام

 شروع شده است.  
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ری را در ردیف و درواقع، در طول گذاتوان این نام اقدام رهبر معظم انقالب، می 

سال    15ای کشور دانست، بویژه از حدود  و در راستای اسناد باالدستی و توسعه 

اقتصادی   ماهیت  شعارها  بیشتر  که  داشته   –پیش  در معیشتی  اساس،  براین  اند. 

انداز  شود که با وجود اسناد باالدستی مانند سند چشم اینجا این سؤال مطرح می

ی توسعه، انتخاب شعارهای  های پنج ساله ی کشور و یا برنامه اله س  20ی  توسعه 

سالیانه چه ضرورتی دارد و چه فوایدی بر آن مترتب است؟ قبل از پاسخ به این  

رابطه  به  باید  ابتدا  و سؤال  پرداخت  سالیانه  شعارهای  و  باالدستی  اسناد  میان  ی 

کرد. در مورد بخش  ها و فواید انتخاب شعارهای ساالنه را تشریحسپس ضرورت

ی اسناد باالدستی و شعارهای سالیانه، از نوع عموم و نخست باید گفت که رابطه 

خصوص مطلق است؛ یعنی شعارهای ساالنه در عرض و یا در تعارض با اسناد 

بایسته  و  الزامات  راستای  در  شعارها  این  این،  بر  عالوه  نیستند.  های باالدستی 

افق تعیینتحقق  اهای  در  چشمشده  سند  مانند  باالدستی  در  سناد  هستند.  انداز 

 توان به چند نکته اشاره کرد: راستای بخش دوم نیز می 

روش   گذاری:هدف  -1 اهداف،  اینکه  به  عنایت  رکن با  سه  ابزارها  و  ها 

ها اقدامی راهبردی است و درواقع، اولین  گذاری سال اصلی هر راهبرد هستند، نام 

توسعه  راهبرد  تعیین  در  اداره   قدم  یکو  افق  یک  در  کشور  با  ی  که  است  ساله 

های تحقق و تعبیه و فراهم کردن ابزارهای مناسب برای حرکت به تعیین روش

 شود. سمت تحقق این هدف، سایر اجزای این راهبرد تکمیل می
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انرژی)اراده   -2 هدف(: تمرکز  به  معطوف  با    ی  اینکه  به  باتوجه 

آسان هدف هدف  آن  تحقق  جهت  انرژی  تمرکز  برای  زمینه  مناسب،  تر گذاری 

ها برای ها و ارادهتوان امیدوار بود که عزم شود، با انتخاب شعار سال می فراهم می

جدی هدف  قویتحقق  و  درواقع،  تر  سال  شعار  انتخاب  اساس،  براین  شود.  تر 

دولت  به  هشدار  دستنوعی  و  برنامه گاه ها  در  باید  که  است  مسئول  و های  ها 

تعیین افق  تحقق  برای  خود  تالش اقدامات  جدی  طور  به  سال  ابتدای  در  شده 

سال  آغاز  مناسبت  به  نوروزی  پیام  در  رهبری  معظم  مقام  زمینه،  این  در  کنند. 

های گذشته هر سال یک عنوانی را با نام شعار سال  ما در سال   فرمودند: »   1401

ی ی آن، قوهی مجریه و در حاشیه ردیم برای اینکه مسئولین، عمدتاً قوه مطرح ک

قوه و  ارتباط   ِمقنّنه  مردم  به  که  جایی  آن  ــ  مردم  آحاد  همچنین  و  قضائیه  ی 

 کند ــ در این جهت حرکت بکنند.«مستقیم پیدا می 

ارزیابی:    -3 برای  برنامه مالکی  مانند  باالدستی  اسناد  انداز  ی چشمهرچند 

ریزی سالیانه معیارهایی  ی توسعه و حتی بودجه های پنج ساله ت ساله، برنامه بیس

درباره قضاوت  و  ارزیابی  دستگاهبرای  و  دولت  عملکرد  کشور  ی  اجرایی  های 

شعار میان،  این  در  اما  می است،  خود  نیز  سالیانه  مالکی های  و  معیار  توانند 

