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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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کــه می تواننــد بــر اســاس  پیشــران های اقتصــادی گروه هایــی هســتند 
ــه  ــازه در اقتصــاد ب ــد، فرصتــی ت ــوژی جدی ــا تکنول ــوآوری و ی ــده، ن یــک ای
وجــود بیاورنــد. پیشــران ها مهــم هســتند زیــرا بــرای رشــد اقتصــادی یــک 
زمینــه ای را ایجــاد می کننــد کــه تــا قبــل چنیــن زمینــه ای در کشــور وجــود 
نداشــته اســت. اثــر یــک پیشــران اقتصــادی زمانــی چشــمگیر و مؤثــر 
کــه بتوانــد بــرای خــود مقیاســی را مشــخص کنــد. اولیــن مزایــای  اســت 
وجــود پیشــران های اقتصــادی در کشــور ایجــاد رشــد اقتصــادی اســت 
ــرای توزیــع در جامعــه  کــه رشــد ایجــاد شــود منابــع بیشــتری ب و زمانــی 
وجــود دارد. هرچــه تولیــد ارزش بیشــتری پیــدا کنــد، اقتصــاد بــه رونــق 
وظایــف  بــه  باشــد  توانســته  پولــی  سیاســت گذار  گــر  ا و  می رســد  الزم 
خــود عمــل کنــد حتمــًا کاهــش قیمــت رخ می دهــد. البتــه ایــن موضــوع 
کــه  جــدای از تــورم اســت و مــا در خصــوص زمانــی صحبــت می کنیــم 
وفــور و تنــوع کاال و خدمــت در جامعــه وجــود داشــته باشــد. کارآفرینــی از 
آن دســته از فعالیت هایــی اســت کــه ریســک را در درون خــود جــای داده 
اســت. افــراد بایــد بپذیرنــد کــه در مراحــل اولیــه کارآفرینی ممکن اســت با 
شکســت هایی روبــه رو شــوند. دولــت بایــد تــاش کنــد کــه مانــع جدیــدی 
بــر ســر راه آنــان ایجــاد نشــود. بــه همیــن خاطــر قوانیــن و مقــررات بــرای 
کــه تســهیاتی را فراهــم  کســب وکارهای نــو و اســتارتاپ ها ســعی می کنــد 
کنــد. شــرایط نهــادی و پایه گــذار بــازاری ثابــت باشــد و مــدام دچــار تغییــر 
کــه در مواجهــه اول  کمیــت و جامعــه ممکــن اســت  و تحــول نشــوند. حا
بــا کســب وکارهای نــو دچــار تردیــد شــوند و ایــن کســب وکارهای بــرای 

رشــد و توســعه خــود بــا بن بســت هایی روبــه رو شــوند. بخــش دولــت 
گــذارد و بــا آن  کنــار  و تنظیم گــر بــازار می بایســت بدبینی هــای خــود را 
کــه  گــر می خواهیــم  ــازه وارد نــگاه نکنــد. مــا ا عینــک بــه کارآفرین هــای ت
ــا  کــه اجــازه دهیــم ت ــم  اقتصــاد مســیر صعــودی را طــی کنــد وظیفه داری
بــزرگ راحت تــر می تواننــد  کســب وکارهای  بــزرگ شــوند.  کســب وکارها 
مشــکات خــود را حــل کننــد و حتــی می تواننــد ایده هــای بعــدی را بــه 
کــه در حــال حاضــر بــا آن دســت وپنجه نــرم  همــراه بیاورنــد. مشــکلی 
می کنیــم عــدم وجــود بنگاه هــای بــزرگ اســت. بخشــی از علــل بــزرگ 
نشــدن بنگاه هــای تولیــدی بــه دولــت بازمی گــردد کــه آن هــا را بــرای خــود 
خطــر می بینــد و بخشــی دیگــر متأســفانه بــه نــگاه منفــی جامعــه مربــوط 
ــه دســت  می شــود. ایــران قــوی امــروزه از دل کســب وکارهای قــوی ب
شــدن  بــزرگ  نمی توانــد  هرگــز  نباشــد  قــوی  کــه  جامعــه ای  می آیــد. 
کســب وکارها را بپذیــرد و آن کشــور دیگــر تــوان و قدرتــی بــرای مبــارزه در 
عرصــه اقتصــاد بین الملــل نــدارد. دولــت راهــی نــدارد جــز اینکــه دســت 
کــه مــردم از  کنــد. یکــی از دالیلــی  و پــای خــود را از کســب وکارها جمــع 
کســب وکارها روی گــردان هســتند بــه علــت مشــاهده مزاحمــت دولــت 
بــرای بنگاه هــای تولیــدی اســت. در برخــی از مــوارد ایجــاد کســب وکار 
قــرار  گذشــته  ســال های  از  اســت.  روبــه رو  زیــادی  پیچیدگی هــای  بــا 
کــه ســامانه ای ایجــاد شــود تــا قواعــد راه انــدازی یــک کســب وکار در  شــده 
ــد.  ــورد می کن ــا برخ ــته دولتی ه ــا در بس ــه ب ــر دفع ــا ه ــود ام ــفاف ش آن ش
دولــت هماننــد یــک رقیــب در بازارهــا عمــل نکنــد و تصــدی واحدهــای 

BIG
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گهــان دولــت دچــار رقابــت بــا بخــش  کــه نا تولیــدی را بــر عهــده نگیــرد 
کــم  خصوصــی نشــود. تنظیم گــری دولــت هــم بایــد مطابــق بــا اصــول حا
کارآفرینــان بــزرگ می شــوند یکــی از نــکات  کــه  بــر رقابــت باشــد. زمانــی 
بــارز آن هــا مقیــاس گیــری بازارهایشــان اســت. بــازار هرچــه بزرگ تــر شــود 
لــزوم افزایــش مــراودات بــا دنیــا رو بــه فزونــی مــی رود. بایــد در ایــن حالــت 
کــه الزم اســت بــه کشــور وارد  صــادرات را افزایــش داد و برخــی از مــواردی 
کــه واردت  کــره جنوبــی هیچ وقــت نمی پرســیم  شــود. امــروزه مــا دربــاره 
کشــور  آن  از صــادرات  بیشــتر  بلکــه  اســت  میــزان  بــه چــه  کشــور  ایــن 
صحبــت می کنیــم. در ارتبــاط بــا دنیــا بیشــتر بایــد دنبــال فرصتــی باشــیم 
کــه تــا کســب وکارهای بتواننــد تعامــات و مــراودات خــود را بــا آن افزایــش 
دهنــد. پیشــران های بخــش خصوصــی خیلــی بهتــر از دولــت می تواننــد 
کننــد و بــا آنــان بــه تبــادل و تعامــل  فرصت هــای جهانــی را شناســایی 

کــه هــر زمــان  بپردازند.مطالعــات پیرامــون اقتصــاد ایــران نشــان می دهــد 
کرده  رشــد اقتصــادی ایجادشــده توزیــع ثــروت هــم در جامعــه بهبــود پیدا
و  ضعیــف  طبقــات  شــده  کمرنــگ  رشــد  آهنــگ  کــه  زمــان  هــر  اســت. 
گــر پیشــران ها را  متوســط بیشــترین ضــرر و هزینــه را متحمــل شــدند. مــا ا
به عنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد بدانیــم قطعــًا توزیــع ثــروت و درآمــد هــم 
گــردن کارآفرینــان بــزرگ  جانــی تــازه خواهــد گرفــت. چندوظیفــه ملــی بــر 
کــه اقتصــاد  بخــش خصوصــی وجــود دارد. اول ازهمــه بایــد تــاش کننــد 
را بــا ســرعت بیشــتر رشــد دهنــد یعنــی بــه همدلــی نیــاز اســت کــه هیــچ گاه 
کشــور بــر دوش  از نامایمــات خســته و دلســرد نشــوند. آینــده اقتصــاد 
پیشــران های برآمــده از بخــش خصوصــی اســت. بنگاه هــای تولیــدی باید 
حــواس خــود را جمــع کننــد زمانــی کــه بــزرگ شــدند دچــار بروکراســی های 
پیچیــده اداری نشــوند.مؤلفه مهــم بــرای کســب وکارها ایــن اســت که پس 

کــی و نشــاط خــود ادامــه دهنــد. توصیه  از بــزرگ شــدن همچنــان بــه چاال
کارآفرینــان بــزرگ تربیــت نســل دوم صاحبــان کســب وکار در  بعــدی بــه 
کــه از درون خانــواده مؤســس آن  کشــور اســت. ایــن نســل ممکــن اســت 
واحــد تولیــدی باشــد و یــا افــرادی خــارج از آن اتمســفر وارد کننــد. یکــی 
بحرانــی  دوران  خصوصــی  بخــش  پیشــران های  اساســی  مشــکات  از 
پــس از موســس اصلــی اســت یعنــی مدیریــت آن واحــد تولیــدی پــس از 
ــادی می شــود. بخشــی  فقــدان آن کارآفریــن اولیــه دچــار بحران هــای زی
حکمرانــی  ســاختارهای  اصــاح  اقتصــادی  پیشــران های  وظایــف  از 
کــرد امــا از طرفــی نبایــد  کمیــت قهــر  ــا حا کشــور اســت. هرگــز نمی تــوان ب
کمیــت هــم تــن داد. پیشــران های بخــش  بــه تمــام خواســته های حا
ــرای خــود و آینــده  ــه قوانیــن و مقــررات ب ک ــد کمــک کننــد  خصوصــی بای
کــه بداننــد ایجــاد  کســب وکارها وظیفه دارنــد  اصــاح و تســهیل شــود. 

کــه  رقابــت بــرای همــگان خــوب اســت. در فضــای اقتصــاد رقابتــی اســت 
شایســتگی کســب وکارها مشــخص می شــود. کارآفرینــان بــزرگ بــر اســاس 
کــه خــود را ارتقــاء دهنــد و به هیچ عنــوان  اســتعداد ایرانیــان توانســتند 
کــه  نبایــد مســئولیت اجتماعــی خــود را بــه فراموشــی بســپارند. زمانــی 
ــد وحــدت نظــری در  انجمــن صنفــی از کارآفرینــان تشــکیل می شــود بای
کنــد. در ایــن میــان  کمیــت ایجــاد  خصــوص خواســته های آنــان از حا
گرفتــه و بــه مطالبــه  یــک مخــرج مشــترکی از خواســته های افــراد بایــد 
صنفــی تبدیــل شــود. هرکــدام از صاحبــان کســب وکارها به تنهایــی تــوان 
و  ندارنــد  را  تولیدکننــدگان  دیگــر  و  خــود  خواســته های  جمع بنــدی 
انجمــن صنفــی محلــی بــرای گفتگــو و مشــورت بــا تولیدکننــدگان اســت تــا 
کمیــت  بتواننــد خواســته های خــود را به صــورت مشــروع و منطقــی بــا حا

در میــان بگذارنــد.
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کارآفرینان ایران با امضای تفاهم نامه همکاری مجمع 
 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
نشست مشترک پیشران های اقتصادی
 با معاون علمی و فناوری رییس جمهور
پیشران های اقتصادی مهمترین بازوی اجرایی دولت
 برای تغییر نظام نفت بری هستند
کارآفرینان ایران  همکاری های مجمع 
کارآفرینی امید وارد فاز اجرایی شد و صندوق 
سازمان توسعه تجارت پیگیر مطالبات و خواسته های بخش خصوصی

جلسات راهبردی مجمع
خبرنامه داخلی | دی ماه 1401 

3-4 بهمن ماه
اسفند ماه
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خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401

عنوان جلسه: 
امضاء تفاهم نامه همکاری میان مجمع 

کارآفرینان ایران و موسسه مطالعات و 
پژوهش بازرگانی

روز سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران و رییس موسسه مطالعات و 
پژوهش هــای بازرگانــی تفاهم نامــه همــکاری مشــترک در زمینه هــای پژوهشــی، مشــاوره ای 

کید کردند. و خدمــات علمــی امضــا و دو طــرف بــر پایــش دوره ای مفــاد این تفاهم نامــه تا

امضای تفاهم نامه همکاری مجمع کارآفرینان ایران با 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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عنوان جلسه: 
نشست تخصصی پیشران های اقتصادی 

با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

روز ســوم بهمن مــاه ۱۴۰۱ جلســه ای بــا حضــور روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی، معاونــت 
علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان ریاســت جمهــوری، حمیدرضــا غزنــوی، دبیــرکل 
مجمــع کارآفرینــان ایــران و برخــی اعضــا مجمــع در ســاختمان معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری برگــزار شــد. دهقانــی، معــاون فنــاوری رئیــس جمهــور ضمــن اســتقبال از 
ایــده برقــراری کمیتــه مشــترک میــان بخش خصوصــی و دولــت، اطمینان داد پیشــنهادات 

کــرد. مطــرح شــده در ایــن جلســه را بــه هیــات دولــت منتقــل خواهــد 

نشست مشترک پیشران های اقتصادی
 با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران
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عنوان جلسه: 
نشست دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با 

علی اوتارخانی رئیس موسسه آموزش و 
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 

روز دوشــنبه ۱۰ بهمــن ۱۴۰۱ نشســتی میــان علــی اوتارخانــی، رئیــس موسســه آمــوزش و 
پژوهــش مدیریــت و برنامــه ریــزی و حمیدرضــا غزنــوی، دبیــرکل مجمــع کارآفرینــان ایــران 
در محــل جلســات ایــن موسســه برگــزار شــد. اوتارخانــی دربــاره مجمــع کارآفرینــان ایــران هم 
کــرد: بارهــا افــراد مختلفــی از مجمــع کارآفرینــان ایــران بــا بنــده صحبــت کــرده بودنــد  اظهــار 
و بســیار عاقــه داشــتم کــه بــا ایــن تشــکل صنفــی وارد گفتگــو شــوم. هیــچ ســندی نبایــد در 

یــک اتــاق بســته تدویــن شــود و جلســه مــا هــم آغــاز یــک تعامــل گســترده اســت.

پیشران های اقتصادی مهمترین بازوی اجرایی دولت
 برای تغییر نظام نفت بری هستند

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
همکاری های مجمع کارآفرینان ایران و 

صندوق کارآفرینی امید

جلســه معاونــت راهبــردی مجمــع کارآفرینــان ایــران و رضا یوســفیان، معاون توســعه کســب 
گزارشــی دربــاره همایــش بانــوان  کارآفرینــی امیــد بــا هــدف تبییــن و ارائــه  کار صنــدوق  و 

کارافریــن اجتماعــی و جشــنواره ترنــج برگــزار شــد.
کــه بــا برگــزاری جلســاتی، مقدمــات امضــای تفاهــم  همچنیــن دو طــرف بــه توافــق رســیدند 

نامــه ای در حوزه هــای کارافرینــی میــان مجمــع و صنــدوق فراهــم شــود.

کارآفرینان ایران  همکاری های مجمع 
کارآفرینی امید وارد فاز اجرایی شد و صندوق 

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران
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عنوان جلسه: 
جلسه کارگروه دانش بنیان با حضور

 رضا سلطانعلی زاده، سرپرست مرکز راهبری 
ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ظهر  روز یکشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
کیــد بــر اینکــه در آینــده محدودیــت فــروش و ارزیابــی شــرکت های  ســلطانعلی زاده ضمــن تا
کار اقتصــادی  کــه  کــرد، گفــت: امــروز اولویــت مــا ایــن اســت  دانش بنیــان تغییراتــی خواهــد 
انجــام شــود و دو ســوم منابــع معاونــت علمــی در ســال آینــده بــرای پروژه هــای اقتصــادی و 

یــک ســوم بــرای توســعه فنــاوری هزینــه خواهــد شــد.

