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مجمع کارآفرینان ایران 
یک نهاد تخصصی و مشــورتی در حوزه کارآفرینی پیشــران های اقتصادی اســت که از ســال ۱۳۹۳ فعالیت خود رادر حالی آغازکرد که 
کارآفرینــی و توجــه بــه تولیــد داخــل در اقتصــاد ایــران یــک ضرورت به شــمار می رفت. در همین راســتا این نهاد رســالت خود را توســعه 
طرح هــا و ایده هــای جدیــدی قــرار داد تــا بتوانــد بــا حمایــت از پیشــرانان اقتصــادی بــه بهبــود وضعیــت اقتصــاد کشــور کمــک کنــد.
ایــن مجمــع از زمــان تاســیس خــود بــا هــدف کمــک بــه اصــاح و بهبــود سیاســت های کارآفرینــی، برقــراری نظــام یکپارچه راهبــردی در 
توســعه و ترویــج کارآفرینــی و ایجــاد شــبکه های اطاعاتــی و ارتباطــی میــان کارآفرینــان کشــور بــا رویکــرد کمــک بــه دولــت بــرای بهبــود 

شــرایط محیــط کســب و کار و بــه منظــور ایجــاد اشــتغال و کاهــش نــرخ بیــکاري تشــکیل شــده اســت.

در طــی ایــن مســیر نیــاز بــه حمایت هــای اســتراتژیک از بخــش خصوصــی و کارآفرینــان بیــش از پیــش حــس می شــد تــا بــا معرفــی 
پیشــران های اقتصــادی و موضوعــات مرتبــط بــا کارآفرینــی بــه مســئوالن، نخبــگان، دانشــگاهیان و اقشــار مختلــف، شــاهد حمایــت 
ــا توجــه  از تولیــد داخــل، تامیــن منافــع تامین کننــدگان و مصرف کننــدگان در یــک چرخــه داخلــی باشــیم. همچنیــن ایــن هــدف ب
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بــه سیاســت  های اقتصــاد مقاومتــی ابــاغ شــده از ســوی مقــام معظــم رهبــری بیــش از پیــش اهمیــت می یابــد و نیازمنــد توســعه 
ارتباطــات پیشــرانان اقتصــادی و کارآفرینــان کشــور در عرصــه ملــی و بیــن الملــل خواهــد بــود. مــا نیــز در مجمــع کارآفرینــان ایــران 
ــر و اشــتغال آفرین  ــا ایــن چرخــه را بهبــود بخشــیم. ایــن مجمــع متشــکل از بیــش از 60 عضــو پیشــران اقتصــادی موث در تاشــیم ت
ــرای انتقــال تجربیــات  ــوان و ظرفیــت خــود ب کــه همگــی از نامــداران و کارآفرینــان عرصــه تولیــد ملــی بــوده و از تمــام ت کشــور اســت 
و دســتاوردهای ایــن حــوزه بــه دســتگاه های متولــی و سیاســتگذار امــور اقتصــادی و نقــش آفرینــی در تصمیم ســازی هــا درجهــت 

بهبــود شــرایط اقتصــادی و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی اســتفاده می کننــد.

در حــال حاضــر در مجمــع 9 کارگــروه تخصصــی امــور بانکــی، مالیاتــی، گمرکــی، صادراتــی، ســرمایه گــذاری )داخلــی و خارجــی(، دانــش 
ــر ســر راه پیشــرانان  ــا هــدف بررســی مشــکات و موانــع ب بنیــان، منابــع انســانی، ارتباطــات و روابــط عمومــی و حقوقــی و قضایــی ب
اقتصــادی و کارآفرینــان، تشــکیل شــده و در نظــر دارد تــا گامــی مشــخص و هدفمنــد درجهــت اصــاح و بهبــود سیاســت های حمایتی 

از پیشــران های اقتصــادی و کارآفرینــان کشــور و کشــف و بهره گیــری مطلــوب از ظرفیت هــای بالقــوه آنــان گام بــردارد.

IRAN
ENTREPRENEURS FORUM
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سخن دبیرکل

حمیدرضــا غزنــوی، دبیــر کل مجمــع کارآفرینــان ایــران: نتیجــه ســال ها بحــث، بررســی و پژوهــش دربــاره کشــورهای توســعه یافته و همچنیــن شــرایط 
کارگروهــی پیشــران های  کــردن زمینــه  کارآفرینــان و همچنیــن فراهــم  صنعــت آن هــا، ضــرورت ایجــاد نهــاد و انجمنــی مســتقل بــرای پیشــبرد اهــداف 
کــز پژوهشــی رســمی کشــور ماننــد مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای اســامی  اقتصــادی بــود. نکتــه مهــم امــا ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن مطالعــات را مرا
و همچنیــن نهادهــای تحقیقاتــی وزارتخانه هــای اقتصــاد و صمــت انجــام داده بودنــد. عــاوه  برایــن جمع بنــدی نظــر صاحب نظــران حــوزه اقتصــاد و 
کــه پیشــران های اقتصــادی ایــران بایــد کار گروهــی را  صنعــت و همچنیــن دغدغه هــای کارآفرینــان و صاحبــان صنایــع پیشــران هــم بــه ایــن صــورت بــود 
گرچــه پیش زمینــه ایجــاد مجمــع کارآفرینــان در ســال  گاه شــوند. ایــن نــکات طایــی ا بــر فعالیت هــای فــردی اولویــت بخشــند و بــه قــدرت جمعــی خــود آ
93 بــود امــا شــدت گرفتــن مســائل و مشــکات صنایــع مولــد خصوصــی در ایــن ســال ها، ضــرورت فعالیــت تــازه و دمیــدن جــان تــازه در ایــن مجمــع را بــرای 
همــه پیشــگامان اقتصــاد مولــد و خصوصــی ایــران بیش ازپیــش زنــده کــرد و نتیجــه هــم شــدت گرفتــن فعالیت هــا و خانه تکانــی در مجمــع کارآفرینــان ایــران 
گــر منصفانــه و صادقانــه  در ابتــدای ســال ۱۴۰۱ بــود؛ بــاور این همــه دســتاورد در عــرض چنــد مــاه حتــی بــرای برخــی از همــکاران مــا هــم ســخت اســت و ا
بــه گذشــته نــگاه کنیــم، کمتــر کســی بــه چنیــن دســتاوردی در ابتــدای کار امیــدوار بــود امــا از قدیــم گفته انــد کــه کار منطبــق بــر پژوهــش، اصولــی و جمعــی 

نتیجــه ای فراتــر از انتظــار دربــر خواهــد داشــت.
امــا مجمــع حــاال جایــگاه خــود را پیــدا کــرده اســت و مــا خــوب می دانیــم کــه آنچــه حاصــل شــده نتیجــه حضــور و همیــاری تمــام صاحبــان صنایــع پیشــران 
گــر چنیــن نمی کردیــم نمی توانســتیم نمایندگــی و  کــه ا کــه در تمــام مســیر حرکــت بایــد خیــر جمعــی را هــدف پایــه ای خــود قــرار دهیــم  گاهیــم  اســت و آ
همراهــی همــه اعضــا را بــا خــود داشــته باشــیم. خــوب می دانیــم کــه قــدرت مجمــع، حاصــل پیشــبرد اهــداف همــه اعضــا و تــاش بــرای حصــول خیــر جمعی 

اســت کــه خروجــی ایــن خیــر هــم توســعه بــرای کشــور و بهبــود شــرایط مــردم ایــن کشــور خواهــد بــود.

