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شرح مسئله
امنیت غذایی یکی از مهمترین مولفه های راهبردی امنیت ملی محسوب میگردد .امنیت غذایی یک مفهوم چند بعدی
است و از وجوه مختلف قابل بررسی میباشد؛ اما در یک نگاه کلی ،این مفهوم بهه عنهوا یهک شهاص
پیشرفت و قدرت راهبردی یک کشور محسوب می شود؛ که صود از داده ها و شاص

بهرای سهنش

های دیگهر نظیهر الگهوی تغذیهه،

زنشیره تولید غذا ،شبکه توزیع غذا ،الگوهای فرهنگی ،سطح درآمد صانوار ،سطح توسعه کشاورزی ،فنهاوریههای نهوین،
بهداشت فردی و صانواده ،الگوی مصرفی صانوار ،نرخ تورم ،درصد باسوادی ،نرخ بیکاری ،سیسهت حمهل و نقهل ،میهزا
واردات و صادرات مواد غذایی ،قیمت مواد غذایی ،وضعیت ارکا نظام تولید کشهاورزی (آب ،صها ،،اقلهی و بانهک ژ
بومی) و  ...تشکیل می شود.
امنیت غذایی امروزه مورد توجه روزافزو بین المللی به ویژه کشورهای در حال توسعه است .نوآوری در تولید و عرضهه
پایدار محصوالت غذایی  ،برقراری زنشیره تامین و تضمین برقراری حلقه های اساسی در این زنشیره یکهی از مهمتهرین
اولویت های راهبردی ملی جمهوری اسالمی ایرا محسوب می شود  .بدو تردید توانایی یک کشور برای تولید غهذای
کافی و مناسب در همه شرایط  ،بخصوص درشرایط تحری و بحرانی یکی از مولفه های مهه در امنیهت آ کشهور بهه
شمار می آید.تولید به روش های ناکارآمد  ،عدم استفاده از فناوریهای نهوین  ،وابسهتگی بهه منهابع صهارجی در تهامین
نیازهای اساسی و عدم شناصت توانایی و قابلیت های بومی از جمله علت های تهدید امنیت غذایی به شمار می رود .
بر اساس سند چش انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایرا  ،تأمین امنیت غذایی در کشور یکهی از مهمتهرین اولویهت
های راهبردی ملی است و باعث افزای
به راهبرد افزای

استقالل سیاسی ،اقتصادی و اقتدار بین المللی میگردد .در حال حاضر با توجهه

جمعیت ،بحرا آب شیرین ،تغییرات آب و هوایی ،فرسای

صا ،،صشکسالی و افهزای

نهرخ بیابها

زایی ،اهمیت امنیت غذایی به عنوا یکی از چالشهای اساسی کشور ،دو چندا شده است.
از این رو مرکز شهید فهمیده منطقه شمالشرق با توجه به ضرورت و اهمیت مقوله امنیت غذایی در سالی کهه از سهوی
مقام معظ رهبری به عنوا سال جه

تولید نامگذاری شده است اقدام به برگهزاری رویهداد امنیهت غهذایی و جهه

تولید به منظور احصاء طرح ها و ایده های برتر در این حوزه و مرتفع نمود چال
است .
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فناوری سازما های مرتبط نمهوده

اهداف برگزاری و نتایج رویداد
 .1ایجاد زمینهه بهرای مرهارکع ل هاا مراکهز ولمهی و تح ی هاتی در حهوزغ امنیهع ه ایی و
تغ یه سالم
 .2رلع چالش لناوری سازمان ها و صنایع مرتبط
 .3توس ه نوآوری و دانهش محهوری در برنامهه تهامین امنیهع ه ایی و تغ یهه سهالم و ایجهاد
چرخه ولم تا ثروت
 .4تسهیل ارتباط با پژوهرگران و نخبگان و نوآوران
 .5الزایش دانش ولمی مخاطبین رویداد با استفادغ از ظرلیع های ولمی ولناوری

