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نقش استعدادهاي ملي در توسعه اقتصاد مقاومتي و اشتغال

آقایان! به داخل نگاه کنید
محمدكاظم باقري

*

■■مقدمه
از نگاه کارشناسانه باید گفت مبانی اقتصاد مقاومتی از یک سو
سازوکار غلبه بر محدودیتهای اقتصادی دشمن را فراهم میکند
و از س��وی دیگر راهی برای شکستن بنبستهای اقتصادی است.
در این راس��تا یکی از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی تمرکز بر نوآوری،
کارآفرینی و ریس��کپذیری اقتصادی با توج��ه به کاربرد صحیح
س��رمایه است .با چنین رویکردی است که دقیقاً اقتصاد مقاومتی
به عنوان یک فرصت مطرح است ،چرا که مبتنی بر اغتنام فرصت
سرمایهگذاری برای تولید داخل و کاهش وابستگی است و کشاورزی
در ایران نیز در این چارچوب از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار
اس��ت .اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی میگویند« :اقتصاد
مقاومتی» در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرفکننده قرار
میگیرد ،منفعل نیست؛ در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی
میکند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومیسازی
آن براساس جهانبینی و اهداف آینده دارد .به عبارت دیگ ر اقتصاد
مقاومتی یعنی تش��خیص حوزههای فش��ار و متعاقبا تالش برای
کنترل و بیاثر کردن آنها و در ش��رایط آرمانی تالش برای تبدیل
این فشارها به فرصت .در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال
هس��تيم كه نقش استعدادهاي ملي در توسعه اقتصاد مقاومتي و
اشتغال چيست؟
■■نقش صنعت فوالد در اقتصاد مقاومتي
امروز صنعت فوالد نقش بس��یار مهمی در توس��عه اقتصادی
کشورها دارد به طوری که میتوان پیشرفت و توسعه در این صنعت
را یکی از معیارها و ش��اخصهای اصلی صنعتی ش��دن جوامع در
نظر گرفت .در حال حاضر ،حدود  ۶۷کش��ور در زمینه تولید فوالد
و محصوالت فوالدی در جهان فعال هستند .هرچند تولید فوالد در
سالهای بین  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۰به دلیل عواملی چون آشفتگیهای
مالی در منطقه یورو ،تقاضای ضعیف بخش خصوصی در آمریکا و
حوادث خاورمیانه ،دستخوش تحوالت اقتصادی و به چالش کشیده
شدن فعالیت جهانی شده و نتیجه آن کاهش تولید در این بخش
بود ولی س��ال  ۲۰۱۱این روند تا حدودی بهبود یافت و براس��اس
گزارشهای ارائه ش��ده از سوی انجمن جهانی فوالد ،سال ۲۰۱۱
میالدی از بین  ۶۷کشور تولیدکننده ،به ترتیب کشورهای چین،
ژاپن و آمریکا در تولید فوالد موفق به کسب مقامهای اول تا سوم
شدهاند .بعد از این  3کشور ،کشورهای روسیه ،هند ،کره جنوبی،
آلم��ان ،اوکراین ،برزیل و ترکیه به ترتیب رتبههای چهارم تا دهم
را به خود اختصاص دادهاند .در این بین ایران نیز در س��طح جهان
در رتبه هفدهم جدول تولیدکنن��دگان فوالد قرار گرفت .البته با
بررس��ی آمارهای ارائه شده از س��وی انجمن جهانی فوالد ،برخی
کشورهای تولیدکننده نظیر نروژ ،ازبکستان ،اکوادور ،مراکش ،ایران،
عربستانس��عودی ،چین ،هند و زالندنو در این بازه زمانی ،افزایش
تولید فوالد را تجربه کردند .در بین کشورهای یادشده ،چین ،ایران
و هند جزو بزرگترین تولیدکنندگان فوالد خام در جهان به شمار
میروند .کشف تعداد زیادی از اشیای فرسوده آهنی نظیر تیغههای
خنجر ،چاقو و داس در مناطق مختلف ایران ،حاکی از رواج و رونق
دانش فنی آهن و فلز در ایران باس��تان است اما با افزایش سرعت
تحوالت در حوزه تکنولوژی تولید فوالد در کشورهای صنعتی و نیاز
روزافزون به محصوالت ف��والدی ،ایجاد یک کارخانه ذوب آهن به
عنوان مادر صنایع ،در  3قرن اخیر یعنی از دوران حکومت قاجاریه
در ای��ران یک آرمان ملی تلقی ش��د .تولید محصوالت فوالدی به
روشهای جدید و به ش��کل امروزی ،در قرن  ۱۹میالدی ش��روع
شد و تا به امروز نیز ادامه داشته است .با توسعه تکنولوژی در این
عصر که عصر انقالب صنعتی نامیده میشد ،کاربردهای جدیدی
جهت استفاده از آهن و فوالد در بخشهای مختلف نظیر راهآهن،
صنایع اتومبیلس��ازی ،صنعت هواپیماسازی ،صنعت کشتیرانی و
سایر بخشها به وجود آمد که تا به امروز نیز این تحول به صورت
چش��مگیر مشاهده میش��ود و نه تنها دامنه کاربرد آن روز به روز
گسترش یافته ،بلکه تنوع عظیمی در کاربرد فوالد ایجاد کرده است.
