
شرکت هاى دانش بنیان
 گزیده اى از بیانات امام خامنه اى (مدظله العالى)   در دیدار مسئوالن نظام 1401/1/23 و بیانات نوروزى 1400/12/29 و 1401/1/1توسعه و تولید

      ����ش و خال� سازی، ��ند�ی �و�و�ی و ��ا�ی: 
دفتر منویات والیت مرکز راهبردى

تعداد�شرکتهای�دانش بنیان در مقایسه ى با نیازهاى کشور کم است...
 ما شرکت دانش بنیان داریم لکن باید�افزایش�پ�دا�کند... 

تعداد شرکتهاى دانش بنیان ... باید افزایش پیدا کند، بخصوص در زمینه ى کشاورزى و البّته در همه ى  زمینه هاى دیگر
ما در حال حاضر قدرى کمتر از 7000 شرکت دانش بنیان داریم. ... در 1401 چقدر میشود این مقدار را افزایش داد...؟  ...

 توّقع من از مسئولین این است که صد�درصد�افزایش�پ�دا�کند، یعنى شرکتها دو برابر بشود...  
باید�همّت�کنند�مسئول���ما�و�این�کار�را�انجام�بدهند.

 بخصوص در بخشهایى که عقب ترند، مثل همین بخش کشاورزى.
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 و آنها را جّدى بگیرند...
براى اینکه ارزیابى کنیم تولید کشور دانش بنیان شد یا نشد، 

صرفًا تعداد شرکتهاى دانش بنیان کافى نیست. 
... ما گفتیم ... اقالًّ پنجاه درصد یا صد درصد افزایش پیدا کند. ... خب این یک 

شاخص است اّما این کافى نیست. 
بایستى شرکتهایى که به  وجود مى آیند 

یک خصوصیّاتی�داشته�باشند که
 این خصوصّیات حیاتى است، اساسى است،  مهم است...

در توسعه ى شرکتهاى دانش بنیان،
�اولویّتهایی�در�نظر�گرفته�بشود�...

براى شرکتهاى دانش بنیان
 باید ضوابط�کیفی�تعی���بشود؛ ...

 شاخصها�باید�مع�ّ��بشود و ان شاءاهللا دنبال�بشود. 

«مسئوالن باید ... حمایت�کنند؛ 
شرکتهاى دانش بنیان مال مردم است؛ مردم، جوانها 
این شرکتها را تشکیل میدهند لکن 
دستگاه ها بایستى از اینها حمایت بکنند؛ 
حمایت عمدتًا به این است که

 محصوالت�اینها�را�بخرند، استفاده کنند
 یا اگر امکاناتى الزم دارند، به آنها امکانات را بدهند. 

 واقعًا از شرکتهاى دانش بنیان حمایت کنیم؛
 بخشهاى دولتى حمایت کنند. 

مهم ترین مصرف کننده ى تولیدات در کشور دولت است. 
دولت میتواند�از�تولیدات�دانش بنیان�استفاده�کند؛ 

یعنى این [مسئله ى] جلوگیرى از واردات بى روّیه ... یک مورد و مصداق 
تاّمش اینجا است که از اینها، از این شرکتها، از�تولیداتشان�حمایت�بشود. 

در توسعه ی�شرکتهاى دانش بنیان، 
اولویّتهایى در نظر گرفته بشود.... 
یعنى�نیازسنجی�بشود در مورد این شرکتها.
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این  جور نباشد که فالن شرکتى که با�فنّاوری�چهل�سال�پ�ش دارد کار میکند،
 بیاید به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت نام کند.             

یکى از این خصوصّیات این است که در آن نوآوری�باشد...   
به معناى واقعى کلمه در [یک شرکت] دانش بنیان      
 یک�نوآوری اى باید وجود داشته باشد ....         
یا فالن شرکت مونتاژى، مونتاژگران،           
که در واقع مونتاژ هم همان واردات بى رویّه است.             
 با یک شکل دیگرى؛ این تولید نیست،              
 این به اصطالح آفر�نندگی�محصول نیست؛              
 این یک نوع واردات است.              

 یکى از شاخصها این است که
 شرکتها به معناى واقعى کلمه�اشتغال آفر�ن باشند.       
اشتغال آفر��� با همین شرکتهاى دانش بنیان             
 به دست خواهد آمد.»                 