آمادگی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 برای همکاری با شرکت های دانش بنیان

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
همکاری های مجمع کارآفرینان ایران و 

وزارت امورخارجه 

مجمــع کارافرینــان ایــران در راســتای امضــائ تفاهــم نامه هــای همکاری مشــترک با تعدای 
از کشــورهای خاورمیانــه بــا تعــدادی از مســئولین وزارت امورخارجــه رایزنی هایــی را انجــام 

داده و قــرار اســت کــه در آینــده نزدیــک ایــن تعامــات شــکل گیــرد.

کارآفرینان ایران اجرای برنامه های همکاری مجمع 
 با کشورهای خاورمیانه

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران



20

عنوان جلسه: 
تفاهم نامه ای میان مجمع کارآفرینان ایران

 و انجمن صنایع نساجی ایران 

کارآفرینــان ایــران و انجمــن  روز یکشــنبه ۱۴ اســفند ۱۴۰۱ تفاهــم نامــه ای میــان مجمــع 
صنایــع نســاجی ایــران بــه امضــاء رســید.

انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مشــترک مجمــع کارآفرینــان ایــران و انجمــن صنایــع نســاجی 
ایــران بــا هــدف هم افزایــی صنفــی در جهــت دســتیابی بــه اهــداف کان اقتصــادی بــرای 

پیشــبرد توســعه ملــی در عرصه هــای تولیــدی و اقتصــادی اســت.

آغاز همکاری های جدید مجمع کارآفرینان ایران
 با  انجمن صنایع نساجی ایران

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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عنوان جلسه: 
نشست هم اندیشی دبیرکل مجمع کارآفرینان 

ایران، رئیس سازمان امور مالیاتی و اعضاء 
کارگروه مجمع کارآفرینان ایران 

روز چهارشــنبه ۱۰ اســفند مــاه ۱۴۰۱ نشســت هــم اندیشــی حمیدرضــا غزنــوی، دبیــرکل 
ــروه  ــس ســازمان امــور مالیاتــی و اعضــاء کارگ ، رئی ــران، داوود منظــور ــان ای ــع کارآفرین مجم

مجمــع کارآفرینــان ایــران در ســازمان امــور مالیاتــی برگــزار شــد.
کــه کســب  در ابتــدا منظــور بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام مالیاتــی زمانــی مــی توانــد رشــد کنــد 
کارآفرینــان جامعــه  و کارهــا در کشــور رونــق بیشــتری پیــدا کننــد و موتــور رشــد اقتصــاد، 
کــه باعــث رشــد مــی شــود، ظرفیــت کارآفرینــی کشــور اســت و جمــع  هســتند، افــزود: آنچــه 

کارآفرینــان اهمیــت ویــژه ای را در کشــور دارد.

کارآفرینان ایران همکاری های سازمان امورمالیاتی و مجمع 
 به منظور بررسی قوانین مالیاتی حوزه تولید

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران



 آنچه موسسات
 پژوهشی برجسته
 جهان از آینده
 داد و ستد
 در سال میالدی
جدید می گویند

مرکز مطالعات استراتژیک کارآفرینی 
مجمع کارآفرینان ایران
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3درصــدی  رشــد  از   )WTO( جهانــی  تجــارت  ســازمان  گــزارش  آخریــن 
کــه بــا جهــش  گذشــته حکایــت دارد. رونــدی  تجــارت جهانــی در ســال 
گــزارش ایــن  4درصــدی تجــارت جهانــی در فصــل آخــر 2022 تثبیــت شــد. 
کیــد دارد تجــارت جهانــی در مواجهــه بــا جنــگ در  نهــاد مرجــع جهانــی تا
ــال  ــک س ــه از ی ک ــی  ــم ویرانی های ــده و علیرغ ــظ ش ــی حف ــه خوب ــن ب اوکرای
رالــف  ماندنــد.  بــاز  کان  کمــا تجــاری  جریان هــای  داده،  رخ  آن  از  پــس 
اوســا، اقتصــاددان ارشــد راز ایــن مهــم را در بــاز بــودن سیســتم تجــاری 
چندجانبــه و همــکاری دولت هــا در ســازمان تجــارت جهانــی دانســته و 
کــرده قیمت هــای بســیار بــاالی مــواد غذایــی و کمبــود عرضــه بــه  تصریــح 
دلیــل »تــاب آوری، بازارهــای بین المللــی عمیــق  و متنــوع ، تثبیــت  قوانیــن 

بازرگانــی بــاز و قابــل پیش بینــی« محقــق شــد.
جهــان بــه ســمت همــکاری و رقابــت در یــک زنجیــره تامیــن پراســترس تر 
گیــر در جهــان امــروز بیــن  کــه رویکــردی فرا حرکــت می کنــد. آهسته ســازی 
دولت هــای بــا رویکردهــای اقتصــادی مختلــف در اقصــی نقــاط جهــان 
اســت، اثــرات مشــخصی را بــرای بخــش تولیــد و زنجیــره جهانــی تامیــن در 
کــه البتــه تــا حــدی نوظهورنــد. بعــد از رخــداد  پــی خواهــد داشــت. اثراتــی 
کسیناســیون و خاتمــه دادن به قرنطینه،  کرونــا قــرار بــود جهــان با کمــک وا
کــه خــود را در قالــب جنــگ  رویــه شــکل گرفتــه را از بیــن بــرد. ایــن رویــه 
تجــاری، رشــد سرســام آور هزینــه حمــل و نقــل کانتینــری، اجبــار کشــورها 
بــه داخلــی ســازی محصــوالت و دسترســی دشــوار بــه مــواد اولیــه، قطعــات 

و اجــزا موردنیــاز نشــان داد، بــرای تولیــد در زنجیــره جهانــی درســرهای 
کــرد. در واقــع روندهــای مثبــت، تــازه شــروع بــه بــروز و ظهــور  تــازه ای ایجــاد 
کــرده بودنــد کــه بــاال گرفتــن تنــش چیــن و آمریــکا و جنــگ روســیه و اوکرایــن 
بــرآورد می شــود حجــم  کــه  مجــددا مانــع شــد. همچنیــن در شــرایطی 
از نیم تریلیــون دالر  بــه بیــش  یارانه   هــای صنعتــی چیــن در ســال ۲۰۲۱ 
کــه از ســال ۲۰۲۳ شــروع می شــود،  رســیده باشــد، آمریــکا بــرای یــک دهــه 
»زیرســاخت«  و  تــورم«  »کاهــش  تراشــه«،  و  »دانــش  قانــون  ســه  ذیــل 
بــه ترتیــب بالــغ بــر ۵۲ میلیــارد، ۳۶۹میلیــارد و ۶۰۰میلیــارد دالر منابــع 
گرفتــه  بــرای صنایــع ســبز و فناورانــه و زیرســاخت   ها در نظــر  حمایتــی 
اســت. دوره جدیــد از ســال ۲۰۰۸ بــه ایــن ســو را دوره آهسته   ســازی تجــارت 
کــه بــا »بازگشــت سیاســت    صنعتــی« و »جداســازی   های  آزاد نامیده   انــد 
گــزارش اخیــر مجمــع جهانــی اقتصــاد  کونومیــک« همــراه شــده اســت.  ژئوا
ــه  ک ــت  ــی اس ــری دو اصل ــفافیت و انعطاف پذی ــش ش ــد افزای ــان می ده نش
در ســالیان آتــی زنجیــره تامیــن جهانــی برمبنــای آن متحــول خواهــد شــد. 
نحــوه ایــن تحــول امــا محــل ســوال اســت. بــه نظــر می رســد تولیــد صنعتــی 
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه یــک مقولــه موثــر بــر امنیــت ملــی تبدیــل 

شــده اســت.

 WTOآخرین گزارش سازمان تجارت جهانی

پس و پیش تجارت 2022
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ژانویــه  انتهــای  در  کــه   )WEF(اقتصــاد جهانــی  مجمــع  گــزارش  طبــق 
2023 منتشــر شــده اســت، در زمــان شــوک های مکــرر تولیــد و نرخ هــای 
کارایــی اقتصــادی  تــورم بــاال، چالــش اصلــی یافتــن تعــادل مناســب بیــن 
بــرای  را  حیاتــی  کاالهــای  تولیــدی  شــرکت های  اســت.  انعطاف پذیــری  و 
زندگــی، اقتصــاد و امنیــت ملــی ارائــه می کننــد. از غــذا و داروهــا تــا کودهــا، و 
از ماشــین آالت تولیــد انــرژی تــا زیرســاخت های ارتباطــی همــه محصوالتــی 
هســتند کــه تــداوم تولیــد آنهــا بــرای جهــان حیاتــی اســت حــال آنکه سیســتم 
تولیــد بین المللــی در حــال تغییــر بــوده و از رونــد قبلــی دور شــده اســت. 
ایــن تغییــر بــر واقعیت هــای تولیــد صنعتــی تأثیــر گذاشــته اســت. در پنــج 
و   )lean manufacturing( نــاب  تولیــد  ماننــد  رویکردهایــی  گذشــته  ســال 
کمــک بــه شــرکت ها بــرای  تولیــد به موقــع )just-in-time production( در 
از جملــه در مدیریــت  امــورات  بــه حداقــل رســاندن  بــا  کاهــش هزینه هــا 
تولیــد محصــول، ســاخت قطعــه و رونــد پیشــرفت آن، زمان بنــدی تحویــل و 
موجــودی  انبــار بســیار مؤثــر بــوده اســت. رویکردهایــی ماننــد ایــن نــه تنهــا بــر 
ــا  ــد، ام ــت کرده ان ــا را تقوی ــه آنه ک ــته اند  ــر گذاش ــد اث ــی تولی ــودآوری و کارای س
همزمــان بــر شــدت و ســطح اختــال اثــر گذاشــته و مــواد و اجــزا و قطعــات را 

کــرده اســت. در طــول زنجیــره تامیــن دچــار اســترس 
کمبــود  بــا  جهــان  سراســر  کشــورهای  کوویــد-19،  همه گیــری  طــول  در 
محصــوالت کلیــدی از جملــه نیمه رســاناها، مــواد معدنی حیاتــی و تجهیزات 
پزشــکی مواجــه شــدند. ایــن امــر نیــاز به درک بهتــر آســیب پذیری های پیش 
کــه انعطاف پذیــری  کــرد، به ویــژه  روی زنجیره هــای تأمیــن تولیــد را آشــکار 
زنجیــره تأمیــن تولیــد به طــور فزاینــده ای بــه عنــوان عنصــر جدایی ناپذیــر 
ــرایط  ــی از ش ــه تحلیل ــه هرگون ــا ارائ ــن مبن ــود. برای ــده می ش ــی  دی ــت مل امنی
کان جریــان تجــارت جهانــی بــا نــگاه بــه این مــوارد قابــل اعتماد خواهــد بود:

  WEF گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
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ایــن رویــه، جریــان جهانــی تجــارت را در بلندمــدت تغییــر خواهــد داد امــا 
ــه شــرکت های  ــر خــود را روی ســرمایه گذاری های فناوران در مقطــع کنونــی اث
بــزرگ و اســتارت آپ هــا خواهــد گذاشــت. برایــن مبنــا مقولــه اقتصــاد ســبز و 
کــه بــه مــوازات رونــد فعلــی تولیــد صنعتــی،  هــدف کربــن صفــر جریانــی اســت 

تولیــد آینــده را بــه آهســتگی تغییــر خواهــد داد. 

کــه بــه طــور قطــع و یقیــن در جهــان ترویــج خواهــد شــد،  یکــی از روندهایــی 
تنوع بخشــی بــه تامین کننــدگان و افزایــش مقاصــد صادراتــی یــا بــه صــورت 
کلــی تنــوع بخشــی بــه مســیرهای تامیــن مالی، خریــد و فروش برای شــرکت ها، 
کــه بــدون توجــه بــه آن  دولت هــا و تجــار موضوعــی حیاتــی اســت. موضوعــی 

احتمــال بــه خطــا رفتــن برنامه هــای ماهانــه و ســاالنه جــدی اســت. 

کــرد ســه ابــر رونــد جهانــی در حــال ایجــاد  بنابرایــن نــکات می تــوان ادعــا 
اختــاالت فزاینــده ای هســتند کــه بــه نوبــه خــود زنجیــره هــای ارزش جهانــی 
را تغییــر مــی دهنــد و سیســتم هــای تولیــدی را بــه ســمت تغییــر خــود ســوق 
، تغییــرات آب  مــی دهنــد. ایــن ابرروندهــا عبارتنــد از: فناوری هــای نوظهــور
و هوایــی و تنش هــای ژئوپلیتیکــی.  شــرکت ها و دولت هــا بایســتی بداننــد 
کمیــت  پیامدهــای ایــن مــوارد از عــدم قطعیــت اقتصــادی و تغییــر در حا
گام هــای فــن آوری روز بــه روز  گرفتــه تــا تخریــب محیط زیســت و تغییــرات 
رایج تــر می شــوند و عبــور از تنگنــای ایــن دوران، مســتلزم اتخــاذ رویکــردی 
دو طرفــه بــرای ســازگاری در کوتاه مــدت و همراهــی بــا تحــول درازمدت اســت. 