درک اهمیت این پویایی در رشد و توسعه اقتصاد ایران کافی است
تا بتوان به اهداف جهتگیری تحریمها ضد ایران پی برد .در واقع
باید گفت از دید دشمنان ،پایداری ملت ایران در مقابل تهدیدها و
فش��ار نظامی امری اثبات شده است اما درباره اقتصاد باور آنها این
است که ضعیفترین حلقه مقاومت ملت و نظام ،حلقه اقتصاد است
و به همین دلیل مقام معظم رهبری میگویند دشمن تنها از این
طریق میتواند وارد شود و زحمات خود را برای این کار نیز میکشد.
ش��ادمانی آمریکا و غرب از اینکه تحریمها توانسته است تولید در
بخشهای صنعتی و مبادالت تجاری ایران را به سطح قابل توجهی

کاهش دهد ،حاکی از س��رمایهگذاری دشمنان روی اقتصاد ایران
است و از همین دیدگاه است که بحث اقتصاد «مقاومتی» درست
نقطه مقابل این توطئه قرار میگیرد.
■■ صنعت نفت و گاز و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي
جایگاهی که صنعت نفت ایران از آن برخوردار است ،چشمانداز
این صنعت را از اهمیت بسیاری برخوردار کرده است به طوری که
در این رابطه اهداف گوناگونی برای آن در نظرگرفته شده است.
دس��تیابی به جای��گاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پاالیش��ی
به منظ��ور ایجاد باالتری��ن ارزش افزوده از مناب��ع هیدروکربوری
کشور ،دس��تیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد
و کاالهای پتروش��یمیایی به منظور ایجاد باالتری��ن ارزش افزوده
از منابع هیدروکربوری کش��ور و نیل به جای��گاه اول فناوری نفت
و گاز در منطق��ه از جمله این اهداف اس��ت .تحق��ق این اهداف،
مستلزم صیانت از منابع نفت و گاز ،توسعه و تقویت صنایع مکمل
فعالیتهای باالدستی نفت و گاز ،خوداتکایی در صنایع باالدستی
نف��ت و گاز ،جذب ،تولی��د و انتقال دانش فنی و بهرهگیری هرچه
بهتر از ویژگیهای ژئوپلیتیک ایران در منطقه در جهت به حداکثر
رساندن منافع اقتصادی ناشی از تجارت نفتخام و سایر مشتقات
نفتی است که از برنامههای چشم انداز نفت و گاز ایران است .در این
راستا با توجه به جهتگیری تحریمها ،موضو ع جایگزینی صادرات
فرآوردهه��ای نفت و گاز به جای صدور نف��ت خام و گاز طبیعی،
همچنین تولید محصوالت جانبی از گاز با ارزش افزوده باالتر نظیر
اس��تحصال اتان ،گاز مایع DME ،و تبدیل به فرآوردههای نفتی
با ارزش ( )GTLاز اولویتهای این بخش از اقتصاد ایران است که
جهتگیری آن عمدتا معطوف به اقتصاد مقاومتی اس��ت .اقتصاد
ایران در سال های اخیر حرکت پرشتابی در جهت کاهش وابستگی
به صادرات نفت داش��ته است به طوری که در حال حاضر صادرات
غیرنفتی ایران به بیش از  40میلیارد دالر در سال رسیده است که
بخشی این صادرات از محل تبدیل نفت خام به محصوالت با ارزش
افزوده در صنایع پتروش��یمی حاصل شده است .تجربه نشان داده
اس��ت صادرات محصوالت با ارزش افزوده پتروشیمی به بازارهای
جهانی منجر به ایجاد درآمد ارزی به مراتب بیشتر از صادرات گاز
میشود و در حال حاضر پتروشیمی ایران به اکثر بازارهای جهانی
صادر میش��ود و خریداران بسیاری دارد .البته نباید فراموش کرد
که نفت به عنوان کاالی س��رمایهای و به عنوان دارایی بین نسلی
از قابلیت تبدیل شدن به منابع ثروت حاصل از صادرات نفت خام
برخوردار اس��ت .در این زمینه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
یکی از بزرگترین مناطق وی��ژه اقتصادی انرژی صنایع نفت ،گاز
و پتروش��یمی در جهان اس��ت که س��ال  1988تاسیس شد .این
منطقه متش��کل از  3منطقه عملیاتی پارس یک (پارس جنوبی)،
منطقه پارس ( 2کنگان) و منطقه پارس ( 3پارس ش��مالی) است.