عینیمشخص  و  ساله تر  یک  اقدامات  ارزیابی  برای  دولت تر  دستگاهی  و  های ها 

 مختلف باشد. 
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عمومی:  -4 افکار  اسناد    نمایندگی  از  بیش  سالیانه  شعارهای  که  آنجا  از 

و  مسائل  با  بیشتر  دارد،  شدن  عملی  قابلیت  و  بوده  واقعی  و  عینی  باالدستی 

رسد که عمل به الزامات این های زندگی روزمره در ارتباط بوده، به نظر می چالش 

های کارآمدی را در جامعه نمایان سازد و  تواند ثمرهآنها بهتر می   شعارها و تحقق

تعیین  که  است  ذکر  قابل  زمینه  همین  در  باشد.  روشن  افقی  و  آینده  نویدبخش 

هوشمندانه  و  این  دقیق  حاوی  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  سالیانه  شعارهای  ی 

های زندگی الشپیام مهم برای افکار عمومی است که نظام اسالمی به مسائل و چ 

رو، به میزانی که برای تحقق این شعارها تالش و معیشت آنها توجه دارد و از این 

 شود.  شود، امید و اعتماد به نظام بیشتر می

رهبری  سالیانه  شعارهای  اصلی  مخاطب  مسئوالن  که  هرچند  دیگر،  بیان  به 

ز امکانات و  های اجرایی دولت و اینکه بسیاری اهستند، اما باتوجه به مسئولیت 

رسد که مخاطب جدی این  های کشور در دولت متمرکز است، به نظر می ظرفیت 

ها ها بوده و آنها باید بیش از سایر مخاطبان برای تحقق این هدف شعارها دولت 

توان گفت که انتخاب شعارهای سالیانه که برخاسته  تالش کنند. براین اساس می

نیازها و چالش نوعی از مسائل اصلی کشور و  است،  مردم  های زندگی روزمره 

نمایندگی افکار عمومی توسط مقام معظم رهبری است و ایشان هم در راستای 

 کنند. ها تعیین میهای رهبری خویش هر ساله افق و هدفی را برای دولت رسالت 
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بنیان،  دانش بنابراین، امسال در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سال »تولید؛  

های اخیر  ها و تأکیدهای ایشان در سال گذاریگذاری شده که نام « نام ینآفراشتغال 

نیز حول این موضوع؛ یعنی تولید متمرکز بوده است. درواقع، ایشان با تشخیص  

اقتصادی   مسائل  و  اقتصاد  نقطه   –اینکه  حال  عین  در  و  مسأله  ی معیشتی 

ویت تولید داخلی، باشد، بر روی مسائل اقتصادی، بویژه تقپذیری کشور میآسیب 

اقتصادی، نوآوری  اقتصاد مقاومتی، استحکام  بخشی ساخت درونی قدرت، جهاد 

اشتغال  شکوفایی،  واردات و  از  جلوگیری  کاال،  قاچاق  و  فساد  با  مبارزه  زایی، 

کردهبی تأکید  و...  تولید  جهش  تولید،  رونق  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  اند.  رویه، 

بر   حاکم  کلی  روح  تحقق  بنابراین،  داخلی،  تولید  تقویت  همان  امسال،  شعار 

 زایی و... است.  اقتصاد مقاومتی، استحکام ساخت درونی، قوی شدن، اشتغال 

 بنیان  چیستی تولید)اقتصاد( دانش 

اقتصاد دانش  اقتصاددانان  برای  بین المللی و  بنیان تعاریفی از سوی سازمانهای 

 شود:اشاره می  ارائه شده که به اختصار به چند مورد از آنها

توسعه) اقتصادی همکاری و  تعریف سازمان  دانش OECDطبق  اقتصاد  بنیان  (، 

اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته  

پایه )صنایعی که در آنها سطح باالیی از گذاری در دانش و صنایع دانش و سرمایه 

اخسرمایه  نوآوری  و  ابداع  به  فناوریگذاری  یافته،  با تصاص  شده  کسب  های 
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مورد   هستند(  برخوردار  عالی  تحصیالت  از  کار  نیروی  و  مصرف  باالیی  شدت 