کاهش�ارز�ری وجود داشته باشد ما االن 
      در یک مواردى براى واردات یک محصول ارز زیادى مصرف میکنیم؛

              اگر این شرکت دانش بنیان این را تولید کند یا به تولید نزدیک بکند،
                   این یا کاهش�ارز�ری دارد یا بکّلى ارزبرى را از بین میبرد؛

                        این یکى از معیارها است.

قابلیّت�صادرات داشته باشند؛ 
             یعنى در مواجهه ى با محصوالت جهانى و بین المللى رقابت پذیر باشند.

یکى از اولویّتها که خیلى مهم است، این است که       
این شرکتها در�جهت�ح�ّ�مسئله باشند؛      
ما مسائل اقتصادى مشّخصى در کشور داریم؛     
این شرکتها متوجّه�به�حل�مسئله باشند،    
گره گشایى داشته باشند،�بر�طبق�نیاز به  وجود بیایند.

یک بخشهایى هست که�امنیّت�اقتصادی متوّقف بر آنها است؛ 
    مثالً  فرض کنید بخش کشاورزى که ... یکى از وابسته ترین

      بخشهاى ما به واردات و به خارج، ... است. 
       در حالى که بخش کشاورزى به�امنیّت�غذائی ما
        ارتباط پیدا میکند؛ [این] مسئله ى مهّمى است.

         در شرکتهاى دانش بنیان این جهت رعایت بشود. 

نیروهاى متخّصص را جذب�کنند.

                    در بخش معادن، ما مشکالت زیادى داریم؛ 
                    یکى از مشکالت همین خام فروشی است. 

                   ... در مورد نفت که ما واقعًا هیچ�ارزش�افزوده  اى نداریم،
                  در مورد گاز تا حدودى [وجود دارد]؛...

              ... در کشور، چقدر معدن گران قیمت سنگ وجود دارد ...
              اینها بدون اینکه یک�ارزش�افزوده اى داشته باشد،

          بدون کار کردن روى آنها، اینها صادر میشود. ...
   مهم است که ما شرکتهاى دانش بنیان را به این بخشها متوّجه کنیم.

                     ما به اصطالح مواّد خام را صادر میکنیم با قیمت ارزان، 
               ... در حالى که باید محصول�نهایی را [صادر کنیم.] ...

        تولید دانش بنیان برود به این سمت که 
ما بتوانیم محصول�نهایی را در�همه ی�موادّ�گوناگون صادر کنیم.

«فّعالّیت شرکتهاى دانش بنیان به صورت�زنج��ه ای شکل پیدا بکند.»
                     «اگر ما تولید را  تقویت کردیم که تقویت آن هم به همین دانش بنیان بودن است.

 اگر ما این سیاست را دنبال کردیم ... هز�نه ها�را�کاهش میدهد؛ ... قیمت تمام شده کاهش پیدا میکند؛  
... بهره ورى را افزایش میدهد ... حجم محصول افزایش پیدا میکند، 

کیفیّت�باال�میرود، ... کیفّیت محصول را افزایش میدهد، بهبود میبخشد ... 
در داخل کشور هم، ... وقتى محصول داخلى کیفیّت�به��ى داشت، قیمت�ارزان ترى داشت،

 مردم طبعًا به آن اقبال میکنند.»

«امروز مسئله ی اصلی ما، مسئله ى اصلى مسئولین اجرائى کشور 
و کسانى که به نحوى در این مسائل، در اداره ى کشور دخالت دارند، عبارت است از اقتصاد ...

در اقتصاد هم مسئله ی  عمده عبارت است از تولید مّلی.  
مهمترین مسائل اقتصادى کشور را مسئله ى تولید، رواج تولید ملّى و رونق تولید ملّى، حل میکند.

تولید مّلی در واقع راه اصلى عبور از سختى ها و دشواریهاى اقتصادى براى کشور است ...
رسیدن و دست یافتن به پیشرفت عادالنه در اقتصاد  

و حّل مشکل فقر در کشور فقط از مسیر تقویت «تولید» میگذرد...
براى رشد اقتصاد کشور و اصالح امور اقتصادى کشور،

 به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم ...
 تقویت [تولید] هم به همین دانش بنیان بودن است...

تولید دانش بنیان، مّتکى به دانش، دانش جدید و پیشرفتهاى علمى، و تولیدى که اشتغال آفرین باشد...
اشتغال آفرینى با همین شرکتهای دانش بنیان به دست خواهد آمد.»