فراهم آوردن ش��رایط ضروری برای بهرهگیری از مزیتهای نسبی
در ح��وزه صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی ،ایجاد زیرس��اختهای
الزم برای جلب و تش��ویق س��رمایهگذاریهای داخلی و خارجی
در زمینه صنایع پاییندس��تی پتروشیمی ،صنایع مختلط ،صنایع
نیمهسنگین و بهرهگیری از صنایع باالدستی گاز و پتروشیمی به
منظور ایجاد ارزش افزوده ،از جمله اهداف این منطقه بزرگ انرژی
است .تولید مقادیر قابل توجهی گاز اتان ،گاز مایع ،میعانات گازی،
گوگرد ،همچنین گاز طبیعی از میدان عظیم گازی پارسجنوبی به
وس��یله پاالیشگاههای احداث شده در منطقه ویژه پارس به عنوان
یکی از پتانسیلهای رش��د و توسعه صنایع پتروشیمی در کشور
عمل میکند ،همچنین س��ایتی برای احداث صنایع پاییندست
پتروشیمی تخصیص یافته است .در این مجتمع عظیم با تزریق گاز
به صنایع پتروشیمی و سرمایهگذاری در پاالیشگاهها عالوه بر ایجاد
اشتغال پایدار و صادرات میتوان به توسعه اقتصاد کشور حتی شتاب
بخشید .این ظرفیتهای بزرگ نشان میدهد اقتصاد ایران بویژه در
بخش نفت و گاز از پتانس��یلهای الزم برای نمود دادن به اقتصاد
مقاومتی برخوردار اس��ت .در این باره رهبر معظم انقالب در فرازی
از بیاناتشان درباره موضوع اقتصاد و نفت بر این نکته تاکید کردند
که تولید ثروت از طریق منابع تمام شدنی همچون نفت ،خودفریبی
است و افزودند :خامفروشی دامی است که میراث سالهای متمادی
قبل از انقالب است و متأسفانه کشور گرفتار آن شده و باید تالش
شود ملت ایران از این تله نجات پیدا کند .ایشان رسیدن به باور و
موقعیت بستن اختیاری د ِر چاههای نفت و توقف خامفروشی مواد
خام و معدنی را بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند :رسیدن به این
شرایط ،با تکیه بر علم و از طریق شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر
است .در حال حاضر عرصه اقتصادی ،عرصه جنگی تمام عیار و البته

نابرابر اس��ت ،لذا موفقیت در این عرصه نیازمند روحیه جهادی و
اقدام جهادگونه است .تحریمها در واقع مصداق تهدید است بنابراین
تبدیل تهدید به فرصت ،کاری دش��وار اما ش��دنی است .اهتمام به
تولی��د و افزایش کمی و کیفی محصوالت اس��تراتژیک نیز بخش
مهمی از الزامات اقتصاد پویا و مقاومتی است.