 گیرد. توجه خاص قرار می

شرکت  نوع  تعیین  مقررات  موسسه براساس  و  شرکت ها  دانش ها،  بنیان،  های 

می موسسه  محسوب  تعاونی  یا  شخصی  و  های  علم  پیشرفت  جهت  که  شوند 

افزایش دارایی، افزایش و گسترش منابع اقتصادی براساس اطالعات و دستیابی به 

اقتصاد در حوزهخط مشی دانش و  اختراعات و خالقیت و در  های  پیشرفت  ی 

آخر تجاری نمودن دستاوردها و گسترش )طراحی و ساخت محصوالت و ارائه  

ر ) به خصوص در  های نوین و با ارزش افزوده بسیاخدمات( در زمینه تکنولوژی

 شوند. های مرتبط ( ایجاد می ساخت برنامه 

و   شرکتها  تشخیص  و  ارزیابی  نامه  آئین  اول  فصل  چهار  بند  طبق  ایران  در 

بنیان شرکت یا مؤسسه  ( شرکت دانش 13۹5بنیان )مصوب مرداد  موسسات دانش 

هم  منظور  به  که  است  تعاونی  یا  اقتصاد  خصوصی  توسعه  ثروت،  و  علم  افزایی 

و  دانش  اختراع  کاربرد  و  اقتصادی شامل گسترش  و  اهداف علمی  تحقق  محور، 

تجاری  و  و نوآوری  کاال  تولید  و  طراحی  شامل  توسعه  و  تحقیق  نتایج  سازی 

فناوری  در حوزه  تولید  خدمات  در  ویژه  به  فراوان  افزوده  ارزش  با  و  برتر  های 

مینرم  تشکیل  مربوط  سیاسافزارهای  کالن،  اقتصاد  دید  از  ابالغی ت شود.  های 

قانون اساسی، برنامه های چهارم و پنجم توسعه و همچنین سند چشم    44اصل  

انداز بیست ساله کشور، همگی حوزه اقتصاد دانش بنیان را جزء حوزه های مهم 
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اولویت  در  را  بخش  این  توسعه  و  دانسته  کشور  در  تأثیرگذار  برنامه و  های  های 

 اند. ای کشور قرار داده توسعه 

نه  دانش در  تولید  باید گفت که  از راهایت،  را  بنیان یکی  تولید  است که  هایی 

دهد. درواقع، تولید های تولید، افزایش میهای تولید یا هزینه بدون افزایش نهاده

وری هم یعنی افزایش  بازدهی شود. بهره وری میبنیان موجب افزایش بهرهدانش 

که   تغییری  براساس  تولید  منابع  افزایش  میبدون  انجام  تولید  فرایند  شود.  در 

کشور   اقتصادی  رشد  از  درصد  سه  حدود  توسعه  ششم  برنامه  در  آنکه  جالب 

بهره  افزایش  به  تعریف مختص  در  رهبری  معظم  مقام  است.  شده  تعریف  وری 

بنیان« یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و  فرمایند: »»اقتصاد دانش بنیان میاقتصاد دانش 

نقش  پیشرفته  همه آفنّاوری  در  باشد  داشته  کاملی  و  فراوان  عرصه فرینیِ  های ی 

»همه عرصه تولید.  می ی  عرض  که  تولید«  کار های  آن  انتخاب  حتّی  یعنی  کنیم، 

همه  انسان  که  ندارد  لزومی  چون  بدهد.  تولیدی؛  انجام  را  تولیدی  کارهای  ی 

برخاسته  ]باید[  هم  تولیدی  کار  آن  علانتخاب  و  بینشی  و  دانشی  نگاه  از  می ی 

