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 0033 ماهام بهمنسیهمایش اقتصاد مقاومتی شنبه  در محورهای سخنرانی

 اد مقاومتیصد مدیریت جهادی در اقتبا رویکر نیانبوکارهای فناورانه دانش موضوع نقش کسببا 

 

د مقاومتی و روز ملی اقتصابرگزاری این رویداد در  برای اقتصاد مقاومتی انجمناندرکاران دستاز   -1

شکر و صمیمانه مت در رابطه با اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبریبیانات  پیگیریکارآفرینی در تحقق 

  .سپاسگزارم

شکالت م و چاپ نشریه و پیگیری رفع اتپیشنهادان تالش فراوانی با بحث و بررسی و ارائه  انجمن و اعضا -2

 است باید ارزیابی شود.چقدر موثر و مفید بوده ن اقداماتای اند. اینکهتولید وکارآفرینی انجام داده

       ساز همچون سازی با موضوعات تمدنبیانات محوری و استراتژیک مقام معظم رهبری برای جریان -3

هی دو مشابه انها نعمت بزرگی برای هوشیاری و جهت اقتصاد مقاومتی، جهش تولیداقتصادی،  جهاد

اند ندرکاران در هر مورد چگونه در تحقق آنها کوشیدهسازی است اما اینکه دست اها و جریانفعالیت

افزائی اقدامات انجام ه ارائه یک گزارش در خصوص میزان همشناسی است بویژنیازمند ارزیابی و آسیب

ز نی استشده در هر یک از موضوعات در مجموع چه اثر بخشی در توسعه پایدار اقتصادی کشور داشته

اندرکاران چه ه از سوی دستکه این شعارهای آرمانخواهان این موضوعضروری است. همچنین بررسی 

              تواند یک مطالبه انجمن اقتصادی مقاومتی از مقدار جدی گرفته شده و عملیاتی شده نیز می

 .باشدو حکمرانان ملی اندرکاران دست

جمن اعضاء انتحقق آنها برای تحقق این شعارهای آرمانخواهانه چیست؟! اینکه مسئولین در  انجمنانتظار  -4

 .شداب نیازمورددیگری  کارآمد یا رویکردهایکافی است را پاسخگو باشند  انانهمراهی کنند و مطالبات را

د واقعاً دنبال اقتصاد مقاومتی هستیعرض کردم اگر انجمن دوستان هیئت موسس  از همان ابتدا به -5

ی خصوص شآن است که ما بعنوان بخدستیابی به آن دشوار و یا غیر ممکن نیست اما شرط اول و آخر 

ل کار و حاصداشته باشیم اگر چنین رویکردی نداشته باشیم  نوآورانهرویکرد خلق بازارهای کسب و کار 

اثربخشی دیگری نخواهد  است فعالیت انجمن جز اقدامات نمایشی که به گفتار درمانی شبیه

 داشت.

همانگونه که امنیت غذایی نیز بخشی از اقتصاد اقتصاد مقاومتی بخشی از یک حکمرانی خوب است  -6

و در بحث امروز میتواند بازار  تبدیل شده است آرمانی مقاومتی است که امروز به یک هدف استراتژیک

 .هدف قابل بررسی باشد

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند یک حکمرانی کارآمد است. اینجانب به سهم خود گزارشی با عنوان  -7

 سازیرویکرد مدیریتی جهادی متکی به جهادعلمی گامی تحول گرا در تمدن انی بارحکم

 .دادخواهیمام اگر اجازه دهند آنرا منتشر و در اختیار عموم قرار تدوین و در اختیار مسئولین قرار داده

گرایانه های آن، شناخت واقعقابلیت و را در شناخت سرزمینکارآمد حکمرانی  ضرورتاین گزارش در   -8

ها با رویکرد برای استفاده از ظرفیت ها و رفع چالش ی عملیاتی و اقتصادیائه راهکارهاها و ارچالش
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در تاب موضوعی جلد ک 313ای از هجهادعلمی ذکر شده و در حقیقت خالصمتکی به  یمدیریت جهاد

 طوح مختلف حکمرانی است.س

رای و به چه میزان بساز آشنا هستند مرانی تمدناینکه حکمرانان فعلی کشور به چه میزان با منطق حک -9

 اآی مشغولند و یبه چه امور قبول مسئولیت بعدازاند و اینکه اند آموزش دیدهمشاغلی که بعهده گرفته

             های تصدی گرایانه به امور جاری و چالش نسال حکمرانی فراتر از عزل و نصب و پرداخت 8طی 