■■موقعيت ژئوپلیتيكي ايران و نقش آن در اقتصاد مقاومتي
اما در بحث انرژی ،وجود مناب ع یک سوی معادله است و طرف
دیگر آن بح��ث انتقال امن و مطمئن و ارزان انرژی اس��ت .از این
دیدگاه ،ایران با قرار گرفتن در جنوب غربی آس��یا و برخورداری از
یک موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک برای تأمین انرژی دیگر کشورها
و جایگاه اس��تراتژیک و ژئواکونومیک به طور ش��اخصی در کانون
توجه جهانی قرار گرفته اس��ت .از دید کارشناسان ،ایران به دلیل
برخورداری از پتانس��یلهایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک
و نزدیک��ی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه اس��تراتژیک هرمز،
دارای یک جایگاه انحصاری در تأمین و انتقال نفتوگاز کشورهای
آسیایی در مقایسه با دیگر کش��ورهای رقیب یعنی ترکمنستان،
قطر و روس��یه اس��ت و با توجه به این متغیرها یک بازیگر کلیدی
منطقهای محسوب میش��ود .ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی
ناشی از برتریهای ژئوپلیتیک و قرارگرفتن در چهارراه بینالمللی،
حائز اهمیت است و این چهارراه آفریقا را به آسیا و آسیا را به اروپا
متصل میکند .افزون بر این ،ایران با آبهای آزاد مرتبط اس��ت و
دارای موقعیتی اس��ت که دسترس��ی کش��ورهای آسیای مرکزی
و قفقاز را به آبهای آزاد میس��ر میکند و قادر اس��ت در مقوالتی
مانند س��وآپ یا انتقال نفت و گاز و سوخت تولیدکنندگان آسیای
مرکزی برای کش��ورهایی نظیر افغانستان و پاکستان نقش مهمی
را به عهده بگیرد .لذا از نگاه کارشناسان ،ایران به عنوان مهمترین
کشور حوزه خلیجفارس و به عنوان یکی از بازیگران اصلی و کلیدی
در وقایع مهم انرژی منطقهای ش��ناخته میش��ود .از این رو ایران
عالوه بر اعتبار ژئوپلیتی��ک ،دارای ارزش و قابلیتهای منحصر به
ن پیوند ژئوپلیتیک و
فردی در زمینه ژئواکونومی نیز هست .بنابرای 
ژئواکونومیک ایران در دریای خزر و آسیای مرکزی با موقعیت آن
در خلیجفارس که کنترل بیش از نیمی از این منطقه را در دست
دارد؛ در کنار هم عامل بزرگی اس��ت که ضریب نقشآفرینی ایران
را بهرغم خواست غرب در بخش انرژی و ارتباطات تجاری افزایش
میدهد .بنابراین فشارهای اقتصادی بر ایران به نحو قابل مالحظهای
به طرفهای مقابل بازمیگردد .از دیگر قابلیتهای ژئواکونومیک
ایران میتوان به نیاز روزافزون کشورهای در حال توسعه شرق آسیا
نیز اشاره کرد .ایران تنها کشوری است که با توجه به موقعیت خاص
ژئوپلیتیک و همچنین منابع انرژی فراوانش میتواند پاسخگوی نیاز
این کشورها باشد .موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران به گونهای است
ک��ه ایران کوتاهترین ،ارزانترین و امنترین راه اس��ت .ضمن آنکه
عبور لولههای نفت و گاز از خاک ایران ،منجر به گس��تردهتر شدن
همکاریهای ژئواکونومیک ایران با جمهوریهای آسیای مرکزی و
قفقاز میشود و همکاریهای بخش انرژی ،همکاریهای اقتصادی
را به دنبال دارد که در نهایت منجر به یکپارچگی ژئوپلیتیک ایران با
حوزه خزر خواهد شد .از این رو جایگاه استثنایی و جایگزینناپذیر
ایران بهرغم میل آمریکا ،نقش محوری ایران را در تدوین استراتژی
منظومههای قدرت در قرن  21تثبیت کرده است .ایران در منطقه
خلیجفارس و دریای عمان بیش از  2000کیلومتر ساحل مناسب
عملیاتی و شمار زیادی جزایر استراتژیک در اختیار دارد و در شمال
با دومین منبع نفت و گاز جهان هممرز است .ایران همچنین با دارا
بودن حدود  17درصد از ذخایر گازی جهان ،بزرگترین بازار بالقوه
صادرات گاز اس��ت و ب��ازار اتحادیه اروپایی نمیتواند این جایگاه را
نادیده بگیرد .براساس پیشبینیهای به عمل آمده ،میزان مصرف
گاز طبیعی در کش��ورهای عضو این اتحادیه به  725میلیارد متر
مکعب در سال  2025خواهد رسید و این در حالی است که اعضای
اتحادیه اروپایی تنها  2درصد منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار
دارند و بیش از  16درصد گاز مصرفی جهان به آنها اختصاص دارد.