کنــون  کــه تا کنــون امــا قطــره ای در مقابــل دریــای بیکــران کارهــای انجام نشــده و مســائل کارآفرینــان اســت و خــوب می دانیــم  موفقیت هــای کسب شــده تا
تنهــا گام نخســت محکــم برداشــته شــده و پله هــای بســیاری در پیــش اســت؛ مــا تــازه بــه اهمیــت کار گروهــی و قــدرت پیشــران های اقتصــادی در کنــار هــم 
ک بگذاریــم امــا خــوب می دانیم که چــه راهی  دســت یافتیــم و نتوانســتیم شــیرینی ایــن دســتاورد را تاانــدازه ای بــا بــزرگان صنعــت خصوصــی کشــور بــه اشــترا
در پیــش اســت و از همــه اعضــای مجمــع می خواهیــم کــه در مســیر آغازشــده، باقــدرت و عزمــی بیش ازپیــش همــراه خدمت گــزاران خــود در مجمــع باشــند. 
همــه بایــد بدانیــم کــه هــر دســتاوردی متعلــق بــه صنعــت مولــد و خصوصــی کشــور و تمــام پیشــگامان صنعــت ایــران اســت. مــا در ایــن مســیر دســت تمــام 
کــه نهــال نحیــف مجمــع کارآفرینــان ایــران بــه  کــه روزی  همــکاران و دغدغه منــدان صنعــت و اقتصــاد کشــور را محکــم می فشــاریم و رســمًا اعــام می کنیــم 
درخــت و باغــی پربــار برســد، خــوان نعمــت بی دریغــش همه جــا کشــیده خواهــد شــد و از کارگــران زحمت کــش تــا کارآفرینــان و در حالــت  کلــی تک تــک مــردم 

ایــران بــر ایــن ســفره خواهنــد نشســت. بــه امیــد آن روز و بــا آرزوی توســعه صنعــت و اقتصــاد ایران زمیــن.
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کارآفرینان پیگیری و  وعده رفع مسائل  امور مالیاتی 
کارآفرینان و صندوق توسعه ملی همکاری های نزدیک مجمع 
 به منظور تأمین مالی پیشران های اقتصادی
اقدامات مثبت وزارت اقتصاد برای رفع مشکات گمرکی
 پیشران های اقتصادی
کارآفرینان ایران با صاحب نظران حوزه مولد ارتباط مستمر مجمع 
بن بست تسهیات دهی در شبکه بانکی  تولیدکنندگان به طور مرتب
کلمه منابع نداریم روبه رو می شوند  با 
گروهی برای رفع مسئله تسهیات  تولید ضرورت چاره اندیشی 
کارآفرینان کارآفرینان ایران  پیگیر  رفع مشکات قضایی  مجمع 
آمادگی مرکز پژوهش های مجلس برای حمایت پایه ای از صنایع مولد
دولت به تشکل های صنعتی بی توجه است!
کارآفرینان ایران کار ویژه مشترک مجمع   بودجه سال آینده 
 با کمیسیون صنایع مجلس است

جلسات راهبردی مجمع
خبرنامه داخلی | آذرماه 1401 
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عنوان جلسه: 
کارآفرینــان ایــران   کارگــروه مشــترک مجمــع 

با وزارت امور اقتصادی در حوزه مالیات

1401 / 09 /1

در جلســه دســتیار ویــژه وزیــر امــور اقتصــادی 
ــر کل  ــا دبی ــه ب ــن وزارتخان ــران ای ــی و مدی و دارای
برخــی  و نماینــدگان  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع 
ضمــن  مجمــع،  ایــن  عضــو  پیشــران  صنایــع 
صنایــع  و  کارآفرینــان  مســائل  برخــی  تشــریح 
پیشــران در حــوزه امــور مالیاتــی، راه کارهــای حــل 
ایــن مســائل مطــرح شــد و مســئوالن وزارتخانــه 
ــد. ــده دادن ــکات را وع ــن مش ــع ای ــری و رف پیگی

نتیجــه: نــرخ فــروش دارایــی از 25 و 30 بــه 8 و 6 تغییــر 
پیــدا می کنــد. تغییــرات قوانیــن موجــود در بودجــه در 
خصــوص ممیــزان مالیاتــی- بررســی و دقــت بیشــتر 

در جهــت به کارگیــری حسابرســان توانــا و بادانــش

پیگیری و  وعده رفع مسائل  امور مالیاتی کارآفرینان

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
انعقاد قرارداد یکی از پیشران های 

اقتصادی با صندوق توسعه ملی
1401 / 09 /2

در ایــن جلســه یکــی از پیشــران های اقتصــادی و 
اعضــاء مجمــع کارآفرینــان ایــران بــا ارائــه طرح هــای 
آمادگــی خــود را بــرای هرچــه همــکاری  پیــش رو 

کــرد. بهتــر بــا صنــدوق توســعه ملــی مطــرح 

نتیجه: مقرر شد که شرکت ارائه دهنده پس از ارسال 
ح های سرمایه گذاری خود، از  مستندات و طر

همکاری مالی صندوق توسعه ملی بهره مند شود.

همکاری های نزدیک مجمع کارآفرینان و صندوق توسعه ملی
 به منظور تأمین مالی پیشران های اقتصادی

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
کارآفریــــــنان ایران با  کـــارگروه مشتـــــرک مجمع 

وزارت امور اقتصادی در حوزه گمرک
1401 / 09 /8

بــا  تخصصــی  نشســتی   ۱۴۰۱ آذر   ۹ سه شــنبه  روز 
موضــوع مشــکات گمرکــی پیشــران های اقتصــادی 
امــور  وزارت  ارشــد  مدیــران  از  برخــی  حضــور  بــا 
از  نماینــده  دو  و  کل  دبیــر  دارایــی،  و  اقتصــادی 
کارگــروه گمرکــی مجمــع کارآفرینــان ایــران در محــل 
دائمــی جلســات وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 

برگــزار شــد.

نتیجــه: در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ نامــه خطــاب بــه ریاســت 
بــا  شــد  ارســال  اســامی  شــورای  مجلــس  کمیســیون 
موضــوع بررســی معافیــت مالیاتــی ماشــین آالت، تــا از ایــن 
طریــق مشــکات و چالش هــای تولیدکننــدگان بــه گــوش 
 ETS نماینــدگان مــردم برســد. حــذف معافیــت و نــرخ
ســبب افزایــش نــرخ حقــوق ورودی گمــرک شــد و پــس از 
پیگیــری وزارت صمــت حقــوق گمرکــی تعرفــه تعــدادی از 
ماشــین آالت کاهــش پیــدا کــرد. بــه دفتــر آمــوزش نامــه ای 
ارســال شــد تــا بــا برگــزاری دوره ای تخصصــی مشــکات در 
ایــن زمینــه برطــرف شــود. علــی ملکــی دســتیار وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی بــه مدیــران ارشــد ســازمان امور گمرکی 
دســتور داد تــا هرچــه ســریع تر فرآینــد کاری پیشــران های 
اقتصــادی برطــرف شــود کــه دغدغه هــای آنــان در ایــن 

حــوزه کاهــش پیــدا کنــد.

اقدامات مثبت وزارت اقتصاد برای رفع مشکالت گمرکی
 پیشران های اقتصادی

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
جلسه با دکتر سوزنچی و بابایی در خصوص 

همایش پیشران های مولد بخش خصوصی
1401 / 09 /12

ــی  گون ــه اقدامــات گونا ک در ایــن جلســه مقــرر شــد 
ــر همایــش پیشــران های  ــزاری هرچــه بهت ــرای برگ ب

ــد بخــش خصوصــی صــورت گیــرد. مول

نتیجــه: اقداماتــی همچــون ارائــه تعریفــی علمــی از واژه 
پیشــران اقتصــادی، دعــوت از کنــون لــی اســتاد اقتصاد 
شــومپیتر  جایــزه  برنــده  و  ســئول  ملــی  دانشــگاه  در 
۲۰۱۴ بــرای ســخنرانی در همایــش و غیــره از مصوبــات 

ایــن جلســه بــود

ارتباط مستمر مجمع کارآفرینان ایران
 با صاحب نظران حوزه مولد

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
کارآفرینان ایران  کارگروه مشترک مجمع  جلسه 

با وزارت امور اقتصادی در حوزه امور بانکی
1401 / 09 /15

در ایــن جلســه مشــکات پیشــران های اقتصــادی 
درزمینــٔه عــدم اخــذ تســهیات بانکــی مطــرح شــد 
و مجمــع کارآفرینــان ایــران و وزارت امــور اقتصــادی 
بــرای حــل ایــن مشــکل بــه راهکارهــای دســت پیــدا 

کردنــد.

نتیجــه: تأمیــن مالــی بــه قیمــت بــازار و بــدون اســتفاده از 
متعهــد پذیره نویســی یکــی از شــیوه های تأمیــن مالــی 
اســت کــه می توانــد تأثیــر قابل توجهــی بــر نیازهــای فــوری 
تأمیــن مالــی شــرکت ها در زمــان اقبــال بــه بــازار ســرمایه 
دانســت. تأمیــن مابه التفــاوت نــرخ ســو حاصــل از انتشــار 
اوراق صکــوک و گام از طریــق تخصیــص یارانــه. تکمیــل 
زنجیــره اســتفاده از ابــزار انتشــار اوراق گام. بازطراحــی نظام 
و ســازوکار ناظــر بــر میــزان دارایی هــای ثابــت شــبکٔه بانکــی 
کشــور و نظــارت دقیــق بــر اجــرای آن. نظــارت دقیــق بــر 
اجــرای ضوابــط ناظــر بــر ســرمایه گذاری ها و مشــارکت های 
حقوقــی بانک هــا توســط دولــت. موافقــت و تســریع در 

افزایــش ســرمایه بانک هــا و غیــره

بن بست تسهیالت دهی در شبکه بانکی  
 تولیدکنندگان 

به طور مرتب با کلمه منابع نداریم
 روبه رو می شوند

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
کارآفرینان  کز پژوهشی در مجمع  جلسه با مرا