های اقتصاد دخالت ی عرصه بنیان است که در همهباشد؛ این معنای اقتصاد دانش 

 داشته باشد.« 

 بنیان شدن تولید اهمیت دانش 

 توان به نکات زیر اشاره کرد: بنیان شدن تولید می درباره چرایی و اهمیت دانش 
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اقتصاد در جهان: بویژه از حدود  . دانش 1 ال س  50بنیان شدن فزاینده تولید و 

زدایی، به سمت های صنعتیپیش، اقتصادهای صنعتی با در پیش گرفتن سیاست 

بنیان های دانش اند که مبتنی بر حوزههای نوآورانه رفتهکارآفرینی و توسعه ظرفیت 

 است. 

اقتصاد بین . یک راه میان 2 از  ایران  افزایش سهم  الملل و قوی بر مطمئن برای 

به ش با توجه  ایران:  اقتصاد  اقتصاد  کل شدن  نوین تقسیم کار در  نظام  گیری یک 

ایران برای  الملل که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. الزم به ذکر است که  بین

بخشی آنها  هایی که نتیجه بر استفاده کند؛ راه های میان پیشرفت اقتصادی باید از راه 

زرگی حاصل بخشی، دستاوردهای بنیاز به زمان زیادی ندارد و در صورت نتیجه 

شود. در غیر این صورت، ایران در برابر سرعت باالی تحوالت جهانی بویژه می

 در حوزه ارتباطات، تکنولوژی و اقتصاد عقب خواهد ماند.

به حوزه  دانش توجه  ایران فراهم میهای  برای  را  امکان  این  بدون  بنیان  تا  کند 

اقتصاد خود را رونق    نیاز به صرف زمان زیاد، بتواند به صورت جهشی، تولید و

نیز   اقتصاد  اقتصادمحور شدن جهان است و در  ببخشد؛ زیرا عصر کنونی، عصر 

حوزه است،  آفرین  مزیت  دیگری  عامل  هر  از  بیش  دانش آنچه  است. های  بنیان 

مزیت  امروزه  حوزهدرواقع،  در  اقتصادی  رقابتیِ  دانش های  تعریف های  بنیان 

عاملی بر افزایش نقش دانش و فناوری در  شود و اقنصادهای قوی، بیش از هرمی

حوزه به  ورود  که  است  اساس  همین  بر  دارند.  توجه  ی  تولید 
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های پیشرفته(، ورود به باشگاه قدرت و اعتبار در جهان تلقی »هایتک«)تکنولوژی

 شود. می

طبیعی، 3 منابع  کنار  فناوری در  و  دانش  زیرا  تولید؛  برای  دانش  بودن  زیربنا   .

 های تولید است. انسانی و... یکی از مهمترین نهاده 

ها در  بنیان کشور و ضرورت استفاده از این ظرفیت . باال بودن ظرفیت دانش4

دانش تولید)تبدیل ظرفیت  بالقوه  به ظرفیت های  در  بنیان  بالفعل(:  زمینه،  های  این 

 مقام معظم رهبری فرمودند:  

بنیان داریم. تقریباً حدود شرکت دانش   ۷000»ما در حال حاضر قدری کمتر از  

دانش   ۶۷00یا    ۶۶00 به  شرکت  نزدیک  اینها  از  که  دارد  وجود  کشور  در  بنیان 

اند؛ بقیّه خدماتی و از این قبیل هستند. این  های تولیدی]مورد[شان شرکت   4500

ح  می   300دود  تعداد  ایجاد  مستقیم  اشتغال  قابل  هزار  رقم  نسبتاً  خب  که  کند، 

گفتند   دادند،  پاسخ  و  آنها  از  کردم  بنده سؤال  که  آن کسانی  البتّه  است.  توّجهی 