ن بازیگری ایران در منطقه ،چندوجهی است .به گونهای که
بنابرای 
ایران از یکسو قادر به ایجاد پیوندهای اقتصادی – سیاسی و حفظ و
تقویت آنها در عرصه منطقهای است و از سوی دیگر به عنوان یکی
از دارندگان منابع عظیم و پایدار نفت و گاز خاورمیانه و تسهیلگر
عرصه پوش��شهای انرژی از امتیازهای بزرگی در قلمرو خاورمیانه
برخوردار است .این ویژگیها در مجموع ایران را از تواناییهای قابل
توجهی در جهت ش��کل دادن به اقتصاد مقاومتی برخوردار کرده
است به نحوی که ایران میتواند با استفاده از موقعیتی که دارد در
مسیر اقتصاد مقاومتی با اطمینان بیشتری گام بردارد.
■■اقتصاد مقاومتي و صنعت كشاورزي
از دیدگاه توس��عه اقتصادی ،بخش کشاورزی در فرآیند رشد و
توسعه کشور وظایفی مهم و اساسی برعهده دارد .ایران در گستره
س��رزمینی خود از تنوع اقلیمی بینظیری برخوردار اس��ت و این
ویژگی ،بخش کش��اورزی ایران را در عرصه اقتصاد و امنیت غذایی
از جایگاه تاثیرگذاری برخوردار کرده اس��ت .بخش کش��اورزی با
پتانس��یلها و ظرفیتهایی که دارد ،میتواند نقشی محوری را در
اقتصاد هر کش��ور داشته باشد .این بخش به لحاظ توانمندیهای
قابل توجه در منابع و عوامل تولید توانسته است جایگاه مناسبی در
اقتصاد کسب و همچنین نقش موثری در تولید ناخالص داخلی ایفا
کند .کشاورزی در جریان رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم
و اساسی برعهده دارد که از آن جمله میتوان به تأمین غذا و امنیت
غذایی برای جمعیت رو به رشد ،عرضه مواد خام مورد نیاز صنعت و
کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی وابسته ،اشتغال موثر و کارآمد
نی��روی کار و افزایش صادرات غیرنفتی که از اهداف چش��م انداز
 20ساله کشور است ،اشاره کرد .بخش کشاورزی ایران از امکانات
و تواناییهای خوبی برخوردار است که برخی از مهمترین آنها وجود
طبیع��ت چهارفصل و تنوع آب و هوایی در ای��ران ،وجود امکانات
غنی آب و خاک کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور و همچنین
وجود امکانات مناسب در زمینه منابع طبیعی سبز ،آبزیان داخلی و
دسترسی به آبهای ساحلی و بینالمللی ،امکان تولید غذا و ایجاد
امنیت غذایی برای حداقل  3برابر جمعیت فعلی کشور است .عالوه

بر این وجود ذخایر ژنتیک گیاهی و حیوانی بسیار متنوع و غنی که
در برخی موارد در سطح دنیا کمنظیر است بازده سرمایهگذاریها در
کشاورزی ایران را افزایش داده و امکان صدور محصوالت کشاورزی
را فراهم کرده اس��ت .ایران کشوری دارای اقلیمهای متنوع است
به طوری که از  14اقلیم شناخته شده کنونی در جهان  11اقلیم
را داراس��ت .این تنوع آب و هوایی س��بب ش��ده است محصوالت
کش��اورزی ایران هم متنوع شوند که طیف گستردهای از تولیدات
از جمله گندم ،دانههای روغنی حبوب��ات ،انواع میوه ،خرما ،برنج،
ذرت ،چای و نیشکر را در خود جای داده است .پویایی در تولیدات
کشاورزی و مواد غذایی در کنار تنوع آب و هوایی ،سبب شده است
به عنوان نمونه ایران در تولید  19میوه رتبه تکرقمی را در جهان
به دس��ت آورد .از نظر صادرات محصوالت کشاورزی نیز در بخش
صادرات جهانی  10محصول ،ایران دارای رتبههای اول تا دهم است.