ایران به منظور بررسی تسهیالت سرمایه در گردش
1401 / 09 /20

در شــرایط توقف یا کاهش چشــم گیر تسهیات دهی 
بــه صنایــع مولــد، چــه بایــد کــرد؟ تجربــه کشــورهای 
موفــق در ایــن زمینــه چــه درســی بــرای امــروز ایــران 
بــه  را  بانک هــا  می توانــد  چگونــه  دولــت  دارد؟ 
اجــرای قانــون رفــع موانــع تولیــد و درنتیجــه فــروش 
ک مــازاد بــرای افزایــش تــوان تسهیات بخشــی  امــا

بــه صنایــع مولــد ملــزم کنــد؟

ســرمایه  تســهیالت  تأمیــن  نحــوه  نتیجه:بررســی 
و  دنیــا  کشــورهای  ســایر  و  ایــران  در  گــردش  در 
هم اندیشــی و همفکــری مجمــع کارآفرینــان ایــران بــا 
ســایر پژوهشــکده های معتبــر کشــور به منظــور رفــع 
درزمینــٔه  اقتصــادی  پیشــران های  مهــم  دغدغــه 

گــردش آن هــا... تأمیــن مالــی ســرمایه در 

ضرورت چاره اندیشی گروهی برای رفع
مسئله تسهیالت  تولید

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
نشست علی جمادی معاون قضایی 

کارآفرینان دادستان کل کشور با 
1401 / 09 /21

بیــان  بــه  کارآفرینــان  از  هریــک  جلســه  ایــن  در 
پرداختنــد  قضایــی  درزمینــٔه  خــود  دغدغه هــای 
کارآفرینــان ایــران  کــه مجمــع  و در آخــر مقــرر شــد 
قضایــی  معــاون  از  را  مشــکات  ایــن  از  هریــک 
اعضــاء  اطــاع  بــه  را  آن  نتایــج  و  کنــد  پیگیــری 

برســاند.

ــب وکار-  ــهیل کس ــتاد تس ــات س ــری مصوب ــه:  به کارگی نتیج
ممنوعیــت هرگونــه واردات کاالیــی کــه مشــابه آن در کشــور 
دارایی هــای  مولدســازی  بــه  بانک هــا  الــزام  دارد-  وجــود 
مجمــع  اعضــاء  ممنوع الخروجــی  رفــع  پیگیــری  خــود- 
کارآفرینــان ایــران- تأســیس ســتادهای اقتصــاد مقاومتــی در 

اســتان ها به منظــور حمایــت از تولیــد

مجمع کارآفرینان ایران 
پیگیر  رفع مشکالت قضایی کارآفرینان

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
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عنوان جلسه: 
جلسه با ریاست مرکز پژوهش های مجلس

1401 / 09 /24

نشســت دبیــرکل و معاونــان مجمــع کارآفرینــان ایــران 
بــا رئیــس و معاونــان مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
شــورای اســامی صبــح روز پنج شــنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۱، 
در دفتــر مرکــز پژوهش هــای مجلــس و بــا دســتور 
جلســه بررســی راه حــل و شــیوه های حمایــت مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس از صنایع پیشــران کشــور برگزار 

شــد.

نتیجــه:  اســتقبال مرکز پژوهش های مجلــس از نگاه 
کارآفرینــان ایــران و درخواســت  تخصصــی مجمــع 
مدیــر ایــن مجموعــه از دبیــر کل مجمــع کارآفرینــان 
پیشــران های  مشــکالت  از  نامــه ای  ارســال  بــرای 
اقتصــادی- تــالش مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــرای 
پیشــران های  اولویت هــای  و  مســائل  گنجانــدن 

اقتصــادی در بودجــه 1401 و برنامــه هفتــم توســعه

آمادگی مرکز پژوهش های مجلس
 برای حمایت پایه ای از صنایع مولد

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
گروه صنایع و  نشست رئیس کمیته صنعت 
کارآفرینان معادن مجلس شورای اسالمی با 

1401 / 09 /30

بیــان  بــه  کارآفرینــان  از  هریــک  جلســه  ایــن  در 
پرداختنــد  قضایــی  درزمینــٔه  خــود  دغدغه هــای 
کارآفرینــان ایــران  کــه مجمــع  و در آخــر مقــرر شــد 
قضایــی  معــاون  از  را  مشــکات  ایــن  از  هریــک 
اعضــاء  اطــاع  بــه  را  آن  نتایــج  و  کنــد  پیگیــری 

برســاند.

ــب وکار-  ــهیل کس ــتاد تس ــات س ــری مصوب ــه:  به کارگی نتیج
ممنوعیــت هرگونــه واردات کاالیــی کــه مشــابه آن در کشــور 
دارایی هــای  مولدســازی  بــه  بانک هــا  الــزام  دارد-  وجــود 
مجمــع  اعضــاء  ممنوع الخروجــی  رفــع  پیگیــری  خــود- 
کارآفرینــان ایــران- تأســیس ســتادهای اقتصــاد مقاومتــی در 

اســتان ها به منظــور حمایــت از تولیــد

دولت به تشکل های صنعتی بی توجه است!
 بودجه سال آینده کار ویژه مشترک مجمع کارآفرینان ایران

 با کمیسیون صنایع مجلس است

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران
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    کار گروه ها و کمیته های
تخصصی
خبرنامه داخلی | آذرماه 1401 

طرح مشکات و چالش های صادراتی  پیشران های اقتصادی
کارآفرینان ایران  نشست های تخصصی گمرک و مجمع 
درجهت تسهیل امور پیشران ها
کار ویژه جدید  بررسی روش های مبادالت ارزی بین المللی 
بررسی چالش های موجود  در سامانه پایانه های فروشگاهی  یا مودیان مالیاتی
بانک مرکزی به دنبال تسهیل تامیین مالی شرکت های دولتی
کارگروه دانش بنیان نحستین جلسه  کمیته 
کارگروه  امور ارتباطات و روابط عمومی تشکیل کمیته های 



کارگروه  امور ارتباطات و  روابط عمومی

کارگروه امور مالیاتی 

کارگروه سرمایه گذاری داخلی و خارجی

کارگروه دانش بنیان  

کارگروه صادراتی  

کارگروه منابع انسانی

کارگروه امور بانکی

کارگروه امور گمرکی
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کارگروه:  عنوان جلسه 
کارآفرینــان ایــران  کارگــروه امــور صادراتــی مجمــع  نشســت تخصصــی 
، رئیــس اداره  خ انــداز روز سه شــنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ بــا حضــور حســین چــر
صــادرات بانــک مرکــزی بــا موضــوع بررســی چالش هــای صادراتــی 

پیشــران های اقتصــاد مولــد بخــش خصوصــی کشــور

طرح مشکالت و چالش های
 صادراتی  پیشران های اقتصادی

1401 / 09 /8

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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کارگــروه صادراتــی مجمــع کارآفرینــان  نشســت تخصصــی 
خ  ــر ــین چ ــروه و حس کارگ ــن  ــای ای ــور اعض ــا حض ــران ب ای
، رئیــس اداره صــادرات بانــک مرکــزی بــا موضــوع  انــداز
ــادی  ــران های اقتص ــی پیش ــای صادرات ــی چالش ه بررس

برگــزار شــد.

ــات ارزی،  ــه موضوع ــی ازجمل ــه مباحث ــن جلس ــه:  در ای نتیج
ثبــت ســفارش، مشــکات و چالش هــای موجــود درزمینــٔه 
مباحــث صادراتــی پیشــران های اقتصــادی و… مطــرح شــد تــا 
بــا همــکاری بانــک مرکــزی و مجمــع کارآفرینــان ایــران اقدامــات 
مثبتــی در راســتای حــل مشــکات تولیدکننــدگان بخــش 

خصوصــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401



24

کارگروه:  عنوان جلسه 
کارآفرینــان ایــران بــا  گمرکــی مجمــع  کارگــروه امــور  نشســت تخصصــی 
گمــرک ایــران بــا موضــوع بررســی  حضــور دکتــر فــرود عســگری معــاون 
چالــش هــای گمرکــی پیشــران هــای اقتصــاد مولدعضــو مجمــع کارآفرینان 

ایــران

کارگروه  تخصصی امور گمرکی
 مجمع کارآفرینان ایران 

1401 / 09 /15

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران
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کــه در بســته  کــرد  گمــرک ایــران اعــالم  گمرکــی  معــاون 
حمایتــی وزارت اقتصــاد تمهیداتــی بــرای تولیدکننــدگان 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــه زودی اع ــه ب ک ــده  ــده ش دی