منبــع  تولیــدی  صنایــع  می دهــد  نشــان  اقتصــاد  جهانــی  مجمــع  گــزارش 
رشــد اجتماعــی و اقتصــادی هــم بــرای اقتصادهــای توســعه یافتــه و هــم 
بــرای اقتصادهــای نوظهــور بــوده و هســتند. امــروز ایــن شــرکت ها در یــک 
مقطــع حســاس قــرار دارنــد. افزایــش نابســامانی های جهانــی، از رویدادهــای 
ژئوپلیتیکــی و اقتصــاد کان گرفتــه تــا ســرعت شــتابان نوآوری هــای فنــاوری، 
تأثیــر عمیقــی بــر وضعیــت سیســتم های تولیــد جهانــی می گــذارد و دگرگونــی 
بی ســابقه ای را در زنجیره هــای ارزش ایجــاد می کنــد. بــرای رقابتــی مانــدن 
و حرکــت در ایــن رونــد جدیــد جهانــی، شــرکت ها و دولت هــا بایــد دور هــم 
جمــع شــوند و بــه طــور مســتمر در همــکاری نزدیــک بــرای بازنگــری و طراحــی 
کــه بهــره وری، نــوآوری و رشــد اقتصــادی را  مجــدد اســتراتژی های صنعتــی 

کار کننــد.  تضمیــن می کننــد، 

کســب وکارها و نیــز توســعه تجــاری در دو  از جملــه اصــول جدیــد توســعه 
ســطح بنــگاه و دولــت ، توجــه بــه اهمیــت کریدورهــا در مســیر تحقــق اهــداف 
اســت. کریدورهــا بــه مثابــه مســیرهای ســهل الوصــول خریــد، تامیــن، فــروش و 

تحویــل، تولیــد و تجــارت را تســهیل می کننــد. 
کربــن زدایــی عملیــات تولیــد، محصــوالت و زنجیــره تامیــن، افزایــش انعطــاف 
پذیــری زنجیــره تامینــۀ تســریع در گســترش و پذیــرش فنــاوری هــای صنعتــی 
کار تولیــدی، پیونــد ارزش هــای تجــاری بــا  جدیــد، تضمیــن آینــده نیــروی 
کنــار از مهمتریــن روندهایــی  مســئولیت اجتماعــی و زیســت محیطــی در 
کریــدوری شــدن اقتصــاد و تجــارت بایــد مــورد توجــه  کــه در جریــان  اســت 

گیــرد.  شــرکت ها و دولت هــا قــرار 

کربن زدایی

توسعه تجاری با اهرم تنوع بخشی 

فعالیت در کریدورهای متعدد

َبر روندهای سرنوشت ساز
َ
ا

رواج داخلی سازی 
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کــه از مجــرای گزارش هــای مختلــف قابــل طــرح  رونــد جهانــی تولیــد صنعتــی 
اســت، گویــای حرکــت جهــان بــه ســمت محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و 
کــه کرونــا گسســتگی  توســعه تولیــد مبتنــی بــر دانــش اســت. در ســالیان اخیــر 
را میهمــان جریــان تجــارت جهانــی ســاخته، ســرمایه گذاری روی تولیداتــی 
ایــن  کــرده اســت.  را تجربــه  افزایــش چشــمگیری  کــه پیچیده تــر هســتند، 
کــه عمدتــا از مســیر صنعــت نســل4 حاصــل شــده، رشــد  رشــد ســرمایه گذاری 
تولیــدات بــا ســطح فنــاوری متوســط و بــاال را محقــق ســاخته اســت. آخریــن 
گــزارش یونیــدو )ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد( گویــای شــکاف عمیــق 
میــان رشــد تولیــد محصــوالت بــا فنــاوری پاییــن و متوســط بــا محصــوالت 

ــه خوبــی نشــان  ــاال ب ــه خــود را در جــدول ب ک ــاوری باالســت. موضوعــی  ــا فن ب
می دهــد. در 11 ماهــه نخســت ســال 2022 رشــد تولیــد محصــوالت صنعتــی 
بــا فنــاوری بــاال و متوســط رو بــه بــاال در حالــی بــه مثبــت 3.5درصــد رســیده 
کــه ایــن رقــم بــرای محصــوالت بــا ســطح فنــاوری متوســط رو بــه پاییــن  اســت 
ک، مبلمــان، کاغــذ و  و محصــوالت بــا فنــاوری پاییــن منفــی بــوده اســت. پوشــا
کارتــن، چــوب، پارچــه و نــخ در کنــار محصــوالت وابســته بــه این زنجیــره در این 
دوره بدتریــن عملکــرد را از منظــر رشــد تولیــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل تجربــه کرده انــد حــال انکــه ایــن دوره، جهــان شــاهد رشــد تولیــد دارو، 

خــودرو، تجهیــزات و قطعــات الکترونیکــی و ماشــین آالت بــوده اســت.

توسعه تجاری با اهرم تنوع بخشی 
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موضــوع  پیشــران هــای اقتصــادی بخــش مولــد در ایــران، بحــث تــازه ای اســت.  موضوعی کــه نیاز به 
ادبیــات و گفتمــان ســازی در مراجــع علمــی، رســانه هــای تخصصــی وعمومــی دارد. بــه همیــن منظــور 
مجموعــه ی مصاحبــه هــای تصویــری ســیگما بــا اســاتید و کارشناســان مطــرح اقتصــاد ایــران تولیــد و 

آمــاده ی نمایــش شــده اســت.
کــه بــه همــت معاونــت برنــد و رســانه مجمــع کارآفریــن ایــران تولیــد شــده اســت تــاش   ایــن مجموعــه 
دارد تــا بــا مهــم تریــن پرسشــها و چالــش هــا دربــاره ی موضــوع پیشــران هــای بخــش خصوصــی مولــد 
بپــردازد. در ســری اول ایــن مجموعــه، بــه برخــی از پرسشــها ماننــد تعریــف و نقــش پیشــران هــا در 
کمیــت نســبت بــه رفــع ایــن موانــع  وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران، موانــع پیــش روی آن هــا و رویکــرد حا
پرداختــه شــد. تولیــد ایــن مجموعــه، در راســتای پیونــد بیشــتر بدنــه ی علمــی بــا بخش اقتصــاد مولد و 

بــه منظــور بررســی و طــرح  موضوعــات بــه روز و جزئــی تــر پیشــروی پیشــرانها ادامــه دارد.

فــرم کلــی ویدیوهــا، در قالــب مصاحبــه هایی با ریتم ســریع و مدت زمان کوتاه اســت که به دیده شــدن 
بیشــتر ایــن مجموعــه در رســانه هــا کمــک مــی کنــد. تــا کنــون  بــا اســاتیدی مطرحــی مانندکتــر ابراهیــم 
رزاقــی اســتاد بازنشســته دانشــگاه تهــران، جعفــر خیرخواهــان اســتاد دانشــگاه عامــه طباطبایــی، 
کری اســتاد  فرشــاد فاطمــی اســتاد دانشــگاه شــریف، علــی بابایــی اســتاد دانشــگاه شــریف، مجیــد شــا
اقتصــاد ، فاضــل مریــدی اســتاد دانشــگاه شهیدبهشــتی، مینــا مهرنــوش اســتاد اقتصــاد و کارآفرینــی، 
حجــت اهلل فرزانــی اســتاد موسســه آموزشــی بانکــداری، عبدالمجیــد شــیخی اســتاد دانشــگاه آزاد، تقــی 

ترابــی اســتاد دانشــگاه آزاد، ابراهیــم بــای ســامی اســتاد دانشــگاه تهــران مصاحبــه شــده اســت.
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کارآفرینــان  و  اقتصــادی  پیشــران های  نقــش  خصــوص  در 
بــزرگ در اقتصــاد ایــران، غــالم حیــدر بای ســالمی کارشــناس 
اقتصــادی  پیشــران های  و  بــزرگ  کارآفرینــان  کارآفرینــی: 
شــخصیت هایی فزون خــواه و ســرمایه گذار و بــه دنبــال ایجــاد 
ــه  ــه ب ک ــتند  ــن هس ــای نوی ــا فناوری ه ــد ب ــب وکارهای جدی کس
ــروت، ارزش و رفــاه اجتماعــی منجــر می شــود. اساســًا  خلــق ث
ایــن  و  می داننــد  کشــور  توســعه  موتــور  محرکــه  را  کارآفرینــی 
ــرای باقــی مشــاغل فراهــم  ــه فرصــت را ب ک کارآفرینــان هســتند 
گفــت لوکوموتیــو صنعــت  می کننــد. درحــال حاضــر می تــوان 

کارآفرینــان هســتند. جامعــه، 
کشــور در ایــن شــرایط ســخت  کارآفرینــان بــزرگ  وی افــزود: 
آنــان  می کننــد.  فعالیــت  ویران کننــده  محدودیت هــای  و 
به انــدازه  کشــور  محــدود  امکانــات  مدیریــت  از  توانســتند 
کشــور مــا بایــد زنجیــره  کارآفرینــان بــزرگ  کافــی بهــره ببرنــد. 
گیــر باشــد. دولــت نبایــد مانــع  تأمیــن آن هــا در سراســر دنیــا فرا
کــه در محیطــی  کارآفرینــان باشــد و بایــد فرصتــی ایجــاد شــود 
کــه  بــه فعالیــت بپردازنــد. مهم تریــن محدودیتــی  آزاد  بــاز و 
ایجــاد می کنــد تاســیس شــرکت های دولتــی اســت و نیروهــای 
کارآفرینــی  فعالیت هــای  وارد  کــه  اســت  غیراقتصــادی 

می شــوند.
را  کشــور  منابــع  چــون  دولت هــا  کــرد:  بیــان  ســامی  بــای 
بــرای  را  در دســت خــود دارنــد، می تواننــد بهتریــن فرصــت 
چــون  هــم  طرفــی  از  کننــد.  ایجــاد  کارآفرینــان  و  کارآفرینــی 

کارآفرینــی  بــرای  را  کــه موانعــی  اســت  دارنــد ممکــن  قــدرت 
کارآفرینــی وابســته بــه زمینه هایــی  کننــد. ایجــاد فضــای  ایجــاد 

می کننــد. ایجــاد  دولت هــا  کــه  اســت 
بایــد  مــا  کارآفرینــان  داد:  ادامــه  کارآفرینــی  کارشــناس  ایــن 
در قالــب جامعــه مدنــی متشــکل شــوند و مطالبــات خــود را 
به صــورت عمیــق و تخصصــی در مقابــل دولــت و مجموعــه 
کننــد.  بیــان  صریــح  به صــورت  کشــور  سیاســت گذاری 
کارآفرینــان انفعــال در مقابــل سیاســت های  مهم تریــن ضعــف 
مدنــی  جامعــه  تشــکیل  بــا  بایــد  کارآفرینــان  اســت.  دولــت 
گــر  کننــد و ا حــرف خــود را بــه شــکل منســجم بــه دولــت اعــام 
اشــتباهی هــم از دولت هــا مشــاهده می کننــد آن را به روشــنی 

کننــد. کامــل بیــان  و بــا دقــت 
کارآفرینــان  کنــون از مجمــع  کــه هم ا کــرد: صدایــی  وی اظهــار 
ایــران بلنــد شــده بســیار عالــی و قابل تقدیــر اســت ولــی خیلــی 
ــد  ــا بای ــن فعالیت ه ــود. ای ــت ش ــد تقوی ــت و بای ــا اس ــم و نارس ک
کــه عضــو  کــه حتــی شــرکت هایی هــم  بــه نحــوی اثرگــذار باشــد 
کــه پایگاهــی  کارآفرینــان ایــران نیســتند هــم بداننــد  مجمــع 
ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  دارنــد.  کشــور  در  خــود  جنــس  از 
کمیســیون صنایــع و معــادن  می توانــد ارتباطــات خوبــی بــا 
مجلــس شــورای اســامی داشــته باشــد و مطالــب را بــه شــکل 

کنــد. مکتــوب بــه ایــن کمیســیون اعــام 

کــه : کارآفرینــان مــا بایــد در قالــب جامعــه مدنــی متشــکل شــوند و مطالبــات  یــک کارشــناس کارآفرینــی معتقــد اســت 
خــود را به صــورت عمیــق و تخصصــی در مقابــل دولــت و مجموعــه سیاســت گذاری کشــور به صــورت صریــح بیــان کننــد.

کارآفرینان کشور تشکلی منسجم و فعال نیاز 
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در  ایــران  اقتصاددانــان  انجمــن  عضــو  خیرخواهــان  جعفــر 
ــر اقتصــاد کشــور  خصــوص تأثیــرات پیشــران های اقتصــادی ب
اســت  مزیت هایــی  یــک  دارای  اقتصــادی  هــر  کــرد:  اظهــار 
به مرورزمــان  و  دهنــد  تشــخیص  می تواننــد  کارآفرینــان  کــه 
گــر محیــط پیرامونــی  ا ثــروت شــود.  بــرای جــذب  زمینــه ای 
کشــور  ســطح  در  می تواننــد  افــراد  ایــن  باشــد  مناســب  هــم 
و در ســطح جهانــی وارد شــوند و منافــع آنــان نصیــب مــردم 
کشــور و ســهامداران شــود و کشــور را بــه ســمت توســعه یافتگی 
باقــی  از  صنعــت  از  بخشــی  در  کــه  رشــدی  ببرنــد.  پیــش 
نــام  اقتصــادی  پیشــران  را می تــوان  باشــد  بیشــتر  بخش هــا 
کــه صنعــت خاصــی داشــته باشــد  ــرد. آرزوی هرکســی اســت  ب
تــا بقیــه اقتصــاد را بــا خــود جلــو ببــرد. امــکان نــدارد کــه افــرادی 
در یــک اتــاق بســته نظــر بدهنــد تــا بخشــی پیشــران شــود. 
شــاید در صنایــع نظامــی و تســلیحاتی ایــن اتفــاق رخ دهــد 
ــد  ــدارد. بای ــه شــکل دســتوری امــکان ن امــا در باقــی صنایــع ب
کــه ایثارگــران خــط تولیــد بــا تعــدادی از  محیطــی فراهــم باشــد 
کــه از  ــه ایــن فعالیت هــا بپردازنــد. کســی  گی هــای خــاص ب ویژ
کــرد دیگــر دولــت نبایــد حــق داشــته  راه درســت ثــروت کســب 

کنــد. باشــد تــا موانعــی را بــر ســر راه آن ایجــاد 
کــه تولیــد  عضــو انجمــن اقتصاددانــان ایــران بابیــان ایــن نکتــه 
گفــت:  ازدســت داده،  را  خــود  اصلــی  کارکــرد  پنجــاه  دهــه  از 
کــه بــه  گذشــته محصــوالت ایرانــی توانســتند  در چنــد ســال 
کننــد. مــا در دهــه پنجــاه بارانــت  بازارهــای جهانــی راه پیــدا 
نفــت مواجــه شــدیم و درآمــدی عظیــم نصیــب دولــت شــد. 

کاالیــی ارزان  دولــت صاحــب دالرهــای نفتــی شــد و به عنــوان 
کــرد و مــردم واردات را بــر ســرمایه گذاری در تولیــد  روانــه بــازار 
گــران  ترجیــح دادنــد. در ســال های گذشــته بــه دلیــل تحریــم و 
شــدن دالر تولیدکننــدگان توانســتند کــه ظرفیــت خــود را چنــد 
ــت  ــت اس ــمت دول ــه س ــام ب ــت اته ــه انگش ــد. همیش کنن ــر  براب
امــا بــا نگاهــی منصفانــه بخشــی از مشــکات بــه پیشــران های 
بخــش خصوصــی بازمی گــردد. پیشــران های بخــش خصوصــی 
می بایســت بــا یــک تک صدایــی و وحدتــی بــه ســمت دولــت 

کننــد. بیاینــد و مطالبــات خــود را بیــان 
کــه  معتقدنــد  دولت هــا  گفــت:  پایــان  در  خیرخواهــان 
حامــی تولیــد و تولیدکننــدگان هســتند. بایــد یکجایــی ایــن 
حمایت هــا را دیــد و بــه قول هــای خــود پایبنــد باشــد. امنیــت 
ســرمایه گذاری بــه شــکل بی ســابقه ای منفــی شــده و علــت 
آن هــم عمــل نکــردن دولــت بــه وعده هــای خــود بــوده اســت. 
بــرای تنفســی تــازه در تولیــد بــه ایجــاد تجــارت آزاد و ارتبــاط 
کــردن بــا ســایر کشــورهای جهــان ناچــار هســتیم. مــن  برقــرار 
کارفرمــای بــزرگ یــک ســرمایه بــزرگ هــم  کــه  تصــور می کنــم 
بــه نــام نیــروی انســانی دارد و بــرای رشــد و ارتقــای خــود بــه 
گــر فضــای دوســتانه میــان  کارگــران خــود می پــردازد. ا آمــوزش 
کارگــر افزایــش پیــدا  گیــرد امنیــت شــغلی  کارگــر شــکل  کارفرمــا و 
کارفرمــا بــرای مهــارت افزایــی نیروهــای خــود از هیــچ  می کنــد و 

تاشــی دریــغ نمی کنــد

دالرهای نفتی دهه پنجاه کارکرد
 اصلی تولید را تخریب کرد 
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زیتون، علیرضا نبی را انتخاب کرد
 کارآفرینــی اجتماعــی بــه عبارتــی پرتکــرار و محبــوب در ســالیان گذشــته تبدیل شــده 
اســت. هــر زمــان کــه تاطمــات اقتصــادی رو بــه فزونــی باشــد و شــاخص های رفــاه 
دســتخوش تغییراتــی مأیوس کننــده شــود، کارآفرینــان اجتماعی وظایفی ســنگین تر از 
گذشــته را بایــد بــر دوش خــود حمــل کننــد. در حــال حاضــر کــه کارآفرینــی اجتماعی در 
حــال تکثیــر در جامعــه اســت یــک کارآفریــن بیــش از باقــی فعــاالن این عرصه به چشــم 
آمــده و شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن فــرد پرچــم دار کارآفرینــی اجتماعــی در کشــور اســت. 
گــون کشــور اســت و در هــر  علیرضــا نبــی چهــره مشــهور و محبــوب رســانه های گونا
اظهــارات خــود ســعی می کنــد کــه آن بخشــی از جامعــه کــه بــذر امیــد در دل هایشــان 
خشک شــده را دوبــاره زنــده کنــد کــه بــه تکاپو و فعالیــت مجدانــه بپردازند. صحبت ها، 
ســخنرانی ها و گفتگوهای بســیاری از علیرضا نبی در شــبکه های اجتماعی و رسانه ها 
منتشــر و تأثیرگــذاری آن در حــوزه کارآفرینــی اجتماعــی به وضــوح دیده شــده امــا مــا در 
خبرنامــه مجمــع کارآفرینــان ایــران بــه دنبــال حرف هایــی از علیرضــا نبــی هســتیم کــه 
کنــون درجایــی گفتــه نشــده اســت و در ابتــدای شــروع مصاحبه هم این درخواســت  تا

را از نبــی داشــتیم کــه بــا اســتقبال ویــژه وی روبــه رو شــدیم.