■■نمونه
براساس گزارش فائو ،جمهوری اسالمی ایران سال  1978کمتر
از  5میلیون و  660هزار تن گندم تولید میکرد و یکی از بزرگترین
واردکنن��دگان گندم در جهان بود اما با اجرای طرح افزایش تولید
گندم ،تولید این محصول در ایران در سال  2010به بیش از 14/5
میلیون تن رسید .البته تولید غالت و سایر محصوالت کشاورزی بر
حسب شرایط آب و هوایی و زمینهای زراعی متغیر است .به همین
علت منحنی تولید این محصوالت در همه کشورها متغیر است که
این به معنای وابستگی صرف یک کشور در محصوالت کشاورزی
و غذایی نیست .در زمینه تولید برخی محصوالت مهم دیگر مثل
برنج ،دانه آفتابگردان ،گوش��ت و لبنیات نیز ایران جزو  20کش��ور
نخست جهان محسوب میشود .براساس پیشبینیهای بهعمل
آم��ده بر مبنای ظرفیتهای تولید ،انتظار میرود س��طح صادرات
محصوالت کشاورزی ایران در برنامه پنجم توسعه با استفاده از علوم
و فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و افزایش سطح خوداتکایی
در تولیدات کش��اورزی به بیش از  4میلیارد دالر در س��ال افزایش
یابد .به اعتقاد کارشناسان ،امنیت غذایی یکی از مقولههای اقتدار
و امنیت ملی اس��ت که در گرو کش��اورزی پایدار اس��ت ،از این رو
تکیه بر استعدادهای کش��اورزی به عنوان نیروی پیشبرنده یکی
از ارکان اصل��ی در اقتصاد مقاومتی و در چش��مانداز آینده اقتصاد
ایران از ش��اخصهای توسعه پایدار محسوب میشود .در مجموع
میتوان گفت کشاورزی به عنوان کهنترین فعالیت تولیدی ،بخش
اصلی اقتصاد همه کشورهای جهان از سالیان گذشته تاکنون بوده
است .امروز نیز بخش کش��اورزی در بسیاری از کشورهای درحال
توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمار میرود به طوری که رشد
و توس��عه اقتصادی این کشورها ارتباط تنگاتنگی با توسعه بخش
کشاورزی آنها دارد .به عبارت دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب
توسعه ملی کشور مورد بحث قرار میگیرد .به طور کلی از دیدگاه
توس��عه اقتصادی ،نقش کش��اورزی به دلیل کمک آن به پیشبرد
جریان رشد و توسعه نمایانتر است .البته توسعه بخش کشاورزی
با تمام ویژگیها و پیچیدگیهای مترتب به آن فرآیندی نیست که
در کوتاهم��دت و بدون تدوین و اجرای برنامههای اصولی و صحیح
محقق شود .این مهم در مورد توسعه سایر بخشهای اقتصادی نیز
صادق است.
■■ توسعه و تكامل چرخه انرژي هستهاي و اقتصاد مقاومتي
ب��ی تردید عرصه اقتص��ادی ،عرصه نب��ردی تمامعیار و البته
نابرابر اس��ت .لذا موفقیت در این عرصه س��خت و طوالنی و البته
نیازمند پیش��رفت در فناوریهای استراتژیک است و یکی از این
عرصههای کلی��دی ورود به دنیای فناوریهای نوین؛ پیش��رفت
در دانش هستهای اس��ت .تولید کیک زرد از جمله دستاوردهای
محققان و متخصصان هستهای ایران بوده است .کیک زرد ی اYe l
 low cakeکه به نام اورانیا ( )Uraniaهم ش��ناخته میشود در
واقع خاک معدنی اورانیوم است که پس از گذراندن مراحل تصفیه
و پردازشهای الزم از س��نگ معدنی آن تهیه میشود .کیک زرد
عموما برای تهیه سوخت رآکتورهای هستهای به کار برده میشود.