خصــوص  در  مرکــزی  بانــک  بــا  جلســه  برگــزاری  نتیجــه:  
مجمــع  از  نماینــده  دو  حضــور  بــا  تخلیــه  کســر  موضــوع 
مســیر  در  تفاوت هایــی  شــدن  قائــل   _ ایــران  کارآفرینــان 
ســبز بــرای پیشــران های اقتصــادی بــا هماهنگــی معاونــت 
گمــرک _ ارســال نامــه بــه میــر محمــدی دبیــر  برنامه ریــزی 
امــور  وزیــر  خانــدوزی  احســان  ســید  و  عالــی  شــورای 
ارزش افــزوده   ضمانــت  راســتای  در  دارایــی  و  اقتصــادی 

ســال... یــک  بــه  اســتاندارد  تعییــن  مهلــت  تغییــر 

کارگروه  تخصصی امور گمرکی
 مجمع کارآفرینان ایران 
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کارگروه:  عنوان جلسه 
اعضــاء  میــان  تخصصــی  نشســت   ،۱۴۰۱ آذر   16 چهار شــنبه  روز 
کارآفرینــان ایــران در محــل دائمــی  کارگــروه ســرمایه گذاری مجمــع 

ایــران کارآفرینــان  جلســات مجمــع 

بررسی روش های مبادالت ارزی
 بین المللی کار ویژه جدید 

مجمع کارآفرینان ایران

1401 / 09 /16
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ــا  ــروه ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی ب کارگ نشســت 
بررســی روش هــای ســرمایه گذاری رایــج در عرصه هــای 

بین المللــی برگــزار شــد.

ســرمایه گذاری  پیش بینــی   _ گام  اوراق  بررســی  نتیجــه: 
داخلــی و خارجــی و ابزارهــای تأمیــن اعتبــارات- بررســی 
روش هــای مبــادالت ارزی بین المللــی همچــون رمــز ارزهــا 
ک چیــن و بررســی توســعه سیاســت خارجــی توســط  و بــا

وزارت امــور خارجــه

بررسی روش های مبادالت ارزی
 بین المللی کار ویژه جدید 

مجمع کارآفرینان ایران

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران
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کارگروه:  عنوان جلسه 
اعضــاء  میــان  تخصصــی  نشســتی  برگــزاری   ،۱۴۰۱ آذر   12 شــنبه  روز 
ــس  ــری رئی گ ــر برز ــای دکت ــان و آق کارآفرین ــع  ــی مجم ــور  مالیات ــروه ام کارگ

امــور مالیاتــی تنظیــم مقــررات  در ســازمان 

بررسی چالش های موجود
 در سامانه پایانه های فروشگاهی

1401 / 09 /12

خبرنامه داخلی | آذرماه 
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بررســی  موضــوع  بــا  مالیاتــی  امــور  کارگــروه   نشســت 
ســامانه  پایانــه هــای فروشــگاهی یــا مودیــان مالیاتــی 
در محــل جلســات ســازمان امــور مالیاتــی برگزارشــد.  

نتیجــه:  برگــزاری جلســات آموزشــی متناســب بــا نیــاز اعضــا 
مجمــع کارآفرینــان ایــران

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401



30

کارگروه:  عنوان جلسه 
روز ســه شــنبه  27 آذر ۱۴۰۱، نشســت تخصصــی و هم اندیشــی میــان 
نادعلــی   و  ایــران  کارآفرینــان  بانکــی مجمــع  امــور  کارگــروه  اعضــای 
ــی و بانکــی بانــک مرکــزی در محــل جلســات  مدیــر کل عملیــات پول

بانــک مرکــزی

بانک مرکزی
 به دنبال تسهیل

تامین مالی شرکت های دولتی

1401 / 09 /27

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران
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مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مــرکزی 
معتقد است که برخالف اظهارنظرهای مختلف

 میزان تسهیالت دهی در سال ۱۴۰۱ روند رو به
گرفته است.  رشدی به خود 

نتیجــه:  بیــان مشــکات موجــود  در ســاختار تســهیات 
توســط  اقتصــادی  هــای  پیشــران  بــه  هــا  بانــک  دهــی 
کارآفرینــان ایــران و  کارگــروه امــور بانکــی مجمــع  اعضــای 
تعامــل هــر چــه بیشــتر بانــک مرکــزی بــا پیشــران هــای 

اقتصــادی

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران
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عنوان جلسه کمیته: 
کارگــروه دانــش  کمیتــه  برگــزاری نخســتین  آذر ۱۴۰۱،  روز جمعــه  25 
رئیســه  هیئــت  اعضــاء  حضــور  بــا  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  بنیــان 

گــروه مکــس کارگــروه دانــش بنیــان و چنــد تــن از 

نحستین جلسه
 کمیته کارگروه دانش بنیان

1401 / 09 /25
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کارگروه دانش بنیان،  موضوع برگزاری نخستین جلسه 
بررسی مسائل و مشکالت شرکت های دانش بنیان 
بود که هریک از اعضاء به ارائه نظراتی در این حوزه 

پرداختند.

نتیجــه:  دعــوت از اقایــان دهقانــی فیروزآبــادی معــاون 
علمــی ریاســت جمهــوری، الیاســی معاون سیاســتگذاری 
و توســعه معاونــت علمــی ، فنــاوری و اقتصــاد و اســدی فــر 
رئیــس مرکــز شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان بــرای 

حضــور در کارگــروه دانــش بنیــان

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401



34

عنوان جلسه کمیته : 
ح وظایف کمیته ها به صورت تخصصی  تدوین و ارائه شر

تشکیل کمیته های کارگروه 
امور ارتباطات و روابط عمومی

1401 / 09 /27

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران
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نشست کمیته های فرهنگ کارآفرینی، تشریفات
ح وظایف  و آموزش با موضوع تدوین و ارائه شر

کمیته ها به صورت تخصصی در بستر مجازی برگزارشد.

نتیجــه: تدویــن آییــن نامــه اجرایــی ایــن کمیتــه هــا کــه زیــن پــس 
جلســات آنــان برگــزار شــود.
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پرونده ماه ) تسهیالت (
تأمین حوزه مولد از طریق سیستم بانکی

B A N K
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ــش  ــی بخ ــن مال ــٔه تأمی ــور درزمین ــداف کان کش ــق اه ــدم تحق ع
قــرار  تولیــد  بخــش  روی  پیــش  را  تمام عیــار  بحرانــی  صنعــت، 
در  گرفتــه  صــورت  هدف گذاری هــای  برمبنــای  اســت.  داده 
تأمیــن  کل  از  صنعــت  ســهم  بایســتی  توســعه،  ششــم  برنامــه 
 1401 ســال  در  بااین حــال  برســد.  درصــد   40 بــه  ســاالنه  مالــی 
پولــی-  سیاســت های  از  پــاره ای  به واســطه  تولیدکننــدگان 
مالــی، بیشــترین فشــار را از ناحیــه دسترســی انــدک بــه تأمیــن 
تقویــت  باهــدف  نیــز  سیاســت گذاران  می کننــد.  تجربــه  مالــی 
تشــکیل ســرمایه و افزایــش ســهم تأمیــن مالــی بخــش صنعــت 
و معــدن تاش هــای بســیاری را در طــول ســالیان اخیــر انجــام 
گام، تســهیل شــرایط بــرای ورود صنایــع  داده و در قالــب اوراق 
بــه بــازار ســهام و تجمیــع ســرمایه های خانوادگــی در بنگاه هــای 
ــی بخــش صنایــع  کوچــک و متوســط ســعی در تقویــت بنیــه مال
کشــور داشــته اند. بااین حــال سیاســت های داخلــی  و معــادن 
و بخــش  گذاشــته  کام  نــا را  اهــداف  ایــن  تــورم قاطبــه  به ویــژه 
اثــر  به روشــنی  کــه  موضوعــی  اســت.  شــده  زمین گیــر  تولیــد 
ــر کاهــش تــوان اشــتغال زایی بخــش صنعــت و معــدن،  خــود را ب
کاهــش ســهم صنعــت از ارزش افــزوده  افــت تشــکیل ســرمایه و 

کــرده اســت. وضعیتــی  ایجادشــده در اقتصــاد ایــران تحمیــل 
کــه در بســیاری از پژوهش هــای اخیــر، یکــی از زمینه هــای بــروز 
اســت. شــده  معرفــی  اخیــر  اجتماعــی   – سیاســی  تنش هــای 

اجرای کمپین گسترده تسهیالت
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مــرور آمارهــای صــدور مجوزهــای صنعتــی در ســال های 1399 و 1400 حــاوی 
مالــی  تأمیــن  بــه  سیاســت گذار  توجــه  فوریــت  کــه  اســت  تلخــی  گزاره هــای 
موتورهــای  به عنــوان  برتــر  و  پیشــران  واحدهــای  به ویــژه  تولیدکننــدگان 
جوشــان بهــره وری و رشــد اقتصــادی را یــادآور می شــود. نیــاز بــه تأمیــن مالــی 
کــه شــرکت ها در راســتای توســعه و گســترش فعالیــت  ازآنجــا ناشــی می شــود 
و فرآینــد تولیــدی خــود، بــرای خریــد دارایی هــای جدیــد، افزایــش ظرفیــت 
کارخانــه، اســتخدام نیــروی جدیــد و خریــد مــواد اولیــه، نیــاز بــه وجوهــی دارنــد 