و  و هرگونه کمک شناسیو نیازمند آسیبساز هم بردارند قابل بررسی و ارزیابی توانند گامی تمدنمی

 است. همراهی

آنهم نه  ،پرچمداری کنندتوانند به سهم خود در این عرصه بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی می -11

کلی بدون آنکه مش به مطالبات برای عدم پاسخگوئی گری، زیرا توانائی حکمرانانصرفاً از جنس مطالبه

کنند رائه نمیآفرینی اتبدیل شده و آنجا که باید پاسخگو باشند نیز پاسخ تحول تخصصپیش آید به یک 

 نند.کها و اقدامات دشمنانه  فراملی بسنده میمحدودیتها و اثار مشکالت و چالشذکر به  و یا اینکه صرفاً

ث با دوستان بح ؟! قبالًآفرینی کنداقتصاد مقاومتی نقشعرصه در تواند میانجمن چگونه  -11

مفصل شده است که اگر یک بازار هدف انتخاب کنند و تعدادی از شرکت های بخش خصوصی با تشکیل 

بنیان برای آن طراحی شده که اوایل عملیاتی دانشگذاری کنند مدل یک بنگاه رهبری این بازار را هدف

تشکیل  انجمن ارائه  و منتشر شد اما در دستور کار اجرا قرار نگرفت چون رویکرد اعضا انجمن بیشتر 

مذکور بر اساس یک فعالیت علمی در کارگاه آموزشی مدل . گری بود تا فعالیت تمدن سازمطالبه

ام بار  برای حضور دعوت شده سازی در جهان سوم در دانشگاه هاروارد که اینجانب دوخصوصی

 است.تدوین شده

وریم آ  یک بررسی کوتاه بعمل امنیت غذاییمناسبت نیست یک بازار هدف انتخاب کنیم مثالً بی -01

خلق بازارهای  برایست و بویژه اهای سرزمینی برای تحقق امنیت غذایی به چه میزان که قابلیت

 بنیان چگونه امنیت غذایی قابل دسترس است.های دانشکار فناورانه با همکاری شرکتوکسب

کت شر 0033 وجود مرور کنیم.با یکدیگرظرفیت های سرزمین برای تحقق امنیت غذایی را  -13

 هاگذاری و نظریه پردازی، هزاران دانشگاه و دهاندیشکده سیاست 311د هزار مخترع، ، یکص دانش بنیان

هزار گروه  111هزار عضو هیئت علمی، ده هزار موسسه نیکوکاری، پانصد هزار نیکوکار حقیقی مستقل، 

، در حال مصرفکشت، یکصد میلیارد متر مکعب آب در اختیار قابل هکتار اراضی میلیون  18جهادی، 

که هزار وجود دارد کراری غیر تهزار گونه  11های تکراری واریتهیکصد هزار گونه گیاهی که با حذف 

گونه آنها تولیدات قیمتی با ارزش افزوده باال دارند، صدها نژاد اصیل دام و طیور و آبزیان و یک اکوسیستم 

هزار  103از و همچنین بیش  نظیر و انحصاریارزشمند و بعضاً بی های تولیداتچهارفصل با تنوع قابلیت

 های سرزمین است.از قابلیتبخشی  تحصیل کرده دانشگاهی متخصص کشاورزی بیکار؟!
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 زو قابل دسترس همگان ا تولید غذای سالم، فراوان زعبارت است ابا زبان علمی ساده امنیت غذایی  -14

ی وابستگ ،با کمبود موادغذاییکشور ها. در حال حاضر نیازمندینظر قیمت، کیفیت و شبکه عرضه 

 .دباشمیمواجهرده عرضه ست، ناسالم بودن محصوالت و گرانی قیمت و فقدان شبکه سالم و گیواردات

ن تن میلیو 111میلیون تن محصوالت خام کشاورزی،  121ها تولید رفیتظخروجی استفاده از  -15

میلیارد دالر کاالی اساسی و  11تاد میلیارد دالر، واردات شضایعات و محصوالت جانبی کالً به ارزش ه

میلیون  151که بتواند تولیدات را به  وجود دارد اقداماتی ها و. برنامهباشدمیهای دام وطیور و آبزیان نهاده

 ود.شامنیت غذایی برقرار ،در تولیدات تن و ارزش آن را به یکصد میلیارد دالر برساند و با اولویت بندی

 است. که ابزار و امکانات آن نیز فراهم سازی تولیداتسالم همراه باالبته 

. نیروی های علم و فناوری رویکرد خرد و غیر فعال استرویکرد حکمرانی در خلق ظرفیت -16