در واقع این ماده پس از پردازش به  UO2تبدیل و برای استفاده
در میلههای سوختی به کار میرود .سوخت هستهای با غنای 20
درصد در مجتمع سوخت رآکتورهای هستهای اصفهان تولید و پس
از طراحی فنی و رعایت استانداردهای ایمنی تحتنظر کارشناسان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ب��رای بهرهبرداری به رآکتور تهران
منتقل ش��د .این رآکتور در زمینه تولید انواع رادیوداروها فعالیت
میکند که کشورهای دارای سوخت این رآکتور از فروش سوخت
آن به ایران خ��ودداری کردند .تولید انواع رادیوداروهای مورد نیاز
بیماران نظیر رادیوداروی مولیبدن  99و تکنس��یم 99 Mبخشی
از این دس��تاورد اس��ت .ب��ه این ترتیب گام دیگ��ری در تکمیل
فرآیند چرخه دانش هس��تهای ،یعنی ساخت سوخت و بارگذاری
مجتمعهای س��وخت در داخل قلب رآکتور توس��ط متخصصان
هس��تهای کشور برداشته شد .همزمان با این موفقیت ،در سایت
نطنز نس��ل جدی��دی از س��انتریفیوژهای تولید داخ��ل ایران به
بهرهبرداری رسید .با نصب و راهاندازی نسل جدید سانتریفیوژهای
ساخت داخل ،ظرفیت خوراکدهی سانتریفیوژهای نطنز  3برابر
ش��د و این سانتریفیوژها هماکنون به مرحله بهرهبرداری صنعتی
رسیدهاند .محققان ایرانی همچنین با استفاده از فناوری هستهای
در بخشهای تحقیقات علمی و کش��اورزی موفق به تولید ارقام
اصالح شده گونههای گیاهی چون گندم مقاوم در مناطق شور ،جو
اصالح شده متحمل سرما برای کشت در مناطق سرد ،پنبه اصالح
شده دارای مقاومت نسبی به بیماری قارچی و بهبود خواص کیفی،
ایجاد تیپهای مختلف زودرس و بیدانه نارنگی شدند.
ایجاد واحد تولید دیاکسید اورانیوم طبیعی با خلوص هستهای،
دستگاه طیفسنج جرمی چهارقطبی و آغاز عملیات اجرایی استقرار
س��امانههای پرتودهی تولید ایزوتوپهای پای��دار در مجتمع آب
سنگین اراک  ،از نمونه دستاوردهای اخیر ایران در زمینه هستهای
اس��ت که ایران اسالمی به آنها دست یافته است .فناوری هستهای
در برگیرنده بسیاری از علوم مهندسی و پایه است و در حال حاضر
منحصرا ً در اختیار تعداد کمی از کش��ورهای جهان است .اهمیت
کسب این فناوری در ایجاد جهش علمی در همه زمینههای علمی

و صنعتی بویژه دستيابي به يك اقتصاد سالم و بدون وابستگي است.
■■نقش مهم و اساسي دانش نانو در تحقق اقتصاد مقاومتي
یکی از عرصههاي پیشرفت ایران در فناوری نانوتکنولوژی است.
براس��اس رتبهبندی()Nano Statisticستاد توسعه فناوری نانو،
ایران در ردهبندی تعداد مقاالت نانو تا س��پتامبر  2013در جایگاه
هش��تم دنیا قرار گرفت .در این ردهبن��دی چین با  20هزار و 463
مقال��ه در جایگاه اول و آمریکا با  12هزار و  231مقاله در رده دوم
جهانی قرار گرفته است و ایران با  2هزار و  663مقاله رتبه  8جهانی
را از آن خود کرده اس��ت .ایران در شاخص تعداد اختراعات نانو در
س��ال  2013رتبه  38جهانی را کسب کرده است در حالی که در
س��الهای  2012و  2011در جایگاه  30جهانی قرار داشته است.