به عنــوان ســؤال نخســت، چــه شــد کــه کارآفرینــی را انتخــاب کردیــد و 
از چــه ســنی در ایــن مســیر قــدم برداشــتید و کارکردیــد؟

مــن علیرضــا نبــی هســتم و درزمانــی زندگــی می کــردم کــه کار ارزشــمندترین اتفــاق آن 
روزهــا بــود. آدمــی کــه کار می کــرد مؤمــن و باخــدا خطــاب می شــد. بــه همیــن دلیــل 
همــه دوســت داشــتند کــه فعالیتــی را انجــام دهنــد و به اصطــاح ســفره انداز باشــند. 
کــه مــا را مدیریــت می کــرد و آموزش هایــی را بــه مــا  کار ماننــد مکتب خانــه ای بــود 
می آموخــت. مــا پســر بودیــم و در آن روزهــا رســم بــر ایــن بود که پســرها در هــوای تاریک 
از خانه خارج شــوند و در تاریکی هم به خانه بازگردند. کارکردن بســیار ســبب توســعه 
و تقویــت افــراد می شــد. در آن روزهــا هرچــه بیشــتر بــه کوشــش و فعالیــت می پرداختــی 
از امتیــازات متعــددی هــم بهره منــد می شــدی و هیــچ خبــری از رانــت و قــدرت نبــود. 
مــن در آن زمــان تنهــا یک چیــز بلــد بــودم کــه روزنامــه را یــک تومــان خریــداری کنــم و 
حــدود 15 هــزار بــه فــروش رســانم و انعــام بــود کــه نقــش بســزایی داشــت. انعــام زیبا بود 
ــرای آن  ــاداش داده می شــد کــه شــاید دلیلــی ب ــو توســط افــرادی پ ــه کار خــوب ت زیراب
تشــویق و هدیــه نبــود. از مــن در ســن هشت ســالگی، روزنامــه را بــه قیمــت دو تومــان 
خریــداری می کردنــد کــه پاداشــی بــرای زحمــات و کوشــش مــن باشــد. وقتــی جامعــه را 
این چنیــن روان کنــی باقــی مــردم هــم در مســیر درســتی قــدم برمی دارنــد. مــا چیــزی 

ک و مقدس بود. بیکاری  تحــت عنــوان کار بــد یا خوب نداشــتیم و ماهیت کارکردن پــا
گــر در میان  هیــچ جایــی در آن زمــان نداشــت و بســیار اتفــاق نامبــارک و ناصوابی بود. ا
هــم ســن و ســال های مــن جســتجویی کنیــد به خوبــی می فهمیــد کــه کارکــردن و یــخ 
ــن  ــود. م ــی ب ــری طبیع ــس زدن ام ک ــل وا ــی مث ــای خدمات ــام کاره ــتان و انج زدن دس
تعجــب می کنــم کــه نســل کنونــی بــا ایــن ادبیــات بســیار غریــب هســتند و از شــنیدن 
حرف هــای مــن شــگفت زده می شــوند. مــن به صــورت رســمی در ســال 1362 و در ســن 
12 ســالگی اولیــن کارگاه چــاپ پارچــه مشــهد را بنــا نهــادم. مدتــی بــود کــه ســاعت کاری 
از دســتم دررفتــه بــود و نمی دانســتم 20 ســاعت کار می کنــم یــا 24 ســاعت امــا از خلــق 
چنیــن تصاویــری بــر روی پارچــه لــذت می بــردم. مــن هیــچ شــناختی از نیــروی انســانی 
و کارمنــد داری نداشــتم و یــک نفــر کــه ســواد دانشــگاهی باالیــی نداشــت امــا از ســواد 
اجتماعــی بســیاری بهره منــد بــود به عنــوان اولیــن کارمنــد چــاپ نبــی شــروع بــه کارکــرد 

و آن شــخص مــادرم بــود

کن تهران نبودید پس چگونه با چاپ آشنا شدید؟ شما که سا
مــن یــک بی قــراری بــه نــام نقاشــی داشــتم. مــن بــرای اینکــه شــغل پــدر را دوســت 
نداشــتم راهــی شــهر شــدم و بــه تک تــک مغازه هــا مراجعــه می کــردم تــا شــغلی را پیــدا 
کنــم. وارد یــک کارگاه نقاشــی در زیرزمینــی شــدم و بــوی گــواش رنگــی کــه بــه مشــامم 
خــورد حالــم را بهبــود بخشــید و دائمــًا دوســت داشــتم کــه از هــوای آنجــا تنفــس کنــم. 
بــه صاحــب آن کارگاه گفتــم کــه آیــا بــه کارگــر احتیــاج نداریــد و جــواب داد کــه تــو بســیار 
بچــه هســتی و بــه درد ایــن کار نمی خــوری. بــه صاحــب آن کارگاه گفتــم کــه به انــدازه 
ــی در آن کارگاه  ــوان آبدارچ ــره به عن ــد و باالخ ــن برمی آی ــم و از م ــن می توان ــای ریخت چ
کــه توانســتم  گذشــت  کارگاه  کار شــدم. دو ســالی از اســتخدام مــن در  مشــغول بــه 
سرپرســت کارگاه شــوم و 17 نیــروی زن و بچــه دار زیــر نظــر بنــده بــه فعالیــت بپردازنــد.

بــرای راه انــدازی ایــن کارگاه بــه یــک ســرمایه اولیــه نیــاز داشــتید کــه 
نقــش مؤثــری هــم در زندگــی شــما داشــته، ایــن مقــدار کــه شــاید هــم 

زیــاد نبــوده بــه چــه صــورت تأمیــن شــد؟

مــن مســیر زندگــی را در دســت خــود افــراد مــی دونــم. انعامی کــه از فــروش روزنامه ها به 
گــر  دســت مــی آوردم زمینــه ای بــرای راه انــدازی چنیــن فعالیتــی بــود. مطمئــن هســتم ا
از انعــام روزنامه هــا هــم پولــی بــه دســت نمــی آوردم قطعــًا خداونــد از جــای دیگــری بــه 
بنــده روزی مــی داد. هیــچ بن بســتی وجــود نــدارد. یــا راهــی خواهیــم ســاخت یــا راهــی 

خواهیــم یافت.
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شــما در ســن 12 ســالگی یــک کارآفریــن شــدید. آیــا در آن زمــان بــه جذب 
نیــروی انســانی فکــر کــرده بودیــد کــه قــرار اســت بــا چــه شــرایطی آن هــا را 

بــه اســتخدام خــود درآوریــد؟
در آن زمــان مــن و افــرادی کــه حضــور داشــتیم از طبقــه آســیب پذیر بودیــم و ایــن 
امــکان انتخــاب چیــزی را بــه مــا نمــی داد. پــس از انقــاب آســیب ها دســته بندی 
شــد و متأســفانه شــکل پاندمــی بــه خــود گرفــت. اســتدالل مــن ایــن اســت کــه مــا 
ســه میلیــون آســیب دیده و 83 میلیــون هــم جمعیــت داخــل مــرز کشــورمان داریــم. 
پــس از مــا از فقــر رنــج نمی بریــم و از تغافــل آســیب پذیر شــدیم. در آن زمــان کســی رو 
دســته بندی نمی کردنــد و همــه را یــک آســیب می دیدنــد. مــردم بــه تیمــار دردهــا 

می پرداختنــد نــه مجــازات آن.
غ از مســائل معنــوی بــه دنبــال  شــما از چــه زمانــی کارآفریــن شــدید و فــار

تولیــد ثــروت هــم بودیــد؟
ک بزنیــم.  نمــی دانــم از چــه زمانــی کارآفریــن شــدم. نمی خواهــم بــه یــک جریــان پــا
وقتــی درجایــی همــه تجــارب مشــترک داشــته باشــند بــه یکدیگــر کمــک می کننــد. 
در زمــان شــاه مــا هیــچ پشــت و پناهــی نداشــتیم و متولیــان بیــرون از قصــر خــود را 
نمی دیدنــد. مــن دوازده ســاله بــودم کــه کارگاه چــاپ را تأســیس کــردم امــکان اجــاره 
یک کارگاه درست وحسابی را نداشتم و مجبور شدم که یک اتاق از مسافرخانه ای 
را اجــاره کنــم. در آن مســافرخانه زهــرا خانمــی زندگی می کرد که روزها در بیمارســتان 
مشــغول بــود. وقتــی دیــد کــه بــا مــادرم شــبانه روز کار و فعالیــت می کنیــم ســاعاتی 
ــا هرچــه ســریع تر ســفارش ها را تحویــل  را پــس از بیمارســتان بــه کنــار مــا می آمــد ت
دهیــم. مــا پــس از ســه مــاه بــه ســه نفــر رســیدیم و پــس از یــک ســال بــه 9 نفــر. مــا 
کارگاه بــزرگ چــاپ نبــی تبدیــل  بــزرگ و بزرگ تــر شــدیم و پــس از چنــد ســال بــه 
گر کســی  شــدیم. کارآفرینــی کــه بــه آن اعتمــاد کننــد قطعــًا علیرضا نبی خواهد شــد. ا
بــه شــما اعتمــاد کــرد و کارآفریــن شــدید، شــما هــم بــه کس دیگــری اعتماد کنید تــا او 

هــم در ایــن مســیر قــدم بگــذارد.

ز بــوی رنــگ، گــواش و مــواد شــیمیایی رســیدید بــه زیتــون آرشــیا فضایــی 
کامــاًل متفــاوت دارد. ممکــن اســت کــه بــرای مــا علــت ایــن تغییــرات را 

توضیــح دهیــد؟
کســب وکار وقتــی آغــاز می شــود بســیار محــدود اســت. علیرضــا نبــی یــک چاپخانــه 
پارچــه در مســافرخانه تأســیس کــرد و ســبب اعتــراض مســافران و مهمانــان آنجــا 
شــد. صاحــب ایــن مســافرخانه مــرا ازآنجــا بیــرون کــرد و دلــم شکســت و ســراغ امــام 
رضــا رفتــم. ایــن بیــرون کــردن باعــث شــکل گیری اتفاقــات شــیرین در کســب وکارم 
شــد. معلمــی بــه مــن کمــک کــرد و زیرزمینــی را در اختیــارم قــرارداد تــا فعالیــت خــود 
را دوبــاره آغــاز کنــم. از شــهر قــم ســفارش پارچه هــای مذهبــی را بــه مــن دادنــد و 
خاقیتــی کــه در تولیــد ایــن پارچه هــا بــه کاربــردم ســبب افزایــش خواســته ها شــد. 
دیگــر آن زیرزمیــن بــرای ســفارش ها مــردم ظرفیــت مناســبی نداشــت و مــن مجبــور 
شــدم کــه دوبــاره بــه حاشــیه شــهر بــروم و در قلعــه ســاختمان مشــهد فعالیــت خــود 
را گســترده تر کنــم. پــرده روی مــزار امیرالمؤمنیــن، سیدالشــهدا و حضــرت ابوالفضــل 
از افتخــارات و تولیــدات کارگاه این جانــب اســت و بــه ایــن موضــوع افتخــار می کنــم. 
ک نبــی  به جایــی رســیدیم کــه دیگــر خانه هــا بــه تولیــد می پرداختنــد و تولیــد پوشــا
هــم تأســیس شــد. مــن واقعــًا تولیــد را بلــد نبــودم و حتــی شــب ها بــه درس خوانــدن 
مشــغول بــودم چــون پنجــم ابتدایــی را رفــوزه شــده بــودم و ایــن نکته را هــم تابه حال 
جایــی نگفتــم. کارآفریــن بی قــرار تولیــد و توســعه اســت و بدتریــن روز یــک کارآفریــن 
ــار از زیتــون  ــد شــد. هفــت ب جمعــه اســت. 17 تیــر 1384 کارخانــه زیتــون نبــی متول
ــزار  ــک ه ــر ی ــال حاض ــت. در ح ــتی اس ــح و دوس ــوه صل ــده و می ــرده ش ــرآن نام ب در ق
و پنجاه وهفــت نفــر در کارخانــه زیتــون ارشــیا مشــغول بــه کار هســتند. مــن زیتــون را 

انتخــاب نکــردم و آن مــرا انتخــاب کــرد.

شــاید افــراد زیــادی مثــل شــما در آن شــرایط پــر از فقــر و نابرابــری زندگــی 
کردنــد امــا فقــط یکــی بــه نــام علیرضــا نبــی کارآفریــن بــزرگ بــه وجــود آمــد، 

دلیــل ایــن موضــوع را چــه می دانیــد؟
مــن فقــط تصمیــم گرفتــم. مــا تنهــا مســئول انتخاب هــای خودمــان هســتیم. هــر 
اتفاقــی کــه بــرای مــا رخ دهــد خودمان مســبب آن بودیــم. من هــرکاری را که انتخاب 
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می کــردم قطعــًا بــه آن می رســیدم. مــن همــه موفقیتــم را مدیــون دعــای مــردم، کار 
خیــر و دســتگیری نیازمنــدان می دانــم. از ایــران رفتــم و دنیــا را دور زدم و دنیــای 
مــن بــزرگ شــد. امــروز کارآفرینــان رســالت دارنــد کــه جوانــان را در کنــار خــود قــرار 
ــه رو  ــی روب ــه معضات ــا چ ــم و ب ــی را رفتی ــه راه ــا چ ــه م ــد ک ــاهده کنن ــا مش ــد ت دهن
بودیــم. وقتــی باهــم حــرف نزنیــم هیــچ تحلیــل و شــناختی از یکدیگــر نداریــم. 
وقتی کــه بخــوای خــدا تمامــی شــرایط را جلــوی پــای تــو قــرار می دهــد. مــا آدم هــا 

ــم. ــه می خواهی ــه چ ــم ک نمی دانی

در روزهایــی کــه عکــس اصلــی روزنامه هــا خانــدان ســلطنتی بودنــد آیا 
فکــر می کردیــد کــه روزی شــما هــم به عنوان عکــس اصلــی روزنامه های 

رســمی کشــور قرار بگیرید؟
کــه هــدف خــود را یــک مقصــد قــرار دهــم. مــن مســئول  نــه مــن نمی خواهــم 
اشــتغال افــراد آســیب دیده هســتم پــس اآلن جلــوی دوربیــن قــرار گرفتــم بــه لطــف 
آن هــا اســت. ایــران بهشــت آبــرو بــردن اســطوره ها اســت. ســعی کنیــد هــرکاری کــه 
انجــام می دهیــد مبــارک باشــد و مبارکــی آن بــه نیــت مربــوط اســت. بــرای موفقیت 

بــه دو تــاش نیــاز اســت. یکــی تــاش ذهنــی و دیگــری تــاش جســمی.