محورهای رویداد
با توجه به موضوع اصلی موارد ذیل به عنوا محورهای رویداد می باشد :






تکنولوژی تولید بذر
تکنولوژی تولید کود
تکنولوژی تولید س
واکسن دام و طیور
صورا ،دام و طیور و آبزیا

صنایع هدف و مخاطبین
الف :صنایع هدف
ردیف
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همکاران

1

سازمان اتکا

2

آستان قدس رضوی

3

سازمان اوقاف و امور خیریه

ب:مخاطبین
ردیف

عنوان

1

شرکع های لناور و دانش بنیان

2

اوضای هیئع ولمی دانرگاغ ها و موسسات آموزش والی

3

دانرجویان و لارغ التحصیالن رشته های مرتبط

4

نوآوران و مبتکرین

5

انجمن های ولمی ولناورانه
صنایع کراورزی و

6
7

ایی

کارخانجات و صنایع بخش خصوصی

پ:حامیان
ردیف

عنوان

1

موسسه آموزشی و تح ی اتی صنایع دلاوی

2

دانرگاغ لردوسی مرهد

3

سازمان جهاد کراورزی استان خراسان رضوی

4

مرکز تح ی ات و آموزش کراورزی و منابع طبی ی استان خراسان رضوی

5

شرکع تدبیر راهبرد مدیریع رایمند

6

صندوق حمایع از پژوهرگران و لناوران کرور

7

لن بازار دلاوی

8

صندوق نوآوری و شکولایی

9

صندوق پژوهش و لناوری استان خراسان رضوی

11

صندوق حمایع از تح ی ات ودجا

11

موسسه پژوهری ولوم و صنایع

ایی

مراحل برگزاری رویداد
مرحله اوا رویداد :
احصاء چال

های سازما ها و صنایع مرتبط

مرحله دوم (پایانی) رویداد:
در این مرحله  ،هر فرد یا گروه می تواند ایده صود را در پاسخ به یکی از چال

های احصاء شده

ارسال نماید.
تذکر مه  :ایده ارسالی در این مرحله باید در یک یا دو صفحه باشد .ضمن اینکه در آ باید سه
شاص

نوآوری بود  ،اجرایی بود و اقتصادی بود ایده به طور مختصر توضیح داده شود .

جهت ثبت نام و ارسال ایده از طریق تارنمای  www.minon.irاقدام شود .
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پس از ارسال ایده ها  ،داورا صاحب نظر به بررسی آنها می پردازند که در این میا  ،ایده هایی که
به طور بارز سه شاص

فوق را دارا باشند انتخاب صواهند شد.

الزم به ذکر است که تشکیل تی و استفاده از رشته های مختلف در این مرحله اجباری نیست ولی
دارا بود این دو مورد امتیاز دارد .
مال ،های ارزیابی در مرحله دوم :
 نوآوری( 40امتیاز)
 درجه پختگی( 10امتیاز)
 امکا تولید و به نتیشه رسید ( 10امتیاز)
 ارزش افزوده اقتصادی( 10امتیاز)
 فراگیری استفاده در جامعه( 10امتیاز)
 درجه رفع مشکالت جامعه( 10امتیاز)
 تشکیل تی بین رشته ای( 10امتیاز)
به تی های برگزیده تسهیالت منتورینگ و کمک هزینه بر حسب رتبه (رتبه نخست 100میلیو
ریال،رتبه دوم  70میلیو ریال و رتبه سوم  50میلیو ریال)  ،کسر صدمت سربازی  ،جایگزین
صدمت سربازی و اصذ گواهینامه ایده برتر از طرف مرکز شهید فهمیده منطقه شمال شرق اعطاء
می گردد .

کمیته های برگزاری رویداد
 -1کمیته اجرایی  :مرکز شهید فهمیده منطقه شمال شرق
 -2کمیته علمی  :اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به دبیری جناب آقای
دکتر رسول صدابخشیا مدیریت ارتباط با صنعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3کمیته فن بازار :فن بازار دفاعی
 -4کمیته استارتاپ و منتورینگ:شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند
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