ای��ران از س��ال  87تا  92موفق به تولی��د  168محصول در حوزه
فناوری نانو ش��ده اس��ت .از این تعداد  36درصد از محصوالت (60
محص��ول) نمونه آزمایش��گاهی آن تولید ش��ده و  47درصد (80
محصول) وارد بازار ش��ده اس��ت 17 .درصد ( 28محصول) نیز در
حال ورود به بازار است.از  168محصول نانویی 20محصول در حوزه
نانوابزار 17 ،محصول در زمینه تجهیزات کاربرد غیرمستقیم در نانو،
 54محصول در زمینه نانومواد و  30محصول در زمینه محصوالت
واس��طهای علوم و فناوری نانو اس��ت .در حال حاضر  239شرکت
دانشبنیان در حوزه فناوری نانو در ایران فعال هستند.نانوتکنولوژی
یک فرآیند تولید مولکولی اس��ت .این تکنولوژی جدید توانایی آن
را دارد که تاثیری اساسی بر کشورهای صنعتی در دهههای آینده
بگذارد .نانوتکنولوژی میتواند باعث گس��ترش فروش ساالنه 300
میلیارد دالر برای صنع��ت نیمههادیها و  900میلیون دالر برای
مدارهای مجتمع طی  10تا  15سال آینده شود .تحقیق در قلمرو
نانوتکنولوژی از اواخر دهه  1950آغاز و در دهه  1990نخس��تین
نتایج چش��مگیر از رهگذر این تحقیقات عاید شد .نانوتکنولوژی،
مراقبتهای بهداشتی ،طول عمر ،کیفیت و تواناییهای جسمی بشر
را افزایش خواهد داد .تقریبا نیمی از محصوالت دارویی در  10تا 15
سال آینده متکی به نانوتکنولوژی خواهد بود که این امر ،خود 180
میلیارد دالر نقدینگی را به گردش درخواهد آورد .کاتالیستهای
نانوساختاری در صنایع پتروش��یمی نیز دارای کاربردهای فراوانی
هستند که پیشبینی ش��ده است این دانش ،ساالنه  100میلیارد
دالر را طی  10تا  15سال آینده تحت تاثیر قرار دهد .نانوتکنولوژی
همچنین موجب توسعه محصوالت کشاورزی برای یک جمعیت
عظی��م خواهد ش��د و میتوان��د راهه��ای اقتصادیت��ری را برای
نمکزدایی آب و بهینهس��ازی راههای استفاده از منابع انرژیهای
تجدیدپذیر همچون انرژی خورش��یدی ارائه کند .مطالعات نشان
میدهد طی  10تا  15س��ال آینده ،روش��نایی حاصل از پیشرفت
نانوتکنولوژی ،مصرف جهانی انرژی را ت��ا  10درصد کاهش داده،
باعث صرفهجویی س��االنه  100میلی��ارد دالر و همچنین کاهش
آلودگی هوا به میزان  200میلیون تن کربن میش��ود .باید گفت
نانو تکنولوژی یا کاربرد فناوری در مقیاس یک میلیونیم متر ،جهان
حیرتانگیزی را پیش روی دانشمندان قرار داده است که در تاریخ
بشریت نظیری برای آن نمیتوان یافت .فناوری نانو همچنین نقش
عمدهای در پیش��رفت سایر علوم از جمله فیزیک ،شیمی ،نفت و
کشاورزی دارد و این فناوری باعث ایجاد ارتباطات جدید بین علوم
شده است .محققان امیدوارند در آیندهای نه چندان دور با استفاده از
نانوتکنولوژی موفق شوند امور داخلی هر سلول را تحت کنترل خود
درآورند .گام اول در راه بهرهگیری از این فناوری ش��ناخت دقیقتر
خصوصیات آن و آش��نایی با قابلیتهای بالقوهای است که در خود
جای داده است .در حال حاضر تعداد اندکی از کشورها برنامه ملی
نانو را تدوین کردهاند یا در حال تدوین هستند و ایران نیز جزو یکی
از آن کشورهاست .ایران در عرصه تولید در این فناوری در منطقه و
در بین کشورهای اسالمی جایگاه اول و در بین کشورهای دنیا رتبه
 14را به دست آورده است.
■■نتيجهگيري
اس��تفاده و بهرهگيري از اس��تعدادهاي ملي نظي��ر نفت ،گاز،
موقعيت ژئوپلیتيك ،دانش هستهاي و فناوري نانو و به كارگيري و
صنعتي شدن اين استعدادها تاثير بسزايي در توسعه اقتصاد مقاومتي
و اشتغال دارد و اصليترين شاخص در راستاي اقتصاد مقاومتي با
رويكرد اقتصاد دانشبنيان بهكارگيري همين استعدادهاي ملي و
علميسازيآنهاست.
*دانش آموخته دكتراي حرفهاي مديريت عالي كسبوكار
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Abstract:
econometric model designed to resist all these
cases should be considered. Therefore, the
strength of the economy is a closed economy. , In
fact, the main objective of economic strength and
resistance to achieve a dynamic economy , not a
passive Economics packs. , Therefore, talk " " rel
sistance debug path barriers diligence motion and
progress is defined.