اینجــا شــرط اســتخدام داشــتن سوءپیشــینه اســت. ایــن جملــه کــه 
ســبب شــناخت بســیار زیــاد محصــول ارشــیا شــده آیــا برآمــده از اتــاق 

فکــر شماســت یــا اتفاقــی کامــاًل دلــی بــود؟
ســؤال بســیار خوبــی پرســیدید و مــن از شــما تشــکر می کنــم. مــن ایــن جماتــی که 
کنــون صورت  می خواهــم بگویــم را هیــچ جایــی بیــان نکــردم. بــرای اقداماتــی کــه تا
گرفتــه هیچ وقــت و هیــچ کجــا برنامه ریــزی نشــده اســت. مــن بادلم تصمیــم گرفتم 
کــه شــده بیاییــم کارهایمــان را  کــرده ام. بــرای یک بــار هــم  و بــا دل هــم حرکــت 
دلــی انجــام دهیــم. بــرای شــعار ارشــیا هــم کســی برنامه ریــزی نکــرده اســت. مــا بــا 
معتــادان، مــادران تنهــا و زندانیــان کار می کردیــم. دائمــًا بــه یکدیگــر می گفتیــم 
ــت  ــه هیچ وق ــت ک ــن اس ــون ممک ــرد چ ــی بب ــوع بوی ــن موض ــد از ای ــی نبای ــه کس ک
کنــون بازگــو نکــردم. بــه مــن  محصــوالت مــارا تهیــه نکنــد. این هــا رازی اســت کــه تا
از فروشــگاه شــهروند تمــاس گرفتنــد کــه محصــول را مــردم خریــداری می کننــد امــا 
در ســطل زبالــه می اندازنــد. روی محصــوالت مــا هیــچ عائمــی نبــود امــا ویزیتورهــا 
گاهــی بــه فروشــندگان می گفتنــد کــه ایــن اجنــاس را معتــادان و زندانیــان تولیــد 
می کننــد و مغــازه داران کاالهــا را برگشــت می دادنــد. راز مــا توســط یــک روزنامه نــگار 
افشــا شــد. یکــی از اقــوام ایــن خبرنــگار کــه معتــاد بهبودیافتــه بــود در کارخانــه 
کــه  کارخانــه آمــد  کار بــود. ایــن خبرنــگار به صــورت ناشــناس بــه  مشــغول بــه 
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ــد. مــا از ایــن موضــوع  ــه فامیــل خودســر بزن ــًا ب مث
اطاعــی نداشــتیم تــا اینکــه صبــح فــردا روزنامــه را در 
دکه هــای روزنامه فروشــی مشــاهده کردیــم. مــن در 
آن زمــان صــدای تپــش قلــب خــود را نمی شــنیدم 
کــه خدایــا بیچــاره شــدم. بــا  و بــا خــود می گفتــم 
مدیــران هم اندیشــی کردیــم و بــه نتیجــه رســیدیم 
کــه ویزیتورهــا را به دکه ها بفرســتیم و هرچــه روزنامه 
خراســان وجــود دارد را جمــع آوری کنیــم. روزنامــه 
خراســان ظهر همان روز تجدید چاپ کرد و دوباره 
همــه را خریــداری کردیــم و بــرای اولیــن بــار در ســال 
روزنامــه ســه بــار تجدیــد چــاپ شــد. فهمیدیــم کــه 
دیگــر فایــده نــدارد و دســت بــه دعــا بردیــم. تمامــی 
ــه  ــد. ب ــه بیاین ــه نمازخان ــه ب ــم ک ــدا زدی ــا را ص بچه ه
ــد و  ــن برنمی آی ــت م ــر کاری از دس ــم دیگ ــه گفت هم
احتمــااًل تــا فــردا بایــد جمع وجــور کنیــم و برویــم. هــر 
ــل  ــم مث ــد و من ــدا بخواهی ــد از خ ــه می توانی ــور ک ج
شــما می نشــینم و از خــدا می خواهــم. فــردا انــگار 
معجــزه ای شــد و کلــی نیکــوکار بــا مــا تمــاس گرفتند. 
از پخش هــای تمــام کشــور بــه مــا اعــام کردنــد کــه 
کنیــم بــه  بــدون اینکــه از شــما ســودی دریافــت 
فــروش محصول تولیدی ارشــیا می پردازیــم. فروش 
شــرکت افزایش چشــمگیری پیدا کرد و تیتر روزنامه 
خراســان در آن روز این بود »اینجا شــرط اســتخدام 
داشــتن سوءپیشــینه اســت«. معجــزه آن روز بــه 
کــه امــروز روی درب تمامــی  شــعاری تبدیــل شــد 

محصــوالت شــرکت اســت.

چه اتفاقی می بایســت برای سیاست گذاری 
را  بیشــتری  کارآفرینــان  تــا  کشــور رخ دهــد 

مشــاهده کنیــم؟
بســیاری از بــن بســت های اجتماعــی مــا بــه دلیــل 
هــدر رفتــن ســرمایه انســانی جامعــه ای اســت کــه 
کشــور را حفــظ  در دهــه 60 تمامیــت ارضــی ایــن 
ــه  ــم بلک ــعه ندادی ــا را توس ــت آدم ه ــا هیچ وق ــرد. م ک
شــهرها را توســعه دادیــم. پــس از انقــاب اســامی 

6 برنامــه توســعه نوشــته شــد کــه حتــی یــک خــط 
هم در خصوص توســعه انســانی نوشته نشــده بود. 
توســعه انســانی مقــدم بــر توســعه اقتصــادی کشــور 
اســت. مــن در بنیــاد نیکوکاری نبی آدم ها را توســعه 
می دهــم تــا آنــان کســب وکارها را راه انــدازی کننــد. 
ــدام  ــت و هیچ ک ــام اس ــف ع ــده وق ــوال بن ــی ام تمام
از فرزندانــم از ایــن امــوال اســتفاده نخواهنــد کــرد. 
بــه همیــن خاطــر اســت کــه پســرم بعدازظهرهــا در 

میوه فروشــی فعالیــت می کنــد.
ســه پیشــنهاد شــما در خصــوص صنعــت بــه 

متولیــان امر چیســت؟
گــذار کنیــد.  کار صنعــت را بــه بخــش خصوصــی وا
ایــن  زیــرا  بــردارد  دســت  تصدی گــری  از  دولــت 
لــذت مثــل لــذت شــیرینی خــوردن اســت و ســبب 
گــذار  کار را بــه مــردم وا بیمــاری دیابــت می شــود. 
رســمیت بشناســید.  بــه  را  افــراد  اهلیــت  و  کنیــد 
ازنظــر مــن یــک پیشــران کــه هــزار شــغل ایجــاد کــرده 
بــه آن احتــرام  بایــد هماننــد یــک رئیس جمهــور 
گذاشــته شــود. شــما نمی توانیــد نخبــگان جامعــه را 
ســرکوب کنید و از جامعه توســعه را بخواهید. ما در 
بخــش خصوصــی مزاحــم شــما نیســتیم و بالعکــس 
یــک  کــه  اســتانداری  مــن  هســتیم.  کمک کننــده 
ــادی  ــائل اقتص ــودش در مس ــاور خ ــن را مش کارآفری

انتخــاب نکنــد دارای مشــروعیت نمی دانــم.
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    کار گروه ها و کمیته های
 تخصصی
خبرنامه داخلی | بهمن ماه 1401 

پیشنهادات   پیشران های  اقتصادی برای بهبود الیحه بودجه ۱۴۰۲
کارآفرینان پیشنهادات 
 و نمایندگان پیشران های اقتصادی درباره برنامه هفتم
سازمان توسعه تجارت پیگیر مطالبات و خواسته های بخش خصوصی
گام وعده مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی برای رفع مسائل اوراق 
اهمیت کوچینگ فردی و سازمانی در نگهداشت نیرو در ابرهلدینگ های اقتصادی
تغییر پیش نویس الیحه اصاح قانون مالیات های مستقیم با هدف کمک به تولید

3-4 بهمن ماه
اسفند ماه
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کارگروه:  عنوان جلسه 
الیحــه  بررســی  موضــوع  بــا  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  بودجــه  کارگــروه 
کــه در  بودجــه ۱۴۰۲ برگــزار شــد و در آن اعضــا ضمــن بررســی موانعــی 
الیحــه بودجــه ســال آینــده بــرای پیشــران های اقتصــادی وجــود دارد 

کردنــد. پیشــنهادات خــود را جهــت بهبــود آن ارائــه 
حــذف برخــی معافیت هــا بــرای تولیدکننــدگان ازجملــه تبصــره ۷ مــاده 
مالیات هــا  ســهم  بــرآوردی  بیــش  مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون   ۱۰۵
کــه بــر تولیدکننــدگان وارد می کنــد و مشــکات  بــدون توجــه بــه فشــاری 
مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد در تبصــره ۱۲ بودجــه ازجملــه مــواردی 

ــی داشــتند. ــه آن انتقادات ــه اعضــای حاضــر در جلســه نســبت ب ک ــود  ب

پیشنهادات   پیشران های
 اقتصادی برای بهبود

 الیحه بودجه ۱۴۰۲
1401 / 11 /2

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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کارگروه:  عنوان جلسه 
و  توســعه  هفتــم  برنامــه  پیش نویــس  مفــاد  بررســی  جلســه  دومیــن 
و  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  اعضــای  پیشــنهادات  ارائــه  همچنیــن 
نماینــدگان پیشــران های اقتصــادی در دفتــر ایــن مجمــع برگــزار شــد 
و در آن اعضــای حاضــر در جلســه ضمــن بررســی میــزان تحقــق مــواد 
مرتبــط بــا حــوزه صنعــت و کارآفرینــی برنامــه ششــم، پیشــنهاداتی را بــرای 
کــه قــرار اســت از طریــق وزارت صنعــت،  کردنــد  برنامــه هفتــم مطــرح 

معــدن و تجــارت بــرای ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال شــود.

پیشنهادات کارآفرینان
 و نمایندگان پیشران های 

اقتصادی درباره برنامه هفتم
1401 / 11 /24

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران
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کارگروه:  عنوان جلسه 
نشســت تخصصــی کارگــروه واردات مجمــع کارآفرینان ایــران و محمدرضا 
مــودودی مشــاور رئیــس ســازمان توســعه تجــارت پیرامــون مســائل و 
مشــکات پیشــران های اقتصــادی در حــوزه تجــارت و به ویــژه واردات 

برگــزار شــد.

سازمان توسعه تجارت 
پیگیر مطالبات و خواسته های 

بخش خصوصی
1401 / 11 /24

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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کارگروه:  عنوان جلسه 
حضــور  بــا  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  بانکــی  امــور  کارگــروه  نشســت 
نماینــدگان حــوزه بانکــی پیشــران های اقتصــادی و همچنیــن مدیــرکل 
نماینــدگان  و  شــد  برگــزار  مرکــزی  بانــک  اعتبــاری  و  پولــی  عملیــات 
کنونــی شــرکت و صنعــت  پیشــران های اقتصــادی ضمــن تشــریح شــرایط 
خــود، بــه ارائــه برخــی مســائل اساســی مرتبــط بــا حــوزه بانکــی و ارزی 
گام و همچنیــن  اوراق  بــا  پرداختنــد. توضیــح دربــاره مســائل مرتبــط 
کیــد بــر تحقق نیافتــن تســهیات ســرمایه در گــردش صنایــع خصوصــی  تأ
ــخنان  ــی س ــور اصل ــق، مح ــدم تحق ــن ع ــی از ای ــکات ناش ــریح مش و تش

بــود. اقتصــادی  پیشــران های  نماینــدگان 

وعده مدیرکل عملیات پولی و 
اعتباری بانک مرکزی برای رفع 

مسائل اوراق گام
1401 / 11 /25

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران
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کارگروه:  عنوان جلسه 
ــا  ــران ب ــان ای کارآفرین ــع  ــانی مجم ــع انس ــروه مناب کارگ ــی  ــت تخصص نشس
ایــران  کوچینــگ  انجمــن  نایب رئیــس  گایینــی،  حضــور دکتــر حســین 
مجمــع  عضــو  شــرکت های  و  هلدینگ هــا  انســانی  منابــع  مدیــران  و 
کارگــروه  کارآفرینــان ایــران برگــزار شــد. در ایــن جلســه هریــک از اعضــاء 
منابــع انســانی بــه بیــان نکاتــی پیرامــون واحدهــای تولیــدی خــود و 
کــه درزمینــٔه منابــع انســانی و نگهداشــت نیــرو وجــود دارد،  مشــکاتی 
کــه نقــش مهــارت افزایــی را  پرداختنــد و از برگــزاری چنیــن جلســاتی 

کردنــد. دارنــد اســتقبال 

اهمیت کوچینگ فردی و 
سازمانی در نگهداشت نیرو در 

ابرهلدینگ های اقتصادی
1401 / 11 /19

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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کارگروه:  عنوان جلسه 
ســومین جلســه کارگــروه امــور مالیاتــی مجمــع کارآفرینــان ایــران بــا هــدف 
بررســی دقیــق پیشــنویس »الیحــه اصــاح قانــون مالیات های مســتقیم« 
بــا حضــور نماینــدگان پیشــران های اقتصــادی و معــاون دفتــر مطالعــات 
ــن  ــی ای ــل دائم ــی در مح ــادی و دارای ــور اقتص ــی وزارت ام ــش عموم بخ

کارآفرینــان ایــران برگــزار شــد. کارگــروه در مجمــع 

تغییر پیش نویس الیحه اصالح 
قانون مالیات های مستقیم با 

هدف کمک به تولید
1401 / 11 /2

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران
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کارگروه:  عنوان جلسه 
کارآفرینــان  کارگــروه صادراتــی مجمــع  نشســت تخصصــی میــان اعضــاء 
بــه تعهــدات صادراتــی و  ایــران و بهــزاد المعــی، مدیــر اداره رســیدگی 
کارآفرینــان  وارداتــی بانــک مرکــزی در محــل دائمــی جلســات مجمــع 
کارگــروه صادراتــی  ــزار شــد و در ایــن نشســت هریــک از اعضــاء  ایــران برگ
کار خــود پرداختــه و از المعــی  کســب و  بــه بیــان مشــکات و مســائل 

کــه هرچــه ســریعتر ایــن مشــکات تســهیل شــود. خواســتند 

سردرگمی فعاالن اقتصادی در 
روزهای ملتهب ارزی

1401 / 12 /8

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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کارگروه:  عنوان جلسه 
کارگــروه دانش بنیــان بــا حضــور رضــا ســلطانعلی زاده، سرپرســت  جلســه 
مرکــز راهبــری ســتادهای ویــژه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و مدیران دانش بنیان پیشــران های 
در  دانش بنیــان  شــرکت های  مشــکات  مهم تریــن  و  برگــزار  اقتصــادی 
مســیر انجــام فعالیت هایشــان بررســی شــد. ســلطانعلی زاده نیــز در ایــن 
جلســه دربــاره طرح هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