هزار اشتغال مستقیم در این سال    320هزار است؛ حدس میزنند مثالً    300بیش از  

بیشتر از اینها است. من    که گذشت ایجاد کرده؛ اشتغال غیر مستقیم خیلی  1400

شود این مقدار را افزایش داد و تعداد این شرکتها چقدر می  1401پرسیدم که در  

را بیشتر کرد؟ به من گفتند حدّاکثر سی درصد. بنده قانع نیستم؛ من معتقدم سی  

درصد آن رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشد و مورد نیاز کشور باشد و به  

جواب کشور  درصد    نیازهای  صد  که  است  این  مسئولین  از  من  توقّع  بدهد. 
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هزار اشتغال مستقیم    300افزایش پیدا کند، یعنی شرکتها دو برابر بشود. بنابراین  

 .«1401هزار اشتغال مستقیم در سال  ۶00تبدیل خواهد شد به 

بنیان از اقتصاد کشور  های دانش ذکر است که سهم شرکت در همین راستا قابل 

آمار، در سال    2تنها    13۸۹در سال   اما بر اساس آخرین  میلیارد ریال بود،  هزار 

هزار میلیارد فراتر رفته است.   ۹00بنیان از  های دانش گذشته میزان فروش شرکت 

زیرساخت  پهنه وجود  سهلهای  خدمات  و  نوآورانه  شده  های  موجب  الوصول 

بیش  تا  زیست است  فعاالن  تمرکز  شرکت ترین  جمله  از  نوآوری  های بوم 

طوریدانش  به  باشد،  تهران  در  از  بنیان  بیش  میزبان  تهران  شرکت    31۹۹که 

بیشدانش  دارنده  پایتخت،  از  پس  اصفهان  استان  است.  شرکت بنیان  های ترین 

بنیان در این استان استقرار دارند. شرکت دانش   54۷بنیان است به طوری که  دانش 

های تهران بنیان پس از استان شرکت دانش   31۶استان خراسان رضوی با میزبانی  

بیش  اصفهان،  استقرار فعاالن زیست و  از  به  ترین سهم  را  فناوری  نوآوری و  بوم 

 خود اختصاص داده است.

 شود. آفرینی: در ادامه به این بحث پرداخته می . اشتغال 5

 بنیانی در اقتصاد جهانی جایگاه دانش 

ایرا دلیل شکست  به  که  بود  قاجار  دوره  ابتدای  روساز  برابر  در  دو  ن  در  ها 

جنگ پیاپی، ایران وارد نظام اقتصاد جهانی شد. درواقع، اگرچه در اثر پیامدهای 
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اقتصادی قرارداد ترکمانچای ایران وارد اقتصاد جهانی    –اجرای ضمیمه تجاری  

زیرساخت  ضعف  دلیل  به  اما  غارت شد،  نگاه  و  سو  یک  از  تولید  گرانه  های 

ایران، ایران در حاشیه یا پیرامون اقتصاد جهانی قرار    های خارجی به اقتصادطرف

اند از: تأمین مواد خامی مانند  گرفت و برای آن سه کارویژه تعریف شد که عبارت 

نفت و در وهله باغی، واردات ابریشم،  بعدی برخی محصوالت کشاورزی و  ی 

کشورها   این  استفاده  و  انگلیس(  و  روسیه  از  عمده  طور  مصرف)به  از کاالهای 

ها در اثر گذر زمان، تثبیت و تداوم  نیروی کار ارزان قیمت در ایران. این کارویژه 

ها برای فراروی از این  ای که در دو قرن اخیر تا کنون، تالشپیدا کرد، به گونه 

بین اقتصاد  در  ساختاری  ایران  تنگنای  درواقع،  است.  نبوده  موفق  چندان  الملل، 

با یک وضعیت تحمیلی د این  ناخواسته  نظام تقسیم کار جهانی مواجه بوده و  ر 

 وضعیت، همواره اثرات محدودکننده بر اقتصاد ایران داشته است. 