سازی محصول خود ندارد، شرکت شود برای مهاجرت، مخترع جایی برای تجاریمتخصص تربیت می

  شود و در توسعه یا خلقنه برسد آنگاه رها میاشود که به محصول فناورحمایت میبنیان همه گونه دانش

که ناشی از فقدان رهبری  استمشکالتی  اینهاوارد مشابه مو بسیاری از  شودبازار حمایت نمی

 .دباشمیوکار فناورانه بازارهای کسب

پاسخ روشن آن است  آیا دستاوردهای علم و فناوری برای تحقق امنیت غذایی واقعی است؟ -17

های مدلدلیل نبود دانش حکمرانی مطلوب بهواقعی است اما  دستاوردهای علمی و فناوری کشورکه 

، به واردات  جهادی وجود نداردپشتیبانی  و ایجاد بازار کسب و کار فناورانه وجود ندارد، همت مطلوب

و  فقدان رهبری بازار کسبباید با ارز آزاد با واردات رقابت کند مشابه دهیم و تولید داخلی سوبسید می

 .استشدهیل از این قبکارهای فناورانه باعث مشکالت مشابه به فراوانی 

د تولید غذای سالم ندانش بنیانی وجود دارد که بتوان هایفناورانه و شرکت هایوردآیا واقعاً دستا -18

؟ برای توسعه بازار آن وجود دارد یک نمونه معرفی شود.اگر فراوان و قابل دسترس همگان را فراهم کند. 

 . درکندو طی چه مدتی ما را به امنیت غذایی به سهم خود نزدیک می ؟!گذاری نیاز استچقدر سرمایه

قابل  .شودکننده مرور مید فناوری متحولاین فرصت کوتاه یک موردر  پاسخ کنجکاوانه به این سواالت

پروژه ملی در دست تدوین است و فناوری  19ذکر است که برنامه ملی امنیت غذایی با هفت طرح ملی و 

 باشد.کور میپروژه ملی مذ 19معرفی شده یکی از 

مشغول به کسب و کار سکه و ارز و ساعت و امثال و ها یک کارآفرین بازار تهران از خانواده دریانی -19

 رد گیالن مهاجرت کرده و بهساز خود را رها نموده و گیرد کسب و کار پولسال قبل تصمیم می 11آن 

ال س هایتبپردازد. طی این مدت به قیم جلبکیزرپارک علم و فناوری رشت به خلق فناوری تولید 

ی شگرفی که به تنهائی و بصورت تعیین ااست و به دستاوردهیکصد میلیارد تومان هزینه نموده 1411

تواند می ریزجلبکاست قابل ذکر است که غذایی نزدیک کند دست یافتهتواند ما را به  امنیتکننده می

 و موجودات میکروسکوپی باشدانسان، دام وطیور و آبزیان مکمل غذایی و داروئی برای غذا و

 دستارودها به شرح زیر است: ای ازگوشه
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در استخرهای پرورش ماهی ضمن افزایش کمیت  های شیمیایی( با جایگزینی مصرف ریزجلبک با کود1-19

سالم عرضه سازی آب و خاک گوشت شود با سالمکه با جلوگیری از تلفات حاصل می %31تولید تا 

وده  وجود دارد که با تولید گوشت آل . فقط در گیالن هشت هزار هکتار استخر پرورش ماهیشودمی

است. بیماری سرطان گوارشی را در گیالن و مرگ و میر ناشی از آن را برابر با کل کشور ارتقاء داده

               یاز به واردات و همچنین بابدون ن زیان را به همراه داردو فراوانی تولید آب ازیسسالم زجلبکری

شود و همچنین گوشت سالم ماهی که مشتری برای کودهایی که مصرف نمی خلق بازارهای صادراتی

 توند ارز آور باشد.می فراوان دارد.

 411ضمن افزایش کیفیت منجر به افزایش تولید تا مزارع زراعت برنج جلبک در ریز ( استفاده از 2-19

هزار هکتار مزرعه کشت برنج  611کیلوگرم در  هکتار شده است قابل ذکر است که فقط در شمال کشور 

 داشتهزار تن افزایش محصول خواهیم  211کود شیمیایی بیش از وجود دارد که با جایگزینی جلبک با 

امکان استفاده از ریزجلبک در کلیه مزارع و باغات  . همچنینبه عدد واردات آن خیلی نزدیک استکه 

 است. سازیو پایلوت و در دست مطالعهباشد که مراتب میامکان پذیر 

       ضمن تقویت  و آنتی اکسیدان نویتامین، روغانواع پروتئین،  %67( پودر جلبک با دارا بودن 3-19

هان و جانوران افزایش کیفیت و کمیت  تولیدات را به همراه دارد به همین دلیل سیستم ایمنی گیا

 غیر قابل باور است هامصرف آن به عنوان مکمل در تولید غذای دام وطیور و آبزیان آغاز شده و دستاورد

ازارهای جدید جذب سرمایه و اشتغال مولد و توسعه ر به خلق بجتواند منانتشار این دستاوردهای ملی می

 کارهای جدید فناورانه شود.کسب

نظیر برای انسان است استفاده از قرص جلبک نه فقط  یی و داروئی بیا( پودر جلبک یک مکمل غذ4-19

برای کوهنوردان ورزمندگان برای تامین غذا در شرایط بحرانی توسعه یافته بلکه روند رو به رشدی در 

و هر روز ارزش اقتصادی باالتری   کسب شدهزندگی روزانه شهروندان و بویژه مکمل غذایی ورزشکاران 

 شاورزیک افزایش کمیت و کیفیت تولیدات وکارآمدی  فرایندهر روز در  نقش میکروجلبک کند.پیدا می

 .باشدهای تکمیلی و پشتیبان میوهش و خلق فناوریژعات و پلو نیازمند مطا شودبیشتر می

و اقیانوس ها به  ( ماکرو جلبک ها که ارزش غذایی کمتری دارند و تولید آنها بویژه در حاشیه دریاها5-19

ولید در ت  (یلرو پرکنندهبعنوان ف)ماده اصلی   یکی و خودرو نیز مشاهده می شود سادگی بصورت وحش

از گذشته نقش  هر روز بیش بوده وهای تجدیدپذیر و همچنین تولید انرژی ی دام وطیور و آبزیانغذا

 خواهد کرد.امنیت غذایی را ایفا استراتژیک  پشتیبان

ریزجلبک با ارز آزاد با کود وارداتی با ارز دولتی در رقابت است یک رقابت ناعادالنه تولید ( 6-19

د در مکمل در مصرف  کوایفای نقش و جایگزینی و یا  این محصولبا گسترش تولید  اما افتخارآفرین

لی داخ کودهای تولیدو صادر کردن ی وارداتکودهای جوئی در بعضی از تولیدات میزان ارز حاصل از صرفه

تواند  در یک صندوق این منبع مالی می .میلیارد دالر در سال بالغ شود 5تا  3به  به تدریج تواندمی

آفرینی ریز جلبک با این نقش نه نقش آفرینی کند.های امنیت غذایی همه گوحمایت از فناوری
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 ایبگونه غذایی را بازمهندسی خواهد کردمهندسی مالی  امنیت  موجودفرایندهای  اقتصادی

 که دستیابی به امنیت غذایی در کشور درآمدزا و ارزآور باشد.

واند تجلبک منحصر به مشارکت با شرکت مذکور نبوده و میانواع گذاری در فناوری تولید سرمایه( 7-19

ی اوکار حرفهبا اهمیت کسبهای جنبهدر موضوعات مختلف با مشارکت یا خرید فناوری و با رعایت همه

ند ادر ساختار فعلی حکمرانی نهادهای بسیاری خلق شده توسعه یابد و پشتیبان امنیت غذایی کشور شود.

اما فاقد کنند های خلق شده حمایت میبنیان و فناوریهای دانشکه بطور گسترده و خرد از شرکت

نگاه ببخش خصوصی بتواند اگر همچون امنیت غذایی هستند. های کالن حل چالشهای ملی برای برنامه

های خرد را مدیریت کرده و در قالب یک برنامه ملی و حمایت منیت غذایی را تاسیس کند رهبری بازار ا

قرار دهد امکان خلق ارزش افزوده بسیاری همراه با دستیابی مرتبط با امنیت غذایی های پشتیبانی فناوری

 م معظم رهبریانهضت توسعه علم و فناوری موردنظر مقو همچنین  شودبه امنیت غذایی فراهم می

  اندرکاران پرتالش حامی تولیدشود و زحمات دستبصورت کارآمدی هدایت و اثربخش می

ری حسب رهنمود مقام معظم رهب جهاد تبیینبه . ما تر قابل تبیین استعلم و فناوری نیر برجسته

ساز نه تمدو هم امید به آیندفاده شود تاسدر این حوزه نیاز بسیار داریم تا با روشنگری هم از دستاوردها 

 .بیشتر شود