کــرد. بــرای حــل ایــن مشــکات صحبــت 

آمادگی معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری برای همکاری با 

شرکت های دانش بنیان 
1401 / 12 /14

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران
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کارگروه:  عنوان جلسه 
کارآفرینــان ایــران بــا حضــور مدیــران  کارگــروه منابــع انســانی مجمــع  جلســه 
برگــزار شــد و در  اقتصــادی بخــش خصوصــی  انســانی پیشــران های  منابــع 
کیــد بــر نقــش فعالیت هــای خانوادگــی و همچنیــن حمایــت  ایــن جلســه تا
ــازمانی  ــق س ــره وری و تعل ــش به ــرای افزای ــرکت ب ــک ش ــای ی ــواده نیروه از خان
انســانی  منابــع  بخــش  نماینــدگان  انســانی، فصل مشــترک ســخنان  منابــع 

بــود. اقتصــادی بخــش خصوصــی  پیشــران های 

نگه داشت نیروها مهمترین 
دغدغه منابع انسانی است

1401 / 12 /15

خبرنامه داخلی  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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کارگروه:  عنوان جلسه 
کارآفرینــان  نشســت هــم اندیشــی حمیدرضــا غزنــوی، دبیــرکل مجمــع 
کارگــروه  ، رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی و اعضــاء  ایــران و داوود منظــور
گفتــه  کارآفرینــان ایــران در ســازمان امــور مالیاتــی برگــزار شــد. بــه  مجمــع 
بــود و  کارآفرینــان  ایــن جلســه شــنیدن دغدغه هــای  ، هــدف  منظــور
و  کار  و  کســب  تســهیل  ســیزدهم،  دولــت  در  اقتصــاد  وزارت  رویکــرد 

کارآفرینــی عنــوان شــد.  تشــویق 

همکاری های سازمان امورمالیاتی 
و مجمع کارآفرینان ایران به منظور 
بررسی قوانین مالیاتی حوزه تولید

1401 / 12 /10

شماره 3-4 خبرنامه داخلی  
زمستان  1401مجمع کارآفرینان ایران
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IRAN ENTREPRENEURS FORUM

معاونت برند و رسانه
معاونــت برنــد و رســانه مجمــع کارآفرینــان ایــران باهــدف معرفــی خدمــات و اقدامــات کلیــدی 
ــت.  ــده اس ــمی تشکیل ش ــمی و غیررس ــات رس ــازمان ها و مقام ــه س ــران ب ــزرگ ای ــان ب کارآفرین
ایــن معاونــت مســئولیت گفتمــان ســازی، جریــان ســازی و اطاع رســانی مجمــع را بــه عهــده 
دارد.در ایــن معاونــت دو زیرمجموعــه مدیریــت رســانه و مدیــر برنــد و چندرســانه ای فعالیــت 
می کننــد. مدیریــت رســانه وظیفــه تولیــد محتــوای هدفمنــد، ادبیــات ســازی از طریــق انتشــار 
اخبــار و مطالــب مدنظــر مطابــق بــا اســتراتژی ها و ارزش هــای مجمــع در رســانه های جمعــی 
معاونــت،  ایــن  زیرمجموعــه  دیگــر  می کند.مدیریــت  پیگیــری  را  اجتماعــی  شــبکه های  و 
کــه وظیفــه تهیــه و تولیــد محتــوای تصویــری، گرافیکــی  مدیریــت برنــد و چندرســانه ای اســت 
کنــد و در تولیــد و نشــر محتواهــای چندرســانه ای و امــور  و برندســازی مجمــع را مدیریــت 
تبلیغاتــی اقــدام کنــد. همچنیــن در زیرمجموعــه ایــن معاونــت کارشــناس امــور رویدادهــا و 

کارشــناس متــون راهبــردی مشــغول انجام وظیفــه هســتند.
در حــال حاضــر در ایــن معاونــت مجموعــه ای از بهتریــن متخصصــان امــور رســانه و ارتباطات 

و افــراد صاحــب ذوق و خاقیــت و باتجربــه مشــغول فعالیت هســتند.

خبرنامه داخلی 
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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محمد ذوقی
قائم مقام و معاون برند و رسانه

ساناز کالهدوز نصیری
مدیر رسانه

صبا نوبری
کارشناس فضای مجازی

سید محمد مهدی  آقامیری
کارشناس تولید محتوا

سیاوش زرین نقش
کارشناس مدیا

معاونت برند و رسانه 
مجمع کــــارآفرینـــان ایران

در حــال حاضــر در ایــن معاونــت مجموعــه ای از بهتریــن 
متخصصــان امــور رســانه و ارتباطات و افــراد صاحب ذوق 

و خاقیــت و باتجربــه مشــغول فعالیت هســتند.
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Brand 
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گانــه »آســیب شناســی توســعه پیشــران هــای اقتصــاد مولــد« و »تجــارب  پیــش از آغــاز همایــش، دو میزگــرد جدا
جهانــی دربــاره پیشــران هــای اقتصــاد مولــد« در تاریــخ ســی ام بهمــن مــاه 1401 در محــل موسســه عالــی آمــوزش 

و پژوهــش مدیریــت وبرنامــه ریــزی برگــزار شــد.

زمان بندی میزگرد و همایش :

میزگرد نخست
با موضوع »آسیب شناسی توسعه پیشران های اقتصاد مولد« 

 بــا حضــور حمیــد پــاداش، معــاون هماهنگــی اقتصــادی و زیربنایــی معــاون اول رئیــس جمهــور - علی ســرزعیم، 
مــدرس دانشــگاه - یونــس ژائلــه، مدیرعامــل شــرکت شــیرین عســل و مرتضــی ســلطانی، مدیرعامــل هلدینگ زر 

 دومین میزگرد 
با موضوع »تجارب جهانی درباره پیشران های اقتصاد مولد« 

بــا حضــور علــی اوتارخانــی، رئیــس موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامــه ریــزی - حمیدرضــا 
غزنــوی، دبیــرکل مجمــع کارآفرینــان ایــران - عایــی طباطبایی، معاون ســازمان توســعه تجــارت - علی چگینی، 

مدیــرکل دیپلماســی اقتصــاد مقاومتــی وزارت امورخارجــه 

همایش 
با موضوع »پیشران های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی«

 ســه شــنبه دوم اســفندماه بــا حضــور محمــد مخبــر، معاون اول رییــس جمهــوری، روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی، 
دکتــر محمدجــواد ایروانــی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، دکتــر مصطفــی طاهــری، رییــس کمیســیون 
صنایــع مجلــس شــورای اســامی و ســیدرضا فاطمــی امیــن، وزیــر صمــت برگــزار شــد. همچنیــن در ایــن همایــش 
میزگــردی بــا موضــوع »راهبردهــای توســعه پیشــران هــای اقتصــاد مولــد«، بــا حضــور دکترعلــی اوتارخانــی، 
رییــس موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت برنامــه ریــزی، محمدرضــا دیانــی، رییس هیــات مدیره مجمع 

کارآفرینــان ایــران، کئــون لــی، اســتاد دانشــگاه ســئول و هــادی قوامــی، معــاون وزیــر امــور اقتصادیــو دارایــی 
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حمیــد پــاداش، معــاون هماهنگــی و نظــارت اقتصــادی و زیربنایــی معــاون 
اول رئیس جمهــور در میزگــرد نخســت بــا موضــوع »آسیب شناســی توســعه 
کنونــی  شــرایط  دربــاره  نکاتــی  بیــان  بــه  مولــد«  اقتصــاد  پیشــران های 
گروه هــای  چگونــه  گفــت:  و  پرداخــت  کشــور  اقتصــادی  پیشــران های 
کیــد بــر گروه هــای کســب وکار خانوادگــی می تواننــد بــه رشــد و  کســب وکاری بــا تأ
توســعه اقتصــاد کشــور کمــک کننــد؟ ایــن پرســش مهمی اســت و واقعیــت این 
اســت کــه مــا در بحــث پیشــران نمی توانیــم صــرف بــه بحــث و موضوع اشــتغال 
توجــه کنیــم، اشــتغال ســرریز بحــث پیشــران اســت و پیشــران های درواقــع 

چتــر حمایتــی بــر کســب وکاری های کوچک تــر و صنایــع کوچــک باشــد و ایــن 
نکتــه مهمــی اســت. پیشــران های اقتصــادی بایــد و می تواننــد آینــده اقتصــاد 
ایــران را بــدون دولــت پیــش ببرنــد و دولت هــای تنهــا نقــش تســهیل ســاز را 
ــه پیشــران ها می تواننــد  کــه چگون ــه ایــن موضــوع  ــر عهــده داشــته باشــد. ب ب
توســعه اقتصــاد را بــدون دولــت پیــش ببرنــد بایــد بیــش از ایــن پرداخته شــود.

حمید پاداش
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول 

رئیس جمهور :  

پیشران های اقتصادی 
می توانند

 آینده اقتصاد ایران را 
بدون دولت پیش ببرند
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علــی ســرزعیم، صاحب نظــر و اســتاد دانشــگاه بــا نقــد برخــی سیاســت های 
دولتــی و حمایــت از برندهــا و شــرکت های بازنــده را یــک آســیب جــدی 
بنــگاه  هــزار   ۹ حــدود  آمــار  مرکــز  آمــار  اســاس  بــر  افــزود:  و  کــرد.  عنــوان 
کــه البتــه بــه لحــاظ تعــداد نفــر ایــن بنگاه هــا  در حــال فعالیــت هســتند 
قابــل دســته بندی هســتند. بنگاه هــای بــزرگ مــا نســبت بــه بنگاه هــای 
ــا  ــداد آن ه ــه تع ک ــودی  ــد باوج ــری دارن ــیار باالت ــتغال زایی بس ــر اش کوچک ت
بســیار کمتــر اســت. عمــده اشــتغال در بنگاه هــای کوچــک شــکل می گیــرد 
ــا ایــن شــرایط  ــزرگ رخ می دهــد و متناســب ب و عــدم رشــد در بنگاه هــای ب
ــر اســاس خواســت آن هــا پیــش بــرود. وی در  بایــد حمایت هــا از بنگاه هــا ب
ادامــه دربــاره نســبت صنعــت و رفــاه عمومــی نیــز گفــت: نکتــه دوم، رفــاه 
کاهــش یابــد بــه دنبــال آن  کــه وقتــی هزینــه پاییــن  مصرف کننــده اســت 
کــه ایــن همــان مســئله  قیمــت و هزینــه مصرف کننــده نیــز کاهــش می یابــد 

کــه حــاال در دنیــا موردتوجــه اســت اقتصــاد  رفــاه اســت. موضــوع مهــم دیگــر 
کنونــی و به خصــوص شــرایط  تــاب آوری اســت آن هــم در دوران پرتاطــم 
کــه می تواننــد در چنیــن  اســت  ایــن  کــه اهمیــت پیشــران ها در  ایــران. 
کــه در  شــرایطی دوام بیاوردنــد.  نکتــه ســوم هزینــه تحقیــق و توســعه اســت 
ــد و هــر شــرکت و  ــزرگ برمی آی بســیاری از مــوارد تنهــا از عهــده بنگاه هــای ب
تولیدکننــده ای بخــش تحقیــق و نوآوری نداشــته باشــد حتمًا امــکان رقابت 
در دنیــای امــروز را از دســت خواهــد داد. به عنوان مثــال بیــن اروپــا و آمریــکا 
ایــن پرســش مهــم مطــرح اســت کــه چــرا اروپــا از امریــکا پس از جنــگ جهانی 
کــه ریشــه آن همیــن بحــث نــوآوری و خاقیــت اســت.  دوم عقــب مانــد 
بنگاه هــای بــزرگ می تواننــد در بخــش تحقیــق و نــوآوری زمینــه خاقیــت و 
کــه ایــن کارهــا از عهــده بنگاه هــای کوچــک و متوســط  نــوآوری فراهــم کننــد 

برنمی آیــد.

علی سرزعیم
صاحب نظر و استاد دانشگاهر :  

در ایران بنگاه ها و 
برندهای بازنده  

را حمایت می کنند



65

یونــس ژائلــه، مدیرعامــل شــرکت شــیرین عســل ســخنران بعــدی ایــن 
میزگــرد بــود کــه بــا اشــاره برخــی تجــارب خــود در حــوزه تولیــد، اظهــار کــرد: 
مــا در طــی ۴۴ ســال گذشــته بــه صــورت مــداوم در حــوزه هــای مختلــف 
کنــون شــرایط بــه چنیــن وضعیتــی رســیده اســت  رانــت توزیــع کرده ایــم و ا
درعین حــال کــه نیــاز اســت شــرکت های جهانــی بســازیم کــه بــرای اقتصــاد 
کشــور توســعه کنــد. وضعیــت ســرمایه گذاری مــا در دنیــا به شــدت ناچیــز 
بــه همســایگان هــم  اســت و به هیچ عنــوان قابل توجــه حتــی نســبت 

نیســت.

کــه در برخــی حوزه هــای   وی ادامــه داد: مــا در کشــوری زندگــی می کنیــم 
شــاهد بی نظمــی هســتیم و در بخش هــای مختلــف بــه انحــای مختلــف 
ســرمایه ها را هــدر می دهیــم. مــا می توانیــم حداقــل چندیــن زنجیــره 
کــرد اقتصــاد ایــران فراهــم  کــه زمینــه را بــرای توســعه و بــزرگ  تولیــد کنیــم 
کننــد. پس ازایــن مرحلــه و دیــدن نتیجــه می تــوان بقیــه مراحــل را پیــش 

بــرد. 