قرن   در  کار  تقسیم  نظام  این  که  است  آن  میان  این  در  مهم  میالدی   15نکته 

میالدی بود که وارد آن شد. در این نظام تقسیم    1۸شکل گرفته و ایران در قرن  

از  کار، قدرت صنعتی مه این حال،  با  مترین مالک تعیین جایگاه هر کشور بود. 

توسعه   50حدود   به  صنعتی  اقتصادهای  آوردن  روی  دلیل  به  پیش،  سال 

گیری این اقتصادها از صنعتی شدن بنیان که طی آن شاهد فاصله های دانش ظرفیت 

  رسد بنیان شدن هستیم، به نظر می و روی آوردن بیشتر آنها به کارآفرین و دانش 
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نوینی در جهان در حال شکل  نظام تقسیم کار  تثبیت است.که  این   2گیری و  در 

در   به کشورهای  انتقال صنایع خود  با  نوین، کشورهای صنعتی  کار  تقسیم  نظام 

توسعه ظرفیت  بر  توسعه،  دانش حال  از طریق  کارآفرینی  اقتصاد  های  کردن  بنیان 

 
ند مــو  سال گذشته، توسعه اقتصادی چ  500ذکر است که از حدود قابل.  2

محور بود که با وقوع انقالب کشــاورزی و رشــد تجــارت، داشته است: ابتدا منبع

انقالب صنعتی شکل گرفت و بعد از انقالب صنعتی، اقتصادها تــالش کردنــد از 

وری متمرکز شوند. انقــالب صــنعتی محوری فاصله بگیرند و بر تقویت بهرهمنبع

رخ داد. نکتــه مهــم دربــاره مــو   در آمریکا 1۹در انگلیس و در قرن    1۸در قرن  

وری تقویــت شــد، امــا از صنعتی شدن آن است که در آن، پیوسته اتکا بــر بهــره

سال پیش، گونه جدیدی از توسعه و پیشرفت اقتصادی نمایان شد کــه   50حدود  

مبتنی بر »دانش و نوآوری« بود. براســاس ایــن مــو ، کشــورهای صــنعتی دیگــر 

راین، در آمریکــــــا مــــــو  شــــــوند. بنــــــابپیشــــــرفته تلقــــــی نمی

( مطرح شد؛ زیرا در صنعت همواره قــانون Deindustrializatioزدایی)صنعتی

کند؛ یعنی رشد صنعتی همواره تا میزانــی آهنــگ فزاینــده »بازده نزولی« عمل می

شود. براین اساس، کشورهایی چــون آمریکــا بــه دارد و پس از مدتی متوقف می

انتقال صنایع خود به کشورهایی چون چین و کره جنوبی روی آوردند و در عین 

گیری سیلیکون ی ایجاد نوآوری طراحی کردند. شکلخود را بر پایهحال، اقتصاد  

 ولی به عنوان قطب فناوری جهان محصول این نوع نگاه است. 
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پرداخته بخود  نوین  کار  تقسیم  اساس،  براین  گانه اند.  دو  مبنای  صنعتی ر  ی 