ــود. ــرح می ش ــی مط ــع مال ــب مناب ــی در قال ــوه مال ــن وج ــه ای ک
کنونــی صنعــت ایــران یعنــی بحــث   درعین حــال، یکــی از جدی تریــن مســائل 
ــه  ــد ده ــی دارد و در چن ــینه مفصل ــردش، پیش گ ــرمایه در  ــرای س ــهیات ب تس
گذشــته بارهــا ســر بــرآورده و بــه جلســات مدیــران ارشــد و مســئوالن کشــور هــم 
ــه باوجــود چاره اندیشــی  ک کشــیده شــد؛ نکتــه شــاید عجیــب امــا ایــن اســت 
قانون گــذاران و وضــع قانــون مشــخص و تدویــن آئین نامــه اجرایــی آن هــم 
ــه  ــه قــوت خــود باقــی اســت. ب در یــک دهــه پیــش، همچنــان ایــن مســئله ب

عبــارت ســاده تر باوجوداینکــه قانون گــذاران بــا نیــت حــل همیــن مســئله یکــی 
از مــواد قانــون »رفــع موانــع تولیــد« را بــه همیــن بحــث تســهیات دهی بانک هــا 
بــه صنعــت کشــور اختصــاص دادنــد و شــیوه اجرایــی شــدن ایــن قانــون هــم 
ــهیات  ــژه تس ــاب وی ــل »حس ــم راه ح ــران ه ــده و صاحب نظ ــه درآم ــه آئین نام ب
گــردش« را پیشــنهاد دادنــد امــا همیــن حــاال ایــن مســئله یکــی از مشــکات  در 

اساســی صنعــت کشــور و پیشــران های اقتصــادی اســت.
کارآفرینــان  در همیــن راســتا، ازآنجایی کــه یکــی از اقدامــات راهبــردی مجمــع 
ایــران، احصــا مشــکات و چالش هــای مشــترک و بــزرگ پیشــران های اقتصــادی 
و ســپس اقــدام بــرای حــل ایــن مشــکات از طریــق راه انــدازی کمپین هــای 360 
درجــه اســت، در آذرمــاه موضــوع »تأمیــن مالــی حــوزه مولــد از طریــق سیســتم 

کنونــی بــود. بانکــی« یکــی از چالشــی ترین مشــکات اعضــا در مقطــع 

همیــن امــر مــا را بــر آن داشــت تــا بــا اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای مجمــع
نســبت بــه اقــدام ایــن مشــکل و طــرح آن در دولــت و وزارتخانه هــای امــور
اقتصــاد و دارایــی، صمــت و مجلــس شــورای اســامی و ســایر ســازمان ها و

گامــی جــدی و مؤثــر در حــل ایــن مراجــع ذیصــاح در ایــن زمینــه بتوانیــم 
مشــکل برداریــم.

بــــر همیــــن اســــاس، پــــس از احصــــا ایــــن مشــــکل در کارگــروه بانکــــی، بــا برخــی
گفتگـو کارآفرینـان و اسـاتید حـوزه اقتصـاد، بانـک و صنعـت بـه بحـث و  اعضـا و 

گذاشــــته شــــد تــــا از ابعــــاد مختلــف و متفــــاوت موردبررســی قــرار گیــرد. ســپس 
ــار جلســات راهبــردی، اقدامــات رســانه ای چنــد وجهــی در ایــن زمینــه  کن در 
گزارش هــــا، یادداشــــت ها، میزگردهــــای رســانه  آغاز شــد و ســعی شــد با انتشــار 
و اطــاع  از تمــام ظرفیــت هــای رســانه ای  تخصصــی و همچنیــن اســتفاده 
رســانی، موجــی در ایــن زمینــه ایجــاد و حساســیت تمامــی افــراد ذی نفــوذ و 
گــزارش برخــی اقدامــات رســانه  کــه در ادامــه ایــن  ذی ضــاح برانگیختــه شــود 

ــت . ــده اس ــزارش آورده ش گ ــن  ــس در ای ــدگان مجل ــی نماین ای و همراه

33



38

در سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
بانک ها تسهیالت دهی به صنعت را متوقف کردند

تولیــد ملــی از اساســی ترین مســائل اقتصــادی هــر کشــوری اســت؛ رشــد 
کنــد. بــا در نظــر  تولیــد داخلــی می توانــد مقدمــه توســعه کشــور را فراهــم 
گرفتــن ایــن اهمیــت بایــد دولــت در اتخــاذ سیاســت های پولــی و مالــی 

ــردارد. گام ب خــود در جهــت تقویــت تولیــد 

بنگاه داری بانک ها، مانع از پرداخت 
تسهیالت به بخش تولید شده است

بانک هــا بــا بهانه هــای واهــی نبــود منابــع، از تســهیات 
دهــی بــه بخــش تولیــد ســر بــاز می زننــد، درحالی کــه 
ک و امــوال مــازاد بســیاری داشــته  بســیاری از آن هــا امــا
گــر آن هــا را بــه فــروش رســانده و از بنــگاه داری حــذر  کــه ا

کننــد، قطعــًا قفــل بخــش تولیــد بازخواهــد شــد.

 تولید در جزیره وام خواران 

چــرا بــا وجــود رشــد بــاالی ۳۰درصــد نقدینگــی در ســطح 
کان اقتصــاد، در بخــش خــرد، بنگاه هــا بــا کمبــود منابع 
ــردد.  ــول برمی گ ــی پ ــه خنثای ــخ ب ــتند؟ پاس ــه هس مواج
ــد  ــورم دامــن می زن ــه ت ــی در نهایــت تنهــا ب انبســاط پول
و بــر بخــش واقعــی اقتصــاد اثــری نــدارد؛ گــزاره ای نظــری 

کــه در اقتصــاد ایــران بــه عینــه شــاهدش هســتیم. 

بانک های صاحب خانه

ک غیرضــرور بانک هــا عمــری طوالنــی  امــا  پرونــده 
کــه رؤســای مختلــف  دارد و دســت کم دو دهــه اســت 
اقتصــادی دولت هــای مختلــف،  و وزرای  جمهــوری 
از  یکــی  را  پرونــده ای  چنیــن  رســاندن  ســرانجام  بــه  
اولویت هــا یــا برنامه هــای خــود قــرار داده انــد؛ امــا ایــن 

قصــه ســر دراز دارد و همچنــان خبرســاز اســت

ین
مپ

م ک
مه

ار 
خب

ا

ضعف تأمین مالی باید در حوزه تولید جبران 
شود

کید  حســینعلی حاجــی دلیجانــی، عضــو هیئت رئیســه مجلــس بــا تأ
بــر اینکــه بایــد بــا ســنگ اندازی بانک هــا در مســیر تســهیات دهی 
ــد و پیشــران اقتصــادی کشــور برخــورد شــود، گفــت  ــه بخــش مول ب
ضعــف تأمیــن مالــی بایــد در حــوزه تولیــد جبــران شــود تــا بتــوان بــه 
آینــده اقتصــاد کشــور امیــدوار شــد و بنگاهــداری بانک هــا ازجملــه 

مهم تریــن مانــع در ایــن مســیر اســت.

کرد: ح  عضو هیئت رئیسه مجلس مطر
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انقباض پولی، بالی جان تولید: 

هــر  اقتصــادی  مســائل  اساســی ترین  از  ملــی  تولیــد 
کشــوری اســت؛ رشــد تولیــد داخلــی می توانــد مقدمــه 
گرفتــن ایــن  کنــد. بــا در نظــر  کشــور را فراهــم  توســعه 
اهمیــت بایــد دولــت در اتخــاذ سیاســت های پولــی و 

گام بــردارد. مالــی خــود در جهــت تقویــت تولیــد 

بنگاه داری بانک ها، مانع از پرداخت 
تسهیالت به بخش تولید شده است

بانک هــا بــا بهانه هــای واهــی نبــود منابــع، از تســهیات 
دهــی بــه بخــش تولیــد ســر بــاز می زننــد، درحالی کــه 
ک و اموال مازاد بســیاری داشــته  بســیاری از آن هــا امــا
گــر آن هــا را بــه فــروش رســانده و از بنــگاه داری حــذر  کــه ا

کننــد، قطعــًا قفــل بخــش تولیــد بازخواهــد شــد.