یونس ژائله
مدیرعامل شرکت شیرین عسل:  

 تا وقتی که از اقتصاد 
خودمان محافظتنکنیم 

نمی توانیم سهمی از 
اقتصاد دنیا بگیریم
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در ادامــه ایــن نشســت آسیب شناســاِن مرتضــی ســلطانی، مدیرعامــل 
ــزرگ مــا یــک درصــد  ــز گفــت: ســرمایه تمــام بنگاه هــای ب هلدینــگ زر نی
ســرمایه یــک مگاپــروژه  در ســطح دنیــا نیســت و توجــه بــه ایــن نکتــه 
مهــم اســت. همــه می دانیــم توانمندی هــا و شــرایط ســرزمینی مــا بــرای 
تولیــد بی نظیــر اســت امــا چــه می شــود کــه ایــن همــه برنــد و بنــگاه از بیــن 
می رونــد؟ االن شــرکت های خودروســازی مــا در حــال ورشکســتگی اســت 
کــه این هــا را بازخریــد کنیــم درعیــن حــال  و راهــکار مســئوالن ایــن اســت 
کــه یــک بازنگــری اساســی در ایــن سیاســت ها  کــه بایــد و ضــروری اســت 
ــه  ــی ارائ ــل تجرب ــک تحلی ــوان ی ــی می ت ــای گفتمان ــک فض ــد. در ی رخ ده

کــه بخشــی از مشــکل را حــل کنــد. داد 
وی گفــت: ۴۰ ســال اســت کــه مــا خودمــان را درگیــر واژه حمایــت کرده ایــم 
و اصــا ادبیــات تولیدمــان بــا همــه دنیــا متفــاوت اســت و آدم های عجیب 
و غریبــی شــده ایم. کســانی حتــی ادبیــات ابتدایــی تولیــد را نمی داننــد امــا 

از نبــود حمایــت در بحــث تولیــد می گوینــد. ایــن راه و روش تولید نیســت. 
مشــکات  از  بخشــی  ریشــه  می گردیــم.  بیرونــی  مقصــر  دنبــال  مــدام 
بنگاه هــای مــا از بیــرون اســت امــا بخــش عمــده در درون خــود بنــگاه 
اســت و نمی تــوان ایــن موضــوع را انــکار کــرد.  االن وقتــی محصولــی ایران و 
کیفیــت اســت  بــا کیفیــت وارد می شــود مــردم می گوینــد خیلــی خــوب و با
ــا همیــن کیفیــت ادامــه دهــد و کیفیــت را کاهــش ندهــد. ایــن  ــر ب گ امــا ا
موضــوع بســیار مفهــوم و معنــی دارد. سیاســتمداران بــه شــدت تصمیــم 
اشــتباه داشــتند، مــا بــه عنــوان بخــش خصوصــی و تولیــد هــم هــر وقــت 
فرصــت جلســه بــا تصمیم گیــران را بــه عنــوان نماینــدگان تولیــد داشــتیم 
کــه ایــن هــم اشــتباه اســت. همــه بایــد  فقــط از مســائل خودمــان گفتیــم 
گــردن غیــر از  کمــی خودمــان را بــه چالــش بکشــیم و همــه تقصیــرات بــه 

خــود نیندازیــم.

مرتضی سلطانی
مدیرعامل هلدینگ زر :  

مدام دنبال
 مقصر بیرونی می گردیم
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علــی اوتارخانــی، رئیــس موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و 
ــه در جمع بنــدی  ک ــود  ــرد ب برنامــه ریــزی هــم آخریــن ســخنران ایــن میزگ
گفــت و  ایــن نشســت از ضــرورت تدویــن ســند تحــول صنعــت ســخن 
افــزود: پیش تــر رئیــس جمهــوری در جلســه بــا کارآفرینــان از ضــرورت ایجاد 
ــد ایــن برنامــه و  کــه بای ــرد  ک کیــد  ســند و برنامــه صنعــت ســخن گفــت و تا
ســند ایجــاد شــود و االن در حــال اجرایی شــدن اســت آن هــم در تدوینــی 
ــت  ــدف دول ــان. ه ــدگان و کارآفرین ــود تولیدکنن ــکاری خ ــا هم ــاوت و ب متف
کــه ایــن هــدف بــدون  توســعه اقتصــادی پایــدار و ثبــات اقتصــادی اســت 

کمک گرفتــن از تولیــد امکان پذیــر نیســت. 
کــه در حــال تدویــن اســت بــه آســیبّ های  وی ادامــه داد: در ســندی 
کــه از ســه ســند پیش تــر  اســناد پیشــین پرداختــه شــد و هــدف ایــن اســت 
کــه مــا بایــد به گونــه  هــم حتمــا اســتفاده ببــرد. مســئله اساســی ایــن اســت 
کــه تکانــه بیرونــی نتوانــد اثرگــذار  ای اقتصــاد کشــور را ســاماندهی کنیــم 
باشــد. هیچ کشــوری نتوانســته کشــور دیگری را توســعه دهد چون توســعه 

اصــا وارداتــی نیســت. دربــاره مــا دشــمنی برخــی کشــورها مثــل امریــکا هــم 
کــه ایــن  کــه کار توســعه را ســخت تر هــم می کنــد امــا ضــروری اســت  هســت 

اقتصــاد و ســند را تکانه هــای بیرونــی در امــان نگــه داریــم.
کارآفرینــان  گفــت: اینکــه مجموعــه ای ماننــد مجمــع   وی در پایــان هــم 
ایــران بتوانــد ســند صنعــت خصوصــی کشــور را تدویــن کنــد یــک رســالت 
بــه گــردن مــا اســت کــه از ایــن ســند حمایــت کنیــم و راه را بــرای ایــن تدوین 
ایــن ســند فراهــم کنیــم. مــا هنــوز نمــی دانیــم چــه تعــداد بنــگاه بــزرگ بایــد 
کــه بــرای آن  داشــته باشــیم یــا اینکــه مســیر توســعه چــه نیازهایــی دارد 
برنامه ریــزی کنیــم. اینکــه مــا بگوییــم اقتصــاد بخــش خصوصــی و اقتصــاد 
بخــش دولتــی از آن گذارهایــی اســت کــه ضــد توســعه اســت. مــا امــروز بایــد 
بتوانیــم زنجیره هــای همــکاری رابیــن تمــام فعــاالن صنعتــی کشــور شــکل 
دهیــم و هیچ کســی نبایــد فضــا را بــرای زیســت دیگــری تنــگ کنــد. دولــت 
موظــف اســت فضــا را بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی فراهــم و مســیر رشــد 

را تســهیل کنــد.

علی اوتارخانی
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  :  

دولت موظف است فضا 
را برای فعالیت بخش 

خصوصی فراهم کند
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پــس از بــه اتمــام رســیدن میزگــرد اول، دومیــن میزگــرد بــا عنــوان »تجــارب 
کــه  جهانــی دربــاره پیشــران های اقتصــاد مولــد« در حالــی برگــزار شــد 
کارآفرینــان ایــران ایــن خصــوص  کل مجمــع  حمیدرضــا غزنــوی، دبیــر 
کــره جنوبــی رخ داد. ابتــدا  گفــت: در ســال۱۹۷۶ اتفاقــات خاصــی در 
صنایــع مزیــت دار مشــخص شــدند کــه بیشــتر آن شــرکت های خانوادگــی 
ــا زمینــه بــزرگ  ــا تهیــه برنامــه ای پنج ســاله در هــر دوره، شــرکتی ب بــود و ب
محصــول  ال جــی  و  سامســونگ  گرفتنــد.  قــرار  حمایــت  تحــت  شــدن 
کــه بی شــک درصورتی کــه  کــره جنوبــی هســتند  حمایت هــای آن روزهــای 

ایــن حمایت هــا از بخــش دولتــی صــورت می گرفــت شــاهد چنیــن نتایــج 
ــم.  ــانی نبودی درخش

کــره جنوبــی شــرکت های پیشــران را ســرداران مبــارزه بــا  وی افــزود: در 
کــره جنوبــی معرفــی می کردنــد درحالی کــه  کــودکان در مــدارس  فقــر بــرای 
زیــرا  نیســت  اولویــت  به هیچ عنــوان  پیشــران ها  موضــوع  مــا  کشــور 
اســتراتژی صنعتــی وجــود نــدارد. برنامــه صنعتــی بــا حضــور هــر وزیــر تغییر 
پیــدا می کنــد و هیــچ حامــی حقوقــی مثــل مجلــس شــورای اســامی ندارد

حمیدرضا غزنوی
دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران  :  

موضوع پیشران ها در 
کشور ما اولویت نیست
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ســیداحمدرضا عایــی طباطبایــی، معــاون ســازمان توســعه تجــارت نیــز 
بــا پیشــران های اقتصــاد  در ادامــه دربــاره تجــارب جهانــی در مواجــه 
ــه بازارهــای جدیــد جــز از طریــق حمایــت از  کــرد: راه ورود ب ــد اظهــار  مول
کنــون در ســازمان توســعه تجــارت  پیشــران های اقتصــادی نیســت. مــا ا
بــی شــک در صــورت  را حــس می کنیــم.  اســتراتژی هایی  خــا چنیــن 
تبییــن درســت ایــن پدیــده بــه نتایجــی بــرای برون رفت از وضعیــت کنونی 
دســت خواهیــم یافــت. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر محصــوالت پایــه 
معدنــی، نفتــی و کشــاورزی عمــده صــادرات کشــور را تشــکیل می دهنــد. 
در  کــه  معتقــدم  بنــده  اســت؟  مقــدار  همیــن  کشــور  توانمنــدی  آیــا 
حوزه هــای بســیاری حــرف بــرای گفتــن داریــم و صنعــت داخلــی کارآمــدی 
داریــم امــا در بحث هــای پیرامــون صــادرات اصــا مناســب عمــل نکردیــم. 
رویکــرد مــا فعــال نیســت و صــادرات مــا را افــراد طبــق ویلویــت خــود شــکل 

می دهــد. 

گفتــه ایــن صاحــب نظــر اقتصــادی، همگرایــی در بخــش صنعــت  بــه 
ــل  ــرا عم گ ــورت وا ــه ص ــه ب ــم بلک ــی نداری ــا همگرای ــه تنه ــدارد و ن ــود ن وج
کــه برنامــه ثابــت بــرای  کنــون ندیــدم  می کنیــم. مــن هیــچ صنفــی را تا
و  کره جنوبــی  همچــون  کشــورهایی  راهبــرد  باشــند.  داشــته  صــادرات 
کــه هیــچ شــرکت صادرکننــده ای حــق ورود بــه بازارهــای  ژاپــن ایــن اســت 

کــرد.  جهانــی را نــدارد و بایــد بــا برنــد مشــخص حضــور پیــدا 
بــه گفتــه وی، شــرکت های متعــددی در حــوزه خودروســازی در کره جنوبی 
وجــود دارد امــا تنهــا دو شــرکت پیشــرو هســتند زیــرا اســتراتژی مشــخص را 
پیــروی می کننــد. مــا چقــدر بایــد هزینــه دهیــم تــا درک کنیــم کــه بــه صــورت 
کــه از ابتــدا  گــر بخواهیــم  کنیــم. در برخــی از حوزه هــا ا جمعــی حرکــت 
شــروع کنیــم بایــد در نقطــه زیــر صفــر قــرار گیریــم. بســیاری از رویدادهــای 
نمایشــگاهی داخــل کشــور هــم حتــی همگرایــی تولیدکننــدگان را شــاهد 
ــز  ــدی نی ــای بع ــود بخش ه ــل نش ــائل ح ــن مس ــه ای ــی ک ــا زمان ــتیم. ت نیس

توفیقــی حاصــل نخواهنــد کــرد.

سیداحمدرضا عالیی طباطبایی
معاون سازمان توسعه تجارت  :  

در حوزه های زیادی
 حرف برای گفتن داریم
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در ادامــه علــی چگینــی، مدیــرکل دیپلماســی اقتصــاد مقاومتــی امــور 
خارجــه گفــت: مــن دانشــجوی اقتصــاد و بــازاری زاده هســتم و کامــًا رنــج 
کــه یک زمانــی هم تــراز مــا بودنــد را  کشــورهایی  تولیــد را درک می کنــم. 
درحالی کــه حاضــر مشــاهده کنیــم آمــاری بهتری دارنــد. در زمــان کارداری 
بنــده در ترکیــه شــاهد بــودم کــه زمانــی کســی بــا لیــر کار نمی کــرد و ســاختار 
اقتصــاد ایــن کشــور در حــال فروپاشــی بــود. امــا مــردم لیــر را پرچــم کشــور 

خــود دانســتند و دالر خــود را بــه لیــر تبدیــل کردنــد. 
کیــد بــر اینکــه در کشــور ترکیــه هیــچ ســرمایه دار و کارآفرینــی پــول  وی بــا تأ
خــود را بــه خــارج از کشــور بیــرون نبــرده اســت، گفــت: رویکــرد حمایــت از 
بخــش خصوصــی و پیشــران های اقتصــادی در کشــورهای دیگــر عملــی 
شــده اســت و از قانــون و الیحــه مــدت زیــادی اســت کــه عبــور کرده انــد. در 
ایــن کشــور گــوش شــنوا بــرای پذیرفتــن صحبت هــای بخــش خصوصــی 
وجــود دارد. مــا به عنــوان بخــش دولتــی کاردار بخــش خصوصی هســتیم. 
رهبــر انقــاب فرمودنــد کــه اقتصــاد را مردمــی کنید. دولت نبایــد مانعی در 
کار تولیــد باشــد و مــا بــه یــک مفاهمــه ملــی در ایــن خصــوص نیــاز داریــم. 

آفریقایــی هــم ســراغ پیشــران های  کشــورهای  کــره جنوبــی  بــر  علویــه 
اقتصــادی رفته انــد. مــا دیگــر نمی توانیــم اقتصــاد کشــوری مثــل آفریقــای 
جنوبــی را نادیــده بگیریــم. ۱۹۷۹ حجــم اقتصــاد هنــد و ایــران برابــر بــود اما 

کنــون صحبــت از ۵ تریلیــون دالر اســت.  هم ا
بــه گفتــه چگینــی، نقــش پیشــران های اقتصــادی در جهــت رســیدن بــه 
ــوم  ــاد س ــای اقتص ــر ادع ــال حاض ــود و درح ــگ ب ــر رن ــی پ ــن جایگاه چنی
کره جنوبــی و غیــره شــاید  جهــان را دارنــد. الگــوی چیــن، هنــد، ترکیــه، 
تمامــا بــه درد مــا نخــورد امــا نقشــه راهــی را بــرای مــا مشــخص می کننــد. 
پیشــران  کشــور  در  کــه  کنیــم  ایجــاد  کشــور  در  را  بویرمنــدی  بایــد  مــا 
اقتصــادی داریــم. مــا پیشــرانان قــوی و فوق العــاده ای داریــم و بایــد قبــول 
کنیــم. بخش هــای اقتصــادی کشــور همگرایــی الزم را ندارنــد و همدیگــر 
را نمی شناســند. مجمــع کارآفرینــان ایــران بایــد گســل های ایجادشــده را 

کــه راه حــل داخلــی دارد. درمــان کنــد و بدانــد 

علی چگینی
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی امور خارجه   :  

در کشور ترکیه هیچ
 سرمایه دار و کارآفرینی

 پول خود را به خارج از 
کشور بیرون نبرده است
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رئیــس موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی در همایش 
کــه روز سه شــنبه ۲  »پیشــران های اقتصــادی؛ فرصتــی بــرای توســعه ملــی« 
ــور را  ــی کش ــعه صنعت ــردی توس ــه راهب ــن نقش ــد؛ تعیی ــزار ش ــفند ۱۴۰۱ برگ اس
کــه دولــت ســیزدهم از ابتــدای فعالیــت  کــرد  یــک ضــرورت دانســت و اعــام 

کار قــرار داده اســت.  خــود ایــن مهــم را در دســتور 
کیــد بــر ضــرورت تدویــن نقشــه راهبــردی صنعــت  علــی اوتارخانــی ، ضمــن تأ
طراحــی  بــرای  گفت و گــو  یــک  آغــاز  پیشــران ها  از  حمایــت  گفــت:  کشــور 
چهارچوب هــا و تعییــن نقشــه راهبــردی توســعه صنعتــی کشــور اســت. ایــن 

نقشــه نیازمنــد هماهنگــی و همــکاری بــا نماینــدگان صنعــت و پیشــران های 
کــه امیــدوارم در چهارچــوب یــک همــکاری همدالنــه ایــن  اقتصــادی اســت 

فضــا را فراهــم کنیــم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت ســیزدهم بــرای تدویــن برنامــه 
کــه دولــت  توســعه صنعتــی گفــت: مــا نیازمنــد رشــد ســریع و پایــدار هســتیم 
ســیزدهم از ابتــدای فعالیــت خــود ایــن مســئولیت را پذیرفتــه و در این مســیر 
گام برمــی دارد. امیــدوارم ایــن همایــش نــه جلســه پایانــی بلکــه شــروع یــک 

مســیر باشــد.