دانش بودن)کارخانه  و  بودن(  میدار  تعریف  بودن(  بودن)کارآفرین  شود. بنیان 

بنیان با  مهمترین نکته در این زمینه آن است که در این شرایط، اقتصادهای دانش 

ارزشکمترین هزینه، می  بیشترین  از توانند  کنند و در عین حال،  افزوده را خلق 

زیست  بمانند.  مپیامدهای  مصون  هم  هوا  آلودگی  مانند  صنعتی  توسعه  حیطی 

سمت  به  که  است  کشورهایی  آن  از  ثروت  و  اعتبار  قدرت،  امروزه،  بنابراین، 

های توان در فعالیت های آن را میبنیان کردن تولید و اقتصاد خود که نمونه دانش 

 اند. استارتاپی دید، حرکت کرده

کردن تولید،   بنیان هبر معظم انقالب بر دانش با توجه به آنچه گفته شد، تأکید ر

های آن را  ای بیش از آنچه در شعار امسال مطرح شده دارد و نمونه که البته سابقه 

حمایت می در  شرکت توان  از  ایشان  مکرر  دانش های  نام های  سال بنیان،  گذاری 

  به »نوآوری و شکوفایی« و... دید، در اساس، به دو منظور عمده صورت   13۸۷

 گیرد:می

ایران  1 بر  جهانی  کار  تقسیم  نظام  در  تاریخ  طول  در  که  وضعیتی  از  رهایی   .

 تحمیل شده است. 

 یابی ایران در نظام تقسیم کار نوین جهانی. . نقش2

می اخیر  نکته  اساس  دقیق  بر  درک  با  انقالب  معظم  رهبر  که  گفت  توان 

اند  شور تعیین کردهروندهای حاکم بر جهان، راهبردی را برای پیشرفت اقتصاد ک



15 

 
   1401چهارم فروردین  هفته 93شماره  

 1400 ماه

ی  های گذشته و فراتر رفتن از وضعیت تحمیل شده افتادگیتا ضمن جبران عقب 

توان گفت تاریخی بر ایران، آینده پیشرفت ایران را هم تضمین کند. بنابراین، می

دانش  بر  تأکید  بر که  مبتنی  که  است  راهبردی  اقتصاد،  و  تولید  کردن  بنیان 

آینده  واقعیت  و  کنونی  بین های  میاقتصاد  است.  شده  که  الملل طرح  گفت  توان 

تاریخی  پیچ  از  این سمت، الزمه عبور موفق  به  ای است که رهبر معظم حرکت 

 انقالب به آن اشاره دارند.  

یعنی   امسال؛  شعار  دیگر  بخش  بر  اتفاقاً  که  میان  این  در  امیدبخش  نکته 

دن تولید و اقتصاد، برای بنیان شآفرینی ارتباط دارد، آن است که با دانش اشتغال 

تحصیل  اشتغال جوانان  کشور،  در  بیکار  و  می کرده  صورت  هم  زیرا  زایی  گیرد؛ 

مهارت نیست، بلکه متمرکز بر بیکاری در کشور معطوف به کارگران ساده و بی

تحصیل  که  است  ظرفیت جوانانی  توسعه  با  و  هستند  مهارت  با  و  های  کرده 

 های آنها استفاده کرد.رفیت توان بخوبی از ظبنیان، می دانش 

در همین زمینه باید اشاره کرد که به دو دلیل علمی شدن تولید و از بین رفتن 

از مشاغل سنتی، پیش  آینده برخی  اقتصادی  اقتصاددانان آن است که بحران  بینی 

افزایش نقش علم در  با  اشتغال)بیکاری( است؛ زیرا  در غرب، مربوط  به حوزه 

شود. تأکید رهبری عی، از میزان نیاز به نیروی انسانی کاسته میتولید، به طور طبی

بنیان بنیان ناظر بر این است که تقویت دانش آفرین« در کنار دانش بر قید »اشتغال 

 .  شدن تولید، نباید منجر به افزایش ضریب بیکاری شود
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سال  در  که  کرد  اشاره  باید  راستا  همین  بیشتر در  حرکت  آهنگ  اخیر،  های 