و  کوچــک  تولیــدی  واحدهــای  برخــورداری 
کمتریــن ســهم تســهیالت بانکــی متوســط از 

بــه  تســهیات  پرداخــت  بــرای  بانکــی  شــبکه  بی انگیزگــی 
ــا واحدهــای کوچــک  بخــش تولیــد به خصــوص همــکاری ب
ازآنجایی کــه در  امــا  و متوســط موضــوع جدیــدی نیســت 
خودتحریمــی  بین المللــی،  تحریم هــای  بــار  حاضــر  حــال 
هــای داخلــی و بــی ثباتــی نــرخ ارز بیــش از هــر زمــان دیگــری 
روی ســر تولیدکننــدگان آوار شــده اســت، نحــوه رویارویــی 
بانک هــا بــا درخواســت اخــذ تســهیات از ســوی واحدهــای 

تولیــدی به طــور ویــژه ای موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت.

قیمت گذاری دستــــــوری و عدم پرداخت 
تسهیالت، بالی جان تولیدکنندگان

مشــکل  بــه  اشــاره  بــا  تولیدکننــده  یــک  فــر،  احســان 
گــردش واحدهــای تولیــدی گفــت:  تأمیــن ســرمایه در 
بــا تســهیات تکلیفــی مانــع پرداخــت  نه تنهــا دولــت 
ــا  تســهیات بانکــی بــه تولیدکننــدگان می شــود؛ بلکــه ب
پاییــن نگه داشــتن قیمــت  و  قیمت گــذاری دســتوری 
بــه  خودشــان  تولیدکننــدگان  نمی گــذارد  محصــوالت 

کســب ســود بپردازنــد.

تسهیل دسترسی تولید به نقدینگی در 
آینده ای نزدیک

کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق  قــادری، نایب رئیــس 
بــه  تولیــد  بخــش  راحت تــر  دسترســی  گفــت:  تولیــد 
نقدینگــی و جبــران ضعــف مالــی در آینــده نزدیــک بــا 
قانــون مــورد بررســی کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد رخ 

داد. خواهــد 

یک نماینده مجلس اظهارکرد:

ح کرد: یــک تولیدکننده مطر
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اجرای کمپین گسترده تسهیالت
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پور ابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

شــبکه بانکــی بایــد طبــق قانــون رفع موانــع تولید از بنــگاه داری 
اجتنــاب کننــد. بانک هــا بایــد در خدمــت بــه تولیــد و اشــتغال 
پویا تــر از قبــل عمــل کننــد و بــا ارائــه تســهیات کارآمــد قفــل 

ضعــف منابــع مالــی ایــن بخــش را بــاز کننــد.

حسینعلی حاجی دلیگانی
عضو هیات رئیسه مجلس

ضعــف تامیــن مالــی بایــد در حــوزه تولیــد جبــران شــود تــا بتوان 
بــه آینــده اقتصــاد کشــور امیــدوار شــد و بنگاهــداری بانک هــا از 

جملــه مهمتریــن موانــع در این مســیر اســت.

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران
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جعفر قادری
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

تبدیــل امــوال مــازاد بانکــی بــه ســرمایه نقــد می توانــد ضمــن افزایش 
ســقف تســهیات دهی آن هــا رشــد خدمــات دهــی بــه بخــش مولــد 
جامعــه را رقــم بزنــد. دسترســی راحت تــر بخــش تولیــد بــه نقدینگــی 
و جبــران ضعــف مالــی در آینــده نزدیــک بــا قانــون مــورد بررســی 

کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد رخ خواهــد داد.

روح اهلل ایزدخواه
عضو کمیسیون صنایع و معادن

بخــش پیشــران اقتصــادی کــه بایــد تمــام تمرکز خــود را وقــف تولید 
بــا کیفیــت کنــد بــا ســنگ انــدازی شــبکه بانکــی در تزریــق منابــع 
مواجــه شــده اســت. ایــن بهانه تراشــی ها پذیرفتنــی نیســت زیــرا 
بانک هــا امــوال مــازاد بســیاری داشــته کــه مــی تواننــد بــا فــروش آن هــا 

قفــل تولیــد را بــاز کننــد.
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ع رحیم زار
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

بانک هــا بایــد از حــوزه بنــگاه داری خــارج شــده و بــه ســمت 
فــروش امــوال خــود حرکــت کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب رونــق تولیــد 

بــه واســطه تســهیات کارآمــد رخ دهــد.

فرهاد طهماسبی
عضو کمیسیون صنایع و معادن

ضعــف تامیــن مالــی بایــد در حــوزه تولیــد جبــران شــود تــا بتوان 
بــه آینــده اقتصــاد کشــور امیــدوار شــد و بنگاهــداری بانک هــا از 

جملــه مهمتریــن موانــع در این مســیر اســت.
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لطف اهلل سیاهکلی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ضمــن  می توانــد  نقــد  ســرمایه  بــه  بانکــی  مــازاد  امــوال  تبدیــل 
افزایــش ســقف تســهیات دهی آن هــا رشــد خدمــات دهــی بــه 
بخــش مولــد جامعــه را رقــم بزنــد. دسترســی راحت تــر بخــش تولیــد 
بــه نقدینگــی و جبــران ضعــف مالــی در آینــده نزدیــک بــا قانــون 

کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد رخ خواهــد داد. مــورد بررســی 

محمدحسین فرهنگی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی

کســب و  متاســفانه توجــه جــدی بــه بحــث تولیــد و رفــع موانــع 
کار نشــده اســت. بــرای ارزآوری و اشــتغال واحد هــای تولیــدی، 
دولــت بایــد مشــکات تامیــن مالــی آن هــا را بــا کمــک شــبکه بانکــی 

برطــرف کنــد.
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مسلم صالحی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

ــوزه  ــد در ح ــی بای ــبکه بانک ــازاد ش ــوال م ــن ام ــع و همچنی مناب
ارائــه تســهیات بــه تولیــد و اشــتغال تبدیــل بــه احســن شــود.

محمدرضا رضایی
رییس کمیسیون عمران مجلس

نداشــتن منابــع، بهانــه بــزرگ برخــی بانک هــا بــرای عــدم ارائــه 
تســهیات بــه پیشــران های اقتصــادی اســت کــه بایــد بــا تدابیــر 

بانــک مرکــزی اصــاح شــود.
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محسن پیرهادی
کسیون انقاب نایب رئیس فرا

کــه در حــوزه انجــام تکالیــف  بانــک مرکــزی بایــد بــا بانک هایــی 
قانونــی خــود در راســتای تســهیات دهی کوتاهــی کــرده  و بــه بنگاه 

داری مشــغول هســتند برخــورد کنــد.

جلیل رحیمی جهان آبادی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ضعــف  و  بانکــی  شــبکه  در  موجــود  مــرج  و  هــرج  متاســفانه 
نظارت هــا باعــث شــده تــا برخــی بانک هــا در تامیــن مالــی بخــش 

کننــد. انــدازی  اقتصــادی، ســنگ  و پیشــران  تولیــد 
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با مجمع 
کارآفرینــان ایــــــران 

آشنا شـــویم ...  
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زیــر  ، شــامل دو  ایــران  کارآفرینــان  معاونــت توســعه مدیریــت مجمــع 
مجموعــه: مدیریــت امــور اعضــا و مدیریــت کارگروه هــای تخصصــی اســت.
شــبکه  کمــی  توســعه  خصــوص  در  فعالیــت  بــر  عــاوه  معاونــت  ایــن   
عضویــت اعضــا مجمــع در قالــب اعضــای پیوســته، وابســته و افتخــاری، 
فعالیــت خــود را بــر توســعه کیفــی ارتباطــات  اعضــا  متمرکــز نمــوده اســت.

معاونــت توســعه مدیریــت؛ همگرایــی، همراهــی، همزیســتی و هم افزایــی 

را بــه عنــوان راهبــرد توســعه شــبکه عضویــت مجمــع انتخــاب کــرده اســت. 
کــه توانایی هــای تــک تــک اعضــا در  خدمــت مجمــع قــرار  ــا  ــه ایــن معن ب

گیــرد و توانایــی مجمــع در خدمــت حــل مشــکات همــه اعضــا.  

