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4 صنعتیسازی

فن�اورى را باي�د وصل كني�د ب�ه صنعت، و 
صنع�ت را باي�د وص�ل كني�م به توس�عه ى 
كشور. صنعتى كه مايه ى توسعه و پيشرفت  
كش�ور نباش�د، ب�راى م�ا مفي�د نيس�ت.
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تولیدثروت

بازخوردازبازارمصرف

كارهاى بزرگ از ايده پردازى آغاز ميشود و اين 
كارى نيس�ت كه در اتاق دربسته و در خأل انجام 
بگيرد. بايد فكر و انديشه  گوناگون با آن تماس 
پيدا كنند تا محصول كار عملى و منطقى بشود.

بايد ب�ا ت�اش و برنام�ه ريزى عل�م مان را ب�ه ثروت 
ملى تبديل كني�م. بايد زنجي�ره ى علم و فن�اورى را 
تكميل كنيم. تا يك خط توليد واقعى درس�ت بش�ود 
و علم بتوان�د از همه جهات به اهداف خودش برس�د.

علم مجرد و به تنهايى هم كافى نيس�ت؛ علمى كه به 
فناورى منجر نش�ود، فايده اى ندارد و نافع نيس�ت. 
وظيفه ى دانش�گاهها،  آموزش و پ�رورش، وظيفه ى 
مراكز تحقيقاتى و مراكز پژوهش�ى س�نگين است.

در اين اينفوگرافيك، مراحل چرخه  علمى  
ايده تا مصرف  با توجه به بيانات رهبر انقاب 
در ت���اري�خ هاى  ۸۶/۰۲/۲۵، ۸۶/۰۶/۱۲، 
  ،9۰/۰۶/۰۲ ، ۸۷/۰۶/۰۵  ،۸9/۰۷/۱۴ ،۸۵/۰۱/۰۱

9۱/۰۱/۰۱ به تصوير كشيده شده است.

از پديدآمدن يك ايده در ذهن نخبه 
تا بهره بردارى عملى از آن، فعاليت ها 
و اقدامات متنوعى بايد طى ش�ود. 
رهبر انقاب اس�امى در چند سال 
گذشته به ضرورت برنامه ريزى براى 

طى اين مراحل اشاره كرده اند. 

ذهني�ت  در  تجارى س�ازى  اگ�ر 
دستگاه هاى مسئول باشد، بايستى 
از آغاز - يعنى از وقتى كه ما پروژه ى 
علم�ى و صنعتى را تعري�ف ميكنيم 
- ب�ه فكر تج�ارى كردنش باش�يم؛ 
نگذاري�م بعد از آنكه كار تمام ش�د، 
به فكر بيفتي�م ك�ه بازاريابى كنيم. 
كه  البته اين مربوط به دس�تگاه هاى 
مسئول كشور است كه دنبال كنند.

بايد روزى برسد كه اين ملت بتواند از دانش 
خود ثروت توليد كند. آن وق�ت خوِد آن 
ثروت به پيش�رفت دان�ش كمك خواهد 
كرد... دائم�اً هم افزائى به وج�ود مى آيد. 
البته جهت گيرى ها، بايد جهتگيرى هاى 
درست و معن����وى و الهى باش����د.

جهت گيرى علم در غرب: حركت به سمت 
تولي�د ث�روت ب�دون ذره اى معنوي�ت

ايده ى كار علمى در ذهن نخبه شكل ميگيرد، بعد تبديل ميشود 
به علم، بعد تبديل ميشود به فناورى، بعد مى آيد ميشود صنعت، 
بعد مى آيد توى ب�ازار مصرف. بازخورد آن در ب�ازار مصرف، باز 
توليد اي�ده ميكند. اين چرخ�ه بايد همين طور اس�تمرار پيدا 
كند. هم�كارى دولت و دس�تگاه هاى صنعتى و دس�تگاه هاى 
مديريتى و دستگاه هاى دانش�گاهى در اين امر ضرورى است.
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تا س�ال ۱۴۰۴ ما بايد بتوانيم حداقل بيس�ت درصد از درآمد كشور 

را از راه صناي�ع و فعاليته�اى تج�ارى دانش بني�ان تأمي�ن كنيم

چــرخهعلـمـی
ایدهتامصرف

در همه ى بخش��ها يك چرخ��ه ى به هم 
 پيوس��ته ى مهمى از انواع دانش��هائى كه 
مورد نياز كشور اس��ت، بايد وجود داشته 
باش��د تا اينها هم افزائى كنند و به كمِك 
هم بيايند. يك مجموع��ه ى كامل علمى 
در كشور بايستى به وجود بيايد؛ اين هنوز 
نشده. اين جزيره ها بايستى به طور كامل 
به هم متصل شوند، يك مجموعه ى واحد 
تشكيل شود؛ به هم كمك كنند، همديگر 
را پيش ببرند، هم افزائى كنند، راه را براى 
جستجو و يافتن منطقه هاى تازه ى علمى 
در اين آفرينش وس��يع الهى ب��از كنند؛ 
س��ؤال مطرح كنند، به آن س��ؤالها پاسخ 

داده شود؛ اينها همه اش الزم است. 