فعالیت معطو به  سرمایه ف  اقتصادی  بوده های  و...  فوالد  خودروسازی،  مانند  بر 

است و نسبت به توسعه صنایع کاربر غفلت شده است. به عنوان مثال، اگر یک  

سرمایه  فوالد  صنعت  در  دالر  ایجاد میلیارد  اقتصادی  رشد  اگرچه  شود،  گذاری 

ند، اما اگر همین رقم را  کنفر( ایجاد نمی  4000کند، اما اشتغال مناسبی)حدود  می

سرمایه  و...  دستی  صنایع  گردشگری،  صنعت  بیشتری  در  اشتغال  کنیم،  گذاری 

 کند.   ایجاد می 

 الزامات تحقق شعار سال 

 های زیر ضروری است:برای تحقق شعار سال، توجه به نکات و بایسته 

های جریان . مبارزه با جریان رانت در کشور: واقعیت آن است که تا زمانی که  1

دانش رانت  دارند،  فعالیت  کشور  در  دشواریمحور  با  تولید  شدن  های بنیان 

متعددی مواجه است؛ زیرا جریان رانت که حیاتش وابسته به واردات، قاچاق و... 

نمی اجازه  دانش است،  با  تا  بگیرد.  دهد  قوت  ایران  اقتصاد  تولید،  شدن  بنیان 

ن، تهدیدکننده مستقیم و جدی منافع جریان بنیان شدن تولید در ایرادرواقع، دانش 

های مختلف تالش خواهد کرد تا مانع  رانت است و بنابراین، این جریان به شیوه 

 بنیان شدن تولید شود. دانش 
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بنیان شدن اقتصاد: پیشرفت اقتصادی در . تعیین محوریت برای پیشبرد دانش 2

ینکه کانون و قدرت  ایران با یک چالش مهم مواجه است و آن عبارت است از ا

دقیقفائقه  عبارت  به  نیست.  ایران مشخص  اقتصاد  پیشبرد  از ی  ایران  اقتصاد  تر، 

بنابراین،  بنیان( رنج می ی نداشتن رهبری تکنولوژیک و فناورانه)دانش نقیصه  برد. 

فعالیت  توسعه  برای  کانونی  فرابخشی،  نگاه  کردن  حاکم  با  دانش باید  بنیان  های 

شود. مشخص  و  رئیس   تعریف  فناوری  و  علمی  مسئولیت  معاونت  که  جمهور 

پارک  استارتاپ توسعه  و  فناوری  و  علم  همهای  دارد،  عهده  بر  را  این ها  اکنون 

زمینه در  جهشی  پیشرفت  برای  اما  دارد،  برعهده  را  دانش مسئولیت  بنیان،  های 

  افزاهای دیگر بویژه وزارت علوم و وزات دفاع هم به صورت همبایستی دستگاه 

اگرچه  درواقع،  کنند.  همکاری  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با 

دانش هم مدیریت  ریاست  بنیان اکنون  فناوری  و  علمی  معاونت  با  جمهوری ها 

پوشش  معاونت،  این  اما  ظرفیت است،  کلیه  دانش دهنده  نیست.  های  کشور  بنیان 

 ها تجمیع شوند. بنابراین، بایستی همه این ظرفیت 

اعطا3 معافیت .  تخفیف ی  و  بیمهها  شرکت های  برای  مالیاتی  و  های  ای 

 بنیان دانش 

 بنیان . حمایت دولت از صادرات محصوالت دانش 4

 بنیان با اعطای تسهیالت مناسب به آنها های دانش ها از شرکت . حمایت بانک5

 بنیانهای دانش زدایی به منظور سهولت در ثبت شرکت . مقررات۶
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برگزاری  ۷ دانش .  رویدادهای  بیشتر  منظور هرچه  به  فناوری  و  علم  و  بنیان 

 های نو و فناورانه شناسایی ایده 

های  ها با دستگاهبنیان . ایجاد سازوکارهای آسان به منظور تقویت ارتباط دانش ۸

 گیرنده دولتی و خدمات

دانش ۹ به سمت  برای حرکت  اقتصاد کشور)با  . عزم جدی دولت  بنیان کردن 

ا به  هم توجه  رهبری  معظم  مقام  که  همانگونه  سال،  شعار  اصلی  مخاطب  ینکه 

 های اجرایی است(.اشاره کردند، دولت و دستگاه

 

 

 