همچنیــن در ایــن معاونــت مدیریــت ارتباطــات هدفمنــد و تخصصــی 
کمیتــی و دولتــی مســئول در  اعضــای مجمــع بــا ســازمان ها و نهادهــای حا

ــود. ــری می ش ــی پیگی ــای تخصص ــات کارگروه ه ــزاری جلس ــب برگ قال

بــا توجــه بــه مشــکات اصلــی و مشــترک شــرکت هــای عضــو مجمــع ، 
کارگــروه هــای  ده گانــه ای ایجــاد گردیــد کــه جلســات تخصصــی  بــه  صورت 
ماهیانــه و بــا حضــور معاونیــن و مدیــران مرتبــط از مجموعــه هــای عضــو 
کارگــروه  مجمــع و نیــز مقامــات عالــی و تصمیــم ســاز در حــوزه موضــوع 
مربوطــه تشــکیل و نســبت بــه شناســایی مشــکات و ارایــه راهکارهــای 

کمیــت اقــدام مــی نمایــد.  مربوطــه بــه حا

مجمع کارآفرینان ایران دارای ســاختاری منســجم و هدفمند شــامل 
ســه معاونــت توســعه مدیریــت، ارتباطــات راهبــردی ، برنــد و رســانه و 
نیــز مرکــز مطالعــات اســتراتژیک و مدیریــت برنامــه ریــزی مــی باشــد که 

در ایــن شــماره بــا معاونــت توســعه مدیریــت آشــنا مــی شــوید.
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ما در تالشیم تـا موج جدید کارآفرینی در ایـران با رویکرد 

حمایت از پیشــران های ثروت آفرین توسـعه یابد. زیرا 

اعتقاد داریم که چهره جدید اقتصاد ایران بر اساس همین 

مسیر خواهد بود و باید به این چشم انداز متعهد باشیم.

IRAN ENTREPRENEURS FORUM

IRANEF
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ح و برنامه  معاونت توسعه مدیریت طر
مجمع کــــارآفرینـــان ایران

امید الماسی
معاون توسعه مدیریت

اعظم والیتی
مدیر امور اعضاء

ملیحه منظم
کارشناس امور اعضاء

هدیه معمری  
کارشناس دبیرخانه 

علیرضا عباسی مقدم
کارشناس پیگیری های ویژه

مهدی عابدی
کارگروه ها کارشناس 
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برخی از وظایف اصلی
 معاونت توسعه مدیریت عبارت است از:

1.   شناسایی و توسعه عضویت پیشرانان و کارآفرینان اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور 
2.  ایجاد بستر برای حضور و هم افزایی کارآفرینان و حل مسائل تولید و توسعه کارآفرینی

3.  تدوین و پیشنهاد راهبردها و برنامه های ساالنه کارگروه ها
4.   تشکیل بانک اطاعاتی جامع پیشرانان اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور

5.   مدیریت ارتباطات با کارآفرینان عضو   
6.   تاسیس باشگاه کارآفرینان ایران و ارائه خدمات به پپشران های اقتصاد مولد عضو مجمع 

7.  مدیریت شخصی سازی و امور مناسبتی و تشریفاتی اعضای مجمع
8.  نیازسنجی جلسات و برنامه های توجیهی و برگزاری کارگروه های تخصصی

9 .  برگزاری کارگاه های آموزشی 
10. احصاء و شناسایی چالش ها و مشکات اعضای مجمع

11. برگزاری مجمع عمومی ساالنه  
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اخبار اعضاء
خبرنامه داخلی | آذرماه 1401 

ایکس ویژن
گروه بهداشتی فیروز
کویر مجتمع فوالد 
گازسوزان شرکت 
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در بیست و دومین نمایشگاه 
لوازم خانگی تهران از عضو جدید 

خانواده ایکس ویژن برای اولین بار 
رونمایی شد.

در بیســت و دومیــن نمایشــگاه لوازم خانگــی تهــران 
از عضــو جدیــد خانــواده ایکــس ویــژن بــرای اولیــن 
بــار رونمایــی شــد. ایــن محصــول مطابــق بــا آخریــن 
تکنولــوژی روز دنیــا تولیــد گردیــده و دارای ظرفیــت ۱۴ 
نفــره اســت. از ویژگی هــای مهم این محصــول می توان 
بــه بهره گیــری از ۳ ســبد مخصــوص ظــروف، ۸ برنامــه 
متنــوع شستشــو و همچنیــن تکنولــوژی شستشــوی 

دو ناحیــه ای )Dual Zone Wash( اشــاره کــرد. از ســایر 
ویژگی هــای ایــن محصــول نیــز می تــوان بــه بهره گیــری 
ــروف  ــاندن ظ ــت خیس ــو جه ــش شستش ــه پی از برنام
قبــل از شستشــو، شستشــوی پرقــدرت بــرای ظــروف 
زمــان  در  شستشــو  شــروع  تنظیــم  و  کثیــف  بســیار 

دلخــواه اشــاره نمــود.

رونمایی از ماشین ظرفشویی ایکس ویژن
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جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد 
تهران مرکز به همراه اساتید و مدیران 

گروه بهداشتی  دانشگاه روز گذشته از 
کردند. فیروز بازدید 

مرکــز  تهــران  آزاد  دانشــگاه  دانشــجویان  از  جمعــی   
گذشــته  بــه همــراه اســاتید و مدیــران دانشــگاه روز 
ــد. دانشــجویان  ــد کردن ــروز بازدی ــروه بهداشــتی فی از گ
ایــن دانشــگاه در ایــن بازدیــد بــا فلســفه و مأموریــت 
چرایــی  جریــان  در  و  شــده  آشــنا  فیــروز  اجتماعــی 
اســتفاده چگونگــی نحــوه اســتخدام نیروهــای دارای 
معلولیــت قــرار گرفتنــد. همچنیــن ایــن گــروه در ادامــه 

از خطــوط تولیــد کارخانــه بازدیــد و بــا فعالیــت کارکنــان 
گرفتنــد. در ایــن  کاری آنــان قــرار  معلــول و راندمــان 
بازدیــد ۸۰ نفــره، دانشــجویان نظــرات و پیشــنهادات 
خــود را بــه واحــد روابــط عمومــی ایــن مجموعــه ارائــه 

دادنــد.

بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز از فیروز
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کویر در یازدهمین  مجتمع فوالد 
کنفرانس و نمایشگاه ملی سازه 

و فوالد کشور حضور یافت.

کنفرانــس  چهارمیــن  و  ملــی  کنفرانــس  یازدهمیــن 
ملــی  کنفرانــس  و دومیــن  فــوالد  و  بین المللــی ســازه 
قاب هــای ســبک فــوالدی )LSF( از ۲۲لغایــت ۲۴ آذرمــاه 
در مرکــز همایش هــای بین المللــی هتــل المپیــک تهران 
مختلــف  بخش هــای  در  کنفرانــس  ایــن  شــد.  برگــزار 
کلیــدی  شــامل ارائــه مقــاالت علمــی، ســخنرانی های 
بــا حضــور اســاتید برجســته ، انتخــاب طرح هــای برتــر 
ســازه های فــوالدی ســال کشــور، انتخــاب پایان نامــه برتــر 
ســال کشــور درزمینــٔه ســازه های فــوالدی و مســابقات 

ــا حضــور جمعــی از  دانشــجویی ســاخت پــل فــوالدی ب
اســاتید و نخبــگان داخلــی و خارجــی دانــش و صنعــت 
فــوالد و ســازه های فــوالدی در بخش هــای مختلــف، 
برگزار شد. و همچنین کارگاه تخصصی معرفی و تشریح 
الزامــات اســتانداردهای ملــی و بین المللــی میلگردهــای 
آقــای  جنــاب  تدریــس  بــا  مســلح  بتــن  در  مصرفــی 
مهنــدس محســن رشــیدی، معــاون تکنولــوژی مجتمع 
فــوالد کویــر در حاشــیه یازدهمیــن کنفرانس بین المللی 

ــزار شــد. ســازه و فــوالد کشــور برگ

حضور مجتمع فوالد کویر در یازدهمین کنفرانس و نمایشگاه ملی سازه و فوالد کشور
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ح توسعه  روز یکشنبه ۲۷ آذرماه طر
فوالد ریزی واحد ریخته گری شروع 

کرد. کار  به 

هیئت مدیــره،  اعضــای  و  مدیرعامــل  حضــور  بــا 
و  ریخته گــری  واحــد  مدیــر  مدیرعامــل،  قائم مقــام 
جمعــی از مدیــران شــرکت تولیدی صنعتی گازســوزان، 
روز یکشــنبه ۲۷ آذرماه طرح توســعه فوالد ریزی واحد 
ریخته گــری شــروع بــه کار کرد.گفتنــی اســت؛ ایــن طرح 
باهــدف افزایــش تنــاژ ذوب ریــزی فــوالد از ۱۵ تــن بــه 

۷۰ تــن در مــاه توســط کوره هــای القایــی فرکانــس بــاال و 
بــه دســت توانمنــد متخصصــان داخلــی واحــد ریختــه 
شــرکت تولیــدی صنعتــی گازســوزان ســاخت، نصــب و 

ــت. ــده اس ــدازی گردی راه ان

آغاز به کار طرح توسعه فوالد ریزی واحد ریخته گری شرکت گازسوزان

خبرنامه داخلی | آذرماه 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 1
زمستان  1401
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همایش
کارآفرین اجتماعی ایــــران زنـــان 
Women Social Entrepreneurs 
of Iran Conference 

Women ;  Pioneers of Social Entrepreneurship

زنـان؛ پیشگامان کارآفریــنی اجتماعی
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همراه با اعالم فراخوان جشنواره ترنج  تا تاریخ 30 بهمن ماه 1401

کارآفرینی گرامیداشت هفته ملی 
In line with the National Entrepreneurship Week

TORANJ
Awards

www.iranef.org/awards
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برگزاری نخستین دوره 
جشنواره  ترنج

ترنج در شاهنامه و ادبیات کهن ایـــران 
نماد پیروزی،شکوه و سربلندی است. 