چرخهعلمیكامل
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پيش��رفت مادى كش��ور در درجه ى اول، 
متوق��ف بر دو عنصر اس��ت: ي��ك عنصر، 
عنصر علم است؛ يك عنصر، عنصر توليد 
است. بايد به علم و توليد اهميت بدهيم؛ 
بايد در مراكز علم و تحقيق، با ش��كلهاى 
نو و مدرن پيگيرى ش��ود.  باي��د توليد در 
كش��ور - بخص��وص تولي��د دانش بنيان، 
متكى ب��ه دان��ش و مهارته��اى علمى و 

تجربى - پيش برود. هنوز اول راهيم.

تولیددانشبنیان

بیاناتدردیداركارگراننمونهسراسركشور89/2/8
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۱( روحيه و فكر جهادِى حاكم بر مجموعه 
۲( فرصت دانستن تحريمها توسط دانشمندان 

پژوهشگاه

3( اعتماد به نفس باالى دانشمندان جوان
۴( اداره سررشته امور توسط جوانان

۵( برقرارى  ارتباط بين صنعت و دانشگاه 

اگر بخواهم اين الگوى مطلوب را در يك جمله معرفى كنم، عبارت است از: تركيب علم، ايمان، تاش. 
هم علم را جدى گرفتند، هم ايمان و پايبندى و تقوا را؛ نه به صورت يك س�ربار، بلكه به ش�كل يك 
عنصر اصلى در بافت مجموعه و در بافت كار. و هم خستگى را فراموش كردند. انتخاب دقيق مسئله، 
و استفاده از علم و دانش و تاش در پرتو ايمان براى حل مسئله، رمز موفقيت پژوهشگاه رويان  است.

پارک هاى علم و فناورى و كارگاههاى تحقيقاتى- آموزش�ى، براى انجام كارهاى علمى محققين و 
پژوهشگران راه اندازى شده اند. در اين مراكز، بايد براى جذب فارغ التحصيان مقاطع مختلف مراكز 
علمى پژوهشى برنامه ريزى شود. فارغ التحصيانى كه بعد از دوران تحصيل مايلند كار علمى كنند 

و مسئوليت علمى خود را دنبال كنند بايد بتوانند در اين مراكز مشغول به اين نوع فعاليت ها شوند.  

امروز ما آمديم اين منطقه را از نزديك بازديد كرديم. اين منطقه، يك منطقه ى اقتصادى اس�ت كه 
متكى است به توليد؛ و براى اقتصاد يك كشور، مهمترين بخشى كه ميتواند يك شكوفائى پايدار را به 
وجود بياورد، توليد است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد توليدى اى كه متكى است به دانش، متكى است 
به علم؛ اينجا اينجور است؛ هم اقتصادى است، هم توليدى است، هم علمى است؛ دانش بنيان است.

صنعتنفتعسلویهپژوهشگاهصنعتنفت

پارکهایعلموفناوریپژوهشکدهرویان

بیاناتدرجمعمردموكاركنانصنعتنفتعسلویه90/1/8بیاناتدرحرمرضوی91/1/1

برگرفتهازبیاناتدردیداررؤسایدانشگاههاومؤسساتآموزشعالی85/5/23بیاناتدربازدیدازپژوهشکدهرویان86/4/25وبیاناتدیدارجمعیازمسئوالنومحققانپژوهشگاهرویان88/11/8

من چند تا از اين خصوصيات و پديده هائى را كه در آنجا مشاهده كردم، به شما عرض ميكنم. 
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ايجاد كارخانجات 
بزرگ و ماشينهاى 

 عظيم در طول 
چند دهه
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توليد ثروت از 

طريق صنعتى سازى 
و توليدات 
كارخانه ها
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 گسترش علم 
و فناورى در 

ديگر كشورهاى 
اروپائى

7
نياز تمدن غرب 
به مواد اوليه و 
همچنين بازار 

مصرف

8
استفاده از دانش 

براى توليد توپخانه 
و بمب در مقابل 
شمشير و نيزه
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فاجعه آفرينى و 
وحشيگرى در 

بسيارى از كشورها 
به كمك علم
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 انقاب صنعتى 

در قرن هيجدهم  
و آغاز آن در 

انگليس
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تحرک علمى و 

پيشرفت غرب در 
علوم مختلف

نمونهها
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آغاز تحرک فكرى 

غرب در دهه 
شانزدهم در ايتاليا، 
انگليس و جاهاى 

ديگر اروپا