علی اوتارخانی
 رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی:  

تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور یک ضرورت در حال انجام است
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آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی افــزود:  رئیــس موسســه عالــی 
ــا کارآفرینــان از ضــرورت ایجــاد ســند و  ــر رئیس جمهــوری در جلســه ب پیش ت
کــه بایــد ایــن برنامــه و ســند ایجــاد  کــرد  کیــد  برنامــه صنعــت ســخن گفــت و تأ
کــه آالن در حــال اجرایــی شــدن اســت آن هــم در تدوینــی متفــاوت و بــا  شــود 
همــکاری خــود تولیدکننــدگان و کارآفرینــان. هــدف دولــت توســعه اقتصــادی 
کــه ایــن هــدف بــدون کمــک گرفتــن از تولیــد  پایــدار و ثبــات اقتصــادی اســت 

امکان پذیــر نیســت.
کــه در حــال تدویــن اســت بــه آســیب های اســناد   وی ادامــه داد: در ســندی 
کــه از ســه ســند قبلــی هــم حتمــًا  پیشــین پرداختــه شــد و هــدف ایــن اســت 
اســتفاده شــود. زمانــی کــه مجموعــه ای ماننــد مجمــع کارآفرینان بتواند ســند 

صنعــت خصوصــی کشــور را تدویــن کنــد یــک رســالت بــه گــردن مــا اســت کــه از 
ایــن ســند حمایــت کنیــم و راه را بــرای ایــن تدویــن ایــن ســند فراهــم کنیــم. ما 
هنــوز نمی دانیــم چــه تعــداد بنــگاه بــزرگ بایــد داشــته باشــیم یــا اینکــه مســیر 
توســعه چــه نیازهایــی دارد کــه بــرای آن برنامه ریــزی کنیــم. اینکــه مــا بگوییــم 
اقتصــاد بخــش خصوصــی و اقتصــاد بخــش دولتــی از آن گزاره هایــی اســت 
کــه ضــد توســعه اســت. مــا امــروز بایــد بتوانیــم زنجیره هــای همــکاری رابیــن 
ــرای  ــا را ب ــد فض ــی نبای ــم و هیچ کس ــکل دهی ــور ش ــی کش ــاالن صنعت ــام فع تم
زیســت دیگــری تنــگ کنــد. دولــت موظــف اســت فضــا را بــرای فعالیــت بخــش 

خصوصــی فراهــم و مســیر رشــد را تســهیل کنــد.
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هــادی قوامــی معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در میزگــرد 
ســوم همایــش پیشــران های اقتصــادی فرصتــی بــرای توســعه ملــی 
اظهــار کــرد: مــا وقتــی منابــع محــدود کشــور را در جبهه هــای مختلف 
می بریــم دیگــر توقــع توســعه را نمی توانیــم داشــته باشــیم. مــا بایــد 
بخش هــای پیشــران را در اقتصــاد راه انــدازی کنیــم. مــا متخصــص 
کنــون ســاالنه  کشــور هســتیم. از ســال ۸۹ تــا  کــردن منابــع  ضایــع 
۴۰ هــزار میلیــارد تومــان یارانــه پرداخــت کردیــم و نفــع آن چــی بــوده 
ــادی  ــران های اقتص ــاخت پیش ــرف زیرس ــدد را ص ــن ع ــر ای گ ــت. ا اس

ــود. ــروز ب ــاوت از ام ــت متف ــا وضعی ــم قطع می کردی

هادی قوامی
معاون حقوقی وزارت اقتصاد  :  

منابع کشور را 
بدون برنامه ریزی

 هزینه کردیم
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کئــون لــی اســتاد دانشــگاه ســئول در اولیــن همایــش »پیشــران هــای 
اقتصــادی؛ فرصتــی برای توســعه ملی« گفت: درامد ســرانه کشــورهایی 
کــره جنوبــی و چیــن، ایــن هــا  کــه رشــد قابــل توجهــی داشــتند ماننــد 
کــردن هســتند. دالیــل مختلفــی بــرای ایــن اتفــاق ذکــر  در حــال افــت 

میشــود.
ــا تعــداد بنــگاه هــا دارد.  وی افــزود: ســایز اقتصــاد رابطــه مســتقیمی ب
. از طرفــی در  یعنــی هرچــه تعــداد بنــگاه هــا بیشــتر، ســایز اقتصــاد بزرگتــر
درآمــد ســرانه هــم ایــن ماجــرا صــدق میکنــد و ارتبــاط مســتقیمی میــان 

آن هــا وجــود دارد. 
ایــن اســتاد دانشــگاه ســئول در ادامــه اظهــار داشــت: ترکیــه و تایلنــد را 
کــه هنــوز نتوانســتند رشــد کننــد و وضعیــت خوبــی در اقتصــاد  ببینیــد 

کــه ارزش افــزوده اصلــی از مارکتینــگ میــاد، مــکان  ندارنــد. از آنجایــی 
تولیــد چنــدان مهــم نیســت. 

گــر چــک کنیــد  کئــون لــی ادامــه داد: فعالیــت کمپانــی سامســونگ را ا
ســهم بنــگاه هایــی کــه بــا آن همــکاری دارنــد در کــره همــواره بــاالی ۲.۳ 

درصــد بــوده و بســیار اشــتغالزا بــوده اســت. 
وی در پایــان اعــام کــرد: مــدل رشــد برخــی کشــورها مانند کــره، در ابتدا 
شــرکت هــای بــزرگ توانمنــد هســتند ولــی در پایــان تعادل میان شــرکت 
هــای بــزرگ و کوچــک و متوســط برقــرار خواهــد شــد. در پایــان بایــد 
گــر نمیتوانیــد از مســیری مشــابه مســیر بقیــه کشــورها رشــد  بگوییــم ا

اقتصــادی کنیــد، یــک بالــون بگیریــد و بــه مســیر ادامــه دهیــد.

کئون لی 
هر چه تعداد بنگاه ها بیشتر، سایز اقتصاد بزرگتر  :  

هر چه تعداد بنگاه ها 
بیشتر، سایز اقتصاد 

بزرگتر
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ایــران طــی  کارآفرینــان  رئیــس هیــات مدیــره مجمــع  دیانــی  محمدرضــا 
کنــون شــرایط اقتصــادی کشــور نامســاعد اســت و  اظهاراتــی بیــان کــرد: هــم ا
مــا پذیرفتیــم کــه در چنیــن روزهایــی بایــد بــه یــاری و کمک کشــور بیاییم. ما 
ســعی کردیــم در مجمــع کارآفرینــان ایران از افرادی اســتفاده کنیــم که دارای 
پرونده هــای مفاســد اقتصــادی و غیــره نباشــند. در همــان روزهــای ابتدایــی 
ــه  ک ــد  ــش می آم ــوال پی ــن س ــم ای ــران ه ــان ای ــع کارآفرین ــری مجم ــکل گی ش
چــرا پیشــران های اقتصــادی در کنــار یکدیگــر جمــع شــدند. مقــام معظــم 
رهبــری در بیانــات اخیــر خــود هــم فرمودنــد کــه ســربازان و جهادگــران جنگ 

اقتصــادی همیــن کارآفرینــان هســتند.

کشــور تــاب  کــم بــر مســئولین  وی افــزود: هنــوز افــکار عمومــی و تفکــر حا
نظــام  از  مــا  اول  خواســته  ندارنــد.  را  اقتصــادی  پیشــران های  پذیــرش 
جمهــوری اســامی و مجموعــه دولــت این اســت که پیشــران های اقتصادی 
کــه پیشــران های اقتصــادی کشــور بایــد  گــر بپذیریــم  گــذاری کننــد. ا را ارزش 
بــه جایــگاه واقعــی خــود برســند قطعــا فضایــی ایجــاد می شــود که همــگان به 
نحــوی کمــک می کننــد. همیــن االن اســم ســرمایه داران ایــران را جســتجو 
کنیــد چقــدر مطالــب ضــد و نقیــض و متفاوتــی را بــه شــما نشــان می دهــد 
گــذاری صحیــح را انجــام دهیــم. کــه شــاخص  زیــرا مــا هنــوز نتوانســتیم 

محمدرضا دیانی 
رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران   :  

شاخص گذاری صحیح 
از الزامات حمایت از 

پیشران های اقتصادی است
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کیــد بــر تصمیــم  معــاون اول رئیس جمهــور بــا تأ
جــدی و اراده راســخ دولــت ســیزدهم در حمایــت 
از فعــال شــدن بخــش خصوصــی در کشــور تصریح 
کــرد: پیشــرفت و توســعه اقتصــادی بــدون حضــور 
بخــش خصوصــی، کارآفرینــان و به ویــژه پیشــرانان 

اقتصــادی امکان پذیــر نیســت. 
در  )سه شــنبه(  امــروز  صبــح  مخبــر  محمــد 
اقتصــادی  پیشــران های  همایــش  نخســتین 
فرصتــی بــرای توســعه ملــی، بــا اشــاره بــه تائیــدات 
اولویــت  خصــوص  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــه ای  ــه نقط ــد ب ــزود: بای ــا اف ــازی تحریم ه خنثی س
از قــوت اقتصــادی برســیم کــه دشــمنان نتواننــد 
هیــچ عملیــات و توطئــه اقتصــادی علیــه کشــور 
کــه ایــن مهــم بــا حضــور فعــاالن  انجــام دهنــد 

می شــود.  میســر  خصوصــی  بخــش 
معــاون اول رئیس جمهــور بابیــان اینکــه در حــال 
می توانــد  کشــور  در  خصوصــی  بخــش  حاضــر 
به راحتــی عــاوه بــر انجــام مبــادالت اقتصــادی 
در ســطح بین المللــی در زمینــه هــای صــادرات، 
اقدامــات  مالــی،  جابجایی هــای  و  واردات 
قطعــًا  گفــت:  دهــد،  انجــام  را  خــود  اقتصــادی 
دولــت بــا توجــه بــه محدودیــت در برخــی امکانات 

و ظرفیت هــا به انــدازه بخــش خصوصــی چنیــن 
توانایــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل بایــد هــر چــه 
ســریع تر زمینه هــای حضــور و فعــال شــدن بخــش 

غیردولتــی در اقتصــاد فراهــم شــود. 
به رغــم  بهــره وری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اســتعدادهای فراوان در کشــور قابل توجه نیســت 
و بایــد ســه مولفــه دانش، تکنولوژی و بــه روز کردن 
ارکان  مــورد توجــه  بهــره وری  امــر  تجهیــزات در 
اقتصــادی کشــور قــرار گیــرد کــه در ایــن زمینــه نیــز 
بخــش خصوصــی توانایــی دارد بــا ورود فّنــاوری، 
و  پژوهشــکده ها  و  اســاتید  دانــش  از  بهره گیــری 
در  بهــره وری  پرچــم دار  آینده نگــری  همچنیــن 

کشــور باشــد. 
کیــد بــر اینکــه پیشــران های اقتصــادی  مخبــر بــا تأ
طلیعــه اقتصــاد کشــور در آینــده هســتند، تصریــح 
کــرد: در مرحلــه جدیــد پیشــرفت، دولــت بــا تمــام 
تــوان در کنــار کارآفرینــان، فعــاالن بخش اقتصادی 

و بخــش خصوصــی اســت. 
کــه  مراســم  ایــن  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
و  مدیریــت  پژوهــش  و  آمــوزش  موسســه  در 
بخــش  توانایــی  بــه  شــد،  برگــزار  برنامه ریــزی 
خصوصــی و شناســایی مشــکات و راهــکار حــل 

مســائل کشــور اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: نقــش 
پیشــران های  کنــار  در  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
اقتصادی در توســعه و پیشــرفت کشور در سالیان 

اســت.  دیده شــده  کمتــر  گذشــته 
وی ادامــه داد: تبدیــل یــک بخــش خصوصــی بــه 
پیشــران اقتصــادی موضوعــی بســیار مهــم اســت 
برنامه ریزی هــای  بایــد  هــم  زمینــه  ایــن  در  کــه 
کار بخــش  کان صــورت پذیــرد و هــم بــرای ایــن 
افــق  و  جســارت  خطرپذیــری،  بایــد  خصوصــی 
دورتــر و بلندتــر بــرای توســعه فعالیت هــای خــود را 

تعریــف کنــد.
مخبــر بابیــان اینکه مشــکات کشــور در دهه های 
گذشــته ناشــی از تــورم بــاال و ســرمایه گذاری منفــی 
گفــت: ایــن دو موضــوع بــه درآمــد ســرانه  بــود ، 
کشــور  در  تولیــد  در  ضعــف  و  بیــکاری  پاییــن، 
ــه بخــش خصوصــی  ــر ب گ ــه ا منجــر شــده اســت ک
و سیاســت های موردنظــر مبنــی بــر فعــال شــدن 
بخــش خصوصــی توجــه می شــد شــاهد برخــی 

کشــور نبودیــم.  مشــکات این چنینــی در 

معاون اول رئیس جمهور در نخستین همایش
 پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی:

توسعه اقتصادی بدون حضور فعال بخش خصوصی، کارآفرینان و به ویژه پیشرانان اقتصادی امکان پذیر نیست
مشکالت امروز کشور در همه بخش های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و بی توجهی به بهره وری است/ 

کید بر تصمیم جدی و اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی در کشور تأ
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پیشــران های  همایــش  اولیــن  در  مجلــس  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
کیــد بــر اهمیــت پیشــران های  اقتصــادی، فرصتــی بــرای توســعه ملــی بــا تأ
کــه در بخش هایــی  ایــن اســت  از دولــت  گفــت: خواســته مــا  اقتصــادی 
کــه پیشــران های بخــش خصوصــی حضــور دارنــد دیگــر بــا آن هــا رقابــت 

نکننــد.
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای  مصطفــی طاهــری رئیــس 
بــرای  فرصتــی  اقتصــادی،  پیشــران های  همایــش  اولیــن  در  اســامی 
ــه ثــروت و رویکــرد پیشــران های  گفــت: رویکــرد توزیــع عادالن توســعه ملــی 
کشــور وجــود دارد.  وی ادامــه داد: در صحبــت و عقیــده  اقتصــادی در 

مســئوالن یــک رویکــردی وجــود دارد و در عمــل رفتــاری دیگــر صــورت 
گــر واقــع راهــکار را بخــش خصوصــی می دانیــم پــس در اجــرا  ا می گیــرد. 
ــه  ــرای ب ــادی ب ــران های اقتص ــات پیش ــی اوق ــم. خیل کنی ــل  ــه آن عم ــم ب ه
کننــد.  کــه خــود را پنهــان  اینکــه بــا مشــکلی مواجــه نشــوند مجبــور هســتند 
کــه خــا  گفتنــد  بــه مــا  افــزود: بارهــا  کمیســیون صنایــع مجلــس  رئیــس 
قانونــی وجــود نــدارد بلکــه بــه قوانیــن موجــود عمــل نمی شــود. مــا درحــال 
اســت.  پاییــن  بســیار  ســرمایه گذاری  میــزان  کــه  داریــم  دغدغــه  حاضــر 
گرفتــه برخــی از سیاســت های بــد  کــه ســرمایه گذاری صــورت  زمانــی هــم 

گرفتــه اســت.  جلــوی آن را 

مصطفی طاهری 
 رئیس کمیسیون  صنایع و معادن مجلس شورای اسامی :  

دولت با