همایــش ملــی زنــان کارآفریــن اجتماعــی ایــران بــا شــعار زنــان؛ 
پیشــگامان کارآفرینــی اجتماعــی بــا حضــور مقامــات رســمی و 
تصمیم گیــر، چهره هــای نامــی کارآفرینــی اجتماعــی، اســتادان 
کارآفریــن  زنــان  و  کارآفرینــی  حــوزه  بــا  مرتبــط  دانشــگاهی 
اجتماعــی همزمــان بــا هفتــه ملــی کارآفرینــی برگــزار می شــود. 
موفــق  زنــان  معرفــی  ضمــن  می کنــد  تــاش  همایــش  ایــن 
کارآفرینــی  کارآفرینــی اجتماعــی، موضــوع  کوشــای حــوزه  و 
و  حــل  بــرای  راهبــرد  و  حــل  راه  یــک  به عنــوان  اجتماعــی 
راســتای  و در  کنــد  ترویــج  آســیب های اجتماعــی  تســهیل 

کنــد. فرهنگ ســازی مســتمر آن تــاش 

متقاضیــان شــرکت در ایــن جشــنواره فرصت دارند  تــا 30  دی 
مــاه 1401  از طریــق صفحه اختصاصی

 www.iranef.org/awards ثبت نام نمایند.
از برگزیــدگان ایــن جشــنواره  تقدیــر شایســته بــه عملخواهــد 

آمــد.

اهداف همایش

کارآفرینی اجتماعی 1.  توسعه و ترویج فرهنگ 
کارآفرینان اجتماعی  2.  تبادل تجارب موفق 

3.  بسترسازی برای رشد و توسعه پایدار
کارآفرینی های  اجتماعی  نوپا با محوریت زنان            

بــا  پیشــران ها     ارتبــاط  و شبکه ســازی   4. بسترســازی 
ایــران اقتصــادی 

کارآفرینی اجتماعی    5. نکوداشت مقام زنان در حوزه 
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Commemoration of
women social entrepreneurs of Iran

TORANJ کارآفرینــی  موضــوع »کارآفریــن اجتماعــی« موضوعــی نــو و جدیــد در اقتصــاد و ادبیــات 
کشــور اســت بــر همیــن اســاس ســعی شــد تــا بــا تولیــد محتــوای رســانه ای بــا مشــارکت 
برخــی از فعــاالن ایــن عرصــه، گامــی در جهــت معرفــی هرچه بیشــتر این حــوزه برداریم.

مهسا دانشپور
کارآفرین اجتماعی

مریم گیالسیان
کارآفرین اجتماعی

مسدود شدن مسیر آسیب های اجتماعی با 
گسترش کارآفرینی اجتماعی

در  اجتماعــی  کارآفریــن  بانــوی  دانشــپور،  مهســا 
داشــت:  اظهــار  حــوزه  ایــن  در  فعالیــت  توضیــح 
ــه مراتــب  کارآفرینــان اجتماعــی فضایــی متفــاوت و ب
کارآفرینــان دارنــد زیــرا  جذابتــری نســبت بــه ســایر 
وظیفــه یــک کارآفریــن، شــناخت فرصــت هــا و خلــق 
کارآفرینــی اجتماعــی  کــه در  ارزش اســت در حالــی 
کنــار ایــن مــوارد، بــه دنبــال حــل آســیب هــای  در 
اجتماعــی نیــز هســت تــا بــه مــرور زمــان شــاهد حــل و 
کاهــش مشــکات متعــدد اجتماعــی در کشــور از ایــن 

مســیر باشــیم.
ایــن  بانــو،  بــاش  قــوی  موسســه  مدیــر  گفتــه  بــه 
کــه بــا گســترش کارآفرینــی اجتماعــی  درحالــی اســت 
در کشــور و آســیب شناســی و ایجــاد بســترهای الزم 
در حــوزه هــای مختلــف اجتماعــی شــاهد جلوگیــری 
بــروز اینگونــه مــوارد باشــیم. مــا نیــز درموسســه  از 
ــا اســتخدام زنــان سرپرســت  ــا ب خــود تــاش کردیــم ت
خانــواده در حیــن انجــام فعالیــت تجــاری و تولیــد 
ــرده و  ک ــل  ــی را ح ــکل اجتماع ــاص مش ــی خ محصول
بخشــی از افراد جامعه را که دچار مشــکل هســتند را 
بــه کار بگیریــم و از نیــروی کار آن هــا اســتفاده کنیــم.

آیا صرفا تولید سود برای کسب و کارها 
ارزشمند است؟

گیالســیان، مدیــر اولیــن مرکــز توانبخشــی  مریــم 
عرصــه  بــه  خــودش  ورود  خصــوص  در  کشــور  در 
کارآفرینــی اینگونــه اظهــار کــرد: مــن همــواره عاقــه 
منــد بــودم تــا بــه عنــوان یــک کارمنــد ســاده نباشــم و 
بتوانــم در هــر زمینــه ای کــه فعالیــت دارم تاثیــر گــذار 
باشــم. همین موضوع عاملی شــد تا در یک محیط 
خصوصــی، آنچــه در ذهنم بــود را اجرا کنم. هنگامی 
گــذار کرد فرصت خوبی  کز خــود را وا که بهزیســتی مرا
شــد تــا تمــام آنچــه در ذهــن داشــتم را عملیاتی کنم.

ایــن  وی ادامــه داد: هــدف اصلــی مــن در طــول 
ســالها، کارآفرینــی بــرای اقشــار مشــخصی از جامعــه 
کــه خیلــی از ایــن افــراد زمانیکــه بــه ســن  بــود چرا
14.15 ســالگی میرســیدند و وارد اجتمــاع میشــدند، 
انــواع مختلــف بزهــکاری هــا از ایــن افــراد ســر مــی زد و 

جامعــه را درگیــر خــود مــی کــرد.

گلناز گیلکی نظامی
کارآفرین اجتماعی

به بن بست رسیدن فقر مطلق با گسترش 
کارآفرینی اجتماعی

گیــل بانــو در  گیلکــی نظامــی، مدیــر مجموعــه  گلنــاز 
خصــوص ورود خــودش بــه عرصــه کارآفرینــی اجتماعــی 
کــرد: شــرایط مهاجــرت و ادامــه تحصیــل بــرای  اظهــار 
ــن  ــه ای ک ــی  ــا از زمان ــد. ام ــم ش ــال 1389 فراه ــن در س م
شــدم،  مانــدگار  ایــران  در  و  نپذیرفتــم  را  پیشــنهاد 
به عنــوان مدیــر یــک مرکــز درمانــی دارویــی دریکــی از 
را  خــود  فعالیــت  کشــور  بین المللــی  بیمارســتان های 

کــردم. آغــاز 
اجتماعــی  کارآفرینــی  مفهــوم  خصــوص  در  گیلکــی 
کارآفرینی هــای اجتماعــی بــا  کــرد: مــا در حــوزه  بیــان 
اجتماعــی  بــرای حــل مســائل  کــه  بــه هدفــی  توجــه 
و  صنایــع  اجتماعــی  مســئولیت  می بایســت  داریــم، 
محــور  مســئله  حــوزه  بــه  را  موجــود  کســب وکارهای 
بــودن در کارآفرینی هــای اجتماعــی جلــب کنیــم. مــا در 
کارآفرینــی اجتماعــی عنوانــی تحــت مــددکاری شــغلی 

داریــم.
 به عنــوان مثــال زمانــی کــه شــما در کارآفرینــی اجتماعــی 
کــردن ندارنــد مواجــه  کار  کــه تمایــل یــا تــوان  بــا افــرادی 
می شــوید، آنجاســت کــه شــما فقــط مدیــر یــک کارخانــه 
نیســتید بلکــه مــددکار شــغلی هســتید و باید به مســئله 

محــور بــودن در کارآفرینــی اجتماعــی توجــه کنیــد.
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We 
believe in our path
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تــهران، خیابان ســهروردی شمالی،خیابان
ک 19، ساختــمان کارآفریــــنان  محبــــی، پــــال
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