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ر است نیکو ترین عادت تفک
وحکمت زاده ی تفکر

(ع)حضرت امیر
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توسعه پایدار در سطح ملی واستانی:1مسئله 

بهره وری

اشتغال 

مفید ومولد

تولید 

ثروت

توسعه  
فناوری
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پارادایم های 
توسعه اقتصادی

بازار

رویکرد

اندازه بنگاه

سطح مداخله

الگوی مداخله

اهداف توسعه

مبانی  
صادیالگوی رشد فراگیراقتنظری  
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(نشهرستا)سطح مزو

(استان و ملی)سطح ماکرو

)بین المللی(سطح متا

(انروستا و دهست) سطح میکرو سطوح زنجیره ارزش  

مورد بررسی در

برنامه توسعه اقتصادی  

5



چه چیز در :2مسئله 
حال تغییر است؟

اقتصاد •

جمعیت •

مردم •

کره خاکی •

بازار •

آموزش و پرورش •

کار •

مدل های کسب و کار •

تکنولوژی•

•..........

همه چیز و همه کس
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اگر همه چیز تحت کنترل به نظر می رسد شما به “
”.اندازه کافی سریع حرکت نمی کنید

آندرتیماریو 
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پیشران های تغییروعوامل بروز فرصت وتهدید

 فرهنگي–اجتماعي

دانش وفناوری

اقتصادی

سیاسي وقانوني
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روندهای پنجگانه

جهانی شدن-1

کسب و کار جهانی، اقتصاد جدید، مسئول محلی

انرژی و منابع. 2

به سوی کسب و کار پایدار

تغییرات آب و هوایی و آلودگی محیط زیست. 3

پیدا کردن راه حل

تغییرات در جهان کار. 4

پیروزی در جنگ برای استعداد

الگوهای مصرف جدید. 5

اقتصاد اخالقی، مصرف کنندگان و آگاهانه 
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انیسم ها اکوسیستم  یک سیستم طبیعی شامل گیاهان، حیوانات و میکروارگ

است که در یک ناحیه مشخص با همه ی عوامل و ( مجموعه ی موجودات زنده)

.نداجزای فیزیکی غیرزنده ی محیط در تعامل و تعادل نسبتا پایدار هست

هم  سیستم طبیعی در مقابل شوک هایی که باعث بر

خوردن تعادل می شود، در جهت  ایجاد توازن

عکس العمل نشان می دهد

اکوسیستم کره زمین 
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د؟آیا بشر در مبارزه با پاندمي کورونا موفق خواهد ش

بیرال توسعه اقتصاد نئو ل

ر و تسلط تفکر پدرانه ب

مدیریت اقتصادی جوامع

رفاه ومصرف گرایي 

مفرط

جمعیت کره زمین از حدود

1900میلیارد نفر در سال1.6

2020میلیارد نفر در 8به 

تخریب محیط زیست 

وبرهم خوردن تعادل زیست

بوم طبیعي
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 درصد از زمین ها شده است23تخریب محیط  زیست باعث کاهش بهره وری .

 ،میلیارد دالر محصول جهانی ساالنه را در معرض خطر قرار می دهد577از بین رفتن حشرات گرده افشان .

دصدها میلیون نفر به دلیل زیستگاه های تخریب شده ساحلی در معرض خطر سیل و طوفان هستن .

 آلودگی پالستیک ده برابر شده است1980از سال ،.

85درصد تاالب های جهانی به صورت تکان دهنده ای نابود شده اند.

1000انقراض ها با سرعت. به همین دلیل جهان در حال حاضر در میانه ششمین دوره انقراض مهم خود قرار دارد

برابر سرعت طبیعی خود اتفاق میافتد و روزانه ده ها گونه از بین می روند
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.....و( 19کووید2019) و  (مرس 2009) ،( ظهور سارس 2003)

صادی  رقابت بین بنگاههای اقت

و توسعه فناوری جهت کاهش

و جمعیت میکرو ارگانیسم ها

ه رشد استفاده مواد تقویت کنند

نظیر آنتي بیوتیکها 

بر هم خوردن تعادل  

اکوسیستم

ذایي  نیاز بشر به منابع غ

توسعه مزارع پرورش 

حیوانات 

بر هم خوردن تعادل 

تالش مادر طبیعت جهت 

ایجاد تعادل پایدار

ظهور سویه های وحشي از 

ویروس ها و ابر باکتری ها
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اقتصاد
النئولیبر

پرورش
روحیه 

سودجویی

تالش 
برای 

ه دستیابی ب
سود هر چه 

بیشتر

افزایش کمیت و
کیفیت

ظهور انسان تک 
ه بعدی که فقط ب

می سود شخصی
اندیشد

خالقیت نوآوری 
ارتقاء بهره وری

جامعه باال شکوفایی
رفتن رفاه جمعی

ح غفلت از مصال
جمعی و از 

مفهوم سود به 
معنای عام و 

گسترده

بروز مشکالت 
: اجتماعی

معضالت 
محیطی

وجوه 
مثبت

وجوه 
منفی
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.ه یافتهبحران آب و هوایی موجب موج های مهاجرتی، افزایش نزاع و درگیری نظامی و فروپاشی اقتصادی کشورهای کمتر توسع

2050کشور تا 31در « ابربحران مهاجرت گسترده»دگرگونی منفی اقلیمی سبب

شد خصومت همزمان گسیل موج های گسترده مهاجران به کشورهای توسعه یافته موجب بروز بی ثباتی سیاسی و ر
.علیه مهاجرت خواهد شد

.خواهند شدفقیرترین کشورها و اقتصادهای آسیب پذیر متحمل شدید ترین صدمات

جتماعی و کشورهایی با انعطاف اقتصادی کمتر خطر بروز نا آرامی های مدنی، بی ثباتی سیاسی، شکاف ا

.دارندفروپاشی اقتصادی
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.که شکست می خورد این انسان هست مبارزه طبیعت و انسان ،در

چراکه طبیعت قدمت باالتری دارد  
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ما محکوم به تغییر سبک زندگي هستیم  

کنترل مصرف

ه  مدیریت  خواست
و تقاضا

سطح فردی
سطح مدیریتي

:تفکر مادرانه 
عشق به طبیعت  : دلسوزی ، رضایت مندی 

:تفکرپدرانه
قدرت ، اطاعت و تغییر محیط به نفع خود 
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ناشی از همه گیری کرونافرهنگی تغییرات

گذاراز فردگرایی به جمع گرایی

گذار از ترس فردی به ترس جمعی

گذار از دغدغه فردی به دغدغه جمعی

(بی قدرتی)گذار از غرور قدرت به ضعف و ناتوانی 

گذار از نگرش مادی گرایانه به نگرش معنویت گرایانه

گذار از فراموشی مرگ و قیامت به نزدیکی به مرگ و قیامت

گذار از جاه طلبی افراطی به حقارت

گذار از احساس امنیت به احساس ناامنی
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سرال ۶5یک پنجم ایرران  براالی   2050

میلیون 7.۶ساله از ۴تا 0جمعیت کودکان 
میلیرون نفرر در   ۶.2به 2020نفر در سال 

.کررراهش مررری یابرررد2050سرررال 

میلیرون نفرر   103جمعیت ایرران  2050
. خواهد رسید

حرکت جمعیت ایران به سمت پیری

21



افزایش شهرنشینی

1950-203022



www.watchblog.com Source: Population Research Bureau www.prb.org 

2011
7 billion

.افزایش یابد2050میلیارد نفر در سال 9.6و 2020میلیارد نفردر سال 7.7انتظار می رود جمعیت جهان به 

رشد جمعیت جهانی
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جمعیت مسلمانان
.میلیارد نفرافزایش می یابد 1.3به 2030تا 2010جمعیت جهان از •

(.٪46. )میلیون نفررا پوشش می دهند600کشورهای اسالمی به 

•
این . درصد جمعیت جهان می باشد26، 2030درصد و تا سال 23، 2010در سال 

.افزایش یابد2100٪ در سال 37و 2050٪ در سال 33امر می تواند به 

•
تا نفرمیلیون500،0001.8نفر به  500،000از سال15جمعیت مسلمانان زیر 

.  افزایش یابد2030سال 

2030تریلیون دالر 10تریلیون دالر امروز و2،7

http://amirmizroch.com/2011/01/28/pew-world%E2%80%99s-muslim-population-to-increase-35-in-next-20-years/
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سن جمعیت خاورمیانه

29.433.640.9بحرین•
2427.236.1مصر•
24.830.840.6ایران•
2325.837اردن•
25.933.840.1کویت•
27.831.540.2لبنان•
192737.2عمان•
31.733.941.9قطر•
21.425.736عربستان سعودی•
20.725.437.1سوریه•
28.13140.7ترکیه•
28.133.540.3امارات متحده عربی•

16.618.827.7یمن•

میانگین سن             میانگین سن             میانگین سنشورک

20202050 2011
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ما زندگی طوالنی تری خواهیم داشتو 

 یا 500امید به زندگی بشر دارای پتانسیلی معال
 .سال می باشد1000حتی 

“The first person to live 
to 1,000 might be 60 

already”
ی، دکتر اوبری دی گری کارشناس

کارشناسی ارشد و دکتری، 

دانشگاه کمبریج انگلستان 

1963آوریل20متولد 
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چاقی

میلیارد نفر از 2.3، حدود 2015در سال 
700بزرگسال اضافه وزن و بیش از 

.  میلیون نفر چاق خواهد بود

(سازمان جهانی بهداشت)

٪ از جمعیت 40، 2050در سال  
آمریکا چاق هستند
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تغییرات آب و هوایی

توسعه پایدار
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مسیر جدید دریای قطبی

سال به طور 10یخ در عرض 
Pen Hadowهکامل در فصل تابستان از بین رفت

قطب شمال اکسپلورر
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Severe Medium Low No

2030مردم در تنش آب تا سال 
میلیون نفر

Source: ‘OECD Environmental Outlook to 2030: Key Results’ 2008
http://www.oecd.org/document/26/0,3343,en_2649_34305_40243802_1_1_1_1,00.html

OECDکشورهای عضو
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راهنماتعدادنوع دشت
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دو برابر می شود2050تقاضای جهانی برای مواد غذایی تا سال

.درصد از رشد جمعیت50
 همه در کشورهای در حال توسعه

.درصد از رشد اقتصادی50
در کشورهای با درآمد کم

Dr. Robert Thompson, University of Illinois
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Food production innovation
.سه برابر می شود2050قیمت موادغذایی تا •

..موسسه تحقیقات، سیاست بین المللی مواد غذایی-2009اکتبر

:افزایش قیمت ها بدون تغییرات آب و هوا•
برای گندم% 40•

.2050برای برنج و ذرت در سال % 60•
براساس رشد جهانی جمعیت 

با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی•
%194تا % 170افزایش قیمت گندم بین •

%121تا % 113قیمت برنج بین •

.باال می رود% 153تا % 148ذرت •

Source: International Food Policy Research Institute ‘Climate change: Impact on agriculture and costs of adaptation’ November
2009  http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
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منابع کمیاب

.٪ است55تقاضای انرژی باالی -2030در سال •

تقال برای منابع از علل عمده درگیرها و مناقشات•
.خواهد بود

.راه حل آن بهره وری بیشترو توسعه پایداراست•

توسعه پایدار و بهره وری، سبب کاهش هزینه و •
.باال بردن ارزش شرکت است

http://csr-news.net/main/2008/08/04/megatrends-and-the-future-of-corporate-social-responsibility/

افزایش سطح آب دریا، افزایش خشکسالی و قحطی، و کاهش میزان آب در دسترس اثرات 

چشمگیری دارد
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ی کمبود روزافزون مواد کلیدی برای بسیاری از تکنولوژ
های

در ارقام حاضر کمبود ناشی از فناوری های جدید 

محاسبه نشده است

Source: LabNol ‘How Long Will Rare Metals Last?’ October 2009
http://www.labnol.org/home/how-long-will-metals-last/10648/
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صنایع غذایی حالل
تقاضای جهانی رو به افزایش است و انتظار می•

.افزایش یابد% 20، 2025رود تا سال 
•Hamid Badawi, Deputy Chief Executive of UAE Al Islami Foods.

•Halal food accounts for 16% of the 
world food trade - just less than 
proportionate to the Muslim 
population. IHIA statistics.

http://gulfnews.com/business/general/halal-food-numbers-look-tasty-1.67900736

http://gulfnews.com/business/general/halal-food-numbers-look-tasty-1.679007


سفر و گردشگری اسالمی
به عنوان یک مفهوم، گردشگری اسالمی دارای 

.سه قسمت اصلی است

احیای فرهنگ اسالمی و گسترش ارزشهای 1.

.اسالمی است

.منافع اقتصادی برای جوامع اسالمی است2.

عمق بخشیدن به اعتماد به نفس، هویت و 3.

اعتقادات اسالمی

http://www.staff.uni-mainz.de/alhamarn/Islamic%20Tourism%20-%20paper%20for%20BRISMES%202004.htm37

http://www.staff.uni-mainz.de/alhamarn/Islamic Tourism - paper for BRISMES 2004.htm


ترافیک هوایی خاورمیانه

http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/brochures_publications/Global_Market_Forecast/Airbus_
Global_Market_Forecast_-_2010-2029.pdf38

http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/brochures_publications/Global_Market_Forecast/Airbus_Global_Market_Forecast_-_2010-2029.pdf


صنعت گردشگری اسالمی
در 2015هتل حالل را تا سال 150هتلداری المال •

خاورمیانه ، اروپا و آمریکای شمالی

تطابق با شرع در % 25هتل های جاوهارا با هدف •
.دبی احداث گردید

از سود خالص خود را به زکات % 2.5آنها •
.اختصاص می دهند

منافع آنها فراتر از شرکت های داخل کشور های •
.مسلمان گسترش یافته است

http://wardheernews.com/News_10/July/07_halal_tourism_goes_mainstream.html39

http://wardheernews.com/News_10/July/07_halal_tourism_goes_mainstream.html


مصرف کنندگان
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مولفه های تغییر درمصرف کنندگان
(ادراک بیشتر)تحصیالت بهتر1.

خرید مطابق ارزش ها2.

تسهیل بواسطه اینترنت-شفاف سازی3.

نفوذ رسانه های جمعی4.

فن آوری هوشمند5.

تقاضا برای محصوالت شخصی6.

کاهش موانع ورود به صنایع مختلف سبب افزایش7.
...رقابت می شود

(یا عدم وجود آن)اعتماد در کسب و کار 8.

افزایش تمایل به صنایع سبز9.

.تنوع در خدمات10.
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قدرت مصرف کنندگان مسلمان
قدرت خرید مسلمانان ایالت متحده •

25000)میلیارد دالر است200آمریکا 
.(دالر به ازای هر نفر

، میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان1،6•
یک جریان شیوه زندگی اسالمی را با

تریلیون دالر ایجاد 2ارزش بازاری 
.کرده اند

درصدی ایاالت متحده 25درمخارج •
آمریکا ، مصارف جهانی مسلمان به 

.تریلیون دالر در سال می رسد10

http://halalrc.blogspot.com/2010/11/usa-10-facts-about-muslim-consumer.html

(2) http://www.bne.eu/story2453/Turkey_fashions_a_slice_of_international_Muslim_lifestyle_market42

http://halalrc.blogspot.com/2010/11/usa-10-facts-about-muslim-consumer.html
http://www.bne.eu/story2453/Turkey_fashions_a_slice_of_international_Muslim_lifestyle_market


هوشیاری جهانی مصرف کنندگان
ارزش”مصرف کنندگان خواهان یک محصول با •

.هستند”افزوده اجتماعی 

:مصرف کنندگان از کارخانه جات می خواهند•
نیازهایشان را به گونه ای رفع کنند که همزمان تاثیر •

.مثبتی در جامعه ایجاد شود

•Opportunities for brands with real 
depth in their stories to step forward 

and take extra share.

Source: Fast Company, September 2010 http://www.fastcompany.com/1689263/leadership-philanthropy-is-the-gateway-to-power

Source: PSB Research, March 2010 http://www.psbresearch.com/PSbBlog/post/2010/03/29/CSR-Branding-Survey-2010-Presentation.aspx

http://www.brandweek.com/bw/content_display/news-and-features/direct/e3icc3fec8640be4714853d38671ecf3f29

هدف
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Disruptive تکنولوژی های
اینترنت•

نانو•

تری دی•

رسانه های جمعی •

باند پهن موبایل•

حقیقت دنیای مجازی•

رسانه های الکترونیکی•

صفحه های نمایش بزرگ شیشه ای•

نمایشگرهای محاوره ای•

پارازیت•

گرید•

هولوگرام•

روبات انسان نما•

مهندسی ژنتیک•
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http://www.linkedin.com/home?trk=logo
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ا اکوسیستم  یک سیستم طبیعی شامل گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم ه

است که در یک ناحیه مشخص با همه ی عوامل و ( مجموعه ی موجودات زنده)

.اجزای فیزیکی غیرزنده ی محیط در تعامل و تعادل نسبتا پایدار هستند

سیستم طبیعی در مقابل شوک هایی که باعث برهم  

خوردن تعادل می شود، در جهت  ایجاد توازن

عکس العمل نشان می دهد

دیدگاه اکوسیستمی در کارآفرینی
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نظام حمایتي نظام

تسهیل

محیط اداری و 

قانوني

نظام

ه سـرمایتامین

مـالي

توسعه نظام 

مشارکت جامعه

هدف

بع نظام توسعه منا

و

ساختزیر 

نظام 

توانمندسازی 

سرمایه انساني

نظام 

بازاریابي

و فروش

نظام پویای
توسعه 

فرصتهای 
کسب وکار

کارآفریني;اکوسیستم 
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رانشبکه ارتباطات بازیگ نوع زیست بوم
منابعکیفیت•

رانبازیگفوق العاده ارتباطیعملکرد•

(حکمرانی، جامعه روستایی،بازیگران)

قوی خشک

بازیگران ضعیفارتباطیعملکرد
آبیاری شده

فورمنابع کمبودمنابعضعیف با 

دسترسی به منابع سخاوتمند کمبود منابع 

Spigel)انواع اکوسیستم ها  & Harrison,2017)
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یانقالب کارآفرین

راقتصاد دانش محو
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2045برآورد اشتغال نیروي انساني دنیا در سال

درصد3كشاورزي                        •

درصد4صنعت                            •

درصد93خدمات•
خراسان رضوی

درصد صنعت27

درصد کشاورزی28

در صد خدمات45

برآورد نیروی کار2030
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 ی طلبدفرصتها بین رشته ای و تعامل جدی در همکاری گروههای مختلف تخصصی را م: اقتصاد دانش بنیان.

ر نکته کلیدی در اقتصاد دانش بنیان به عنوان قاعده مسلط بر محیط کسب وکا

  تنها پدیده غیر قابل تغییر است خود تغییر است
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ر نکته کلیدی در اقتصاد دانش بنیان به عنوان قاعده مسلط بر محیط کسب وکا

رویداد احتمال وقوع یک رویدادبا میزان اطالعات منتشر شده از آن رویداد  نسبت عکس دارد به عبارت دیگر

.هایی اتفاق می افتد که کمترین احتمال وقوع دارند

ی حیاتی است  اختصاص بخشی از منابع افراد و سازمانها و کشورها به منظور مواجه با رویدادهای غیرقابل پیش بین
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نوآوری
منبع جدید
محصول جدید
فرایند جدید

بازار جدید

:ماهیت

تدریجیپیوسته
بانقالناپیوسته :درجه
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فرآیند سازمانی  
انعطاف پذیر  

و رویکردهای 
زتحلیلی متمرک

خلق ارزش 
امشارکتی ب
مشتریان

رده دسترسی گست
به منابع و 

استعدادهای
جهانی

معماری اجتماعی سازمان

معماری فنی سازمان

در مدلهای کسب وکارنوآوری انقالب 

53



مهمترین نوآوری ها  

فرایندی ومدلهای جدید کسب وکار

شرکت فایرستون•
موسسه آموزشی ویستا•

هر مشتری یک تجربه  وارزش منحصر بفرد•
منابع ما محدود•
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:اقتصاد دانش بنیان
جستجوی فرصت ها با نگاه بین رشته ای

فناوری بیو فناوری اطالعات

فناوری نانو
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ه ایتحقیق و توسعه بین رشت
روهي  تشکیل گروه های کنشي وکارگ)

(به عنوان الزام

ارگونومی   

کسب مزیت رقابتي درتولید کفش

مهندسي مواد نساجي

زیست شناس

قارچ شناسشیمي

مهندسي مکانیک

مهندسي برق

روان شناس یا جامعه شناس

تمیکروبیولوژیس

ارمدیریت  کسب وک

يطراح صنعت

56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



از توجه شما سپاسگزارم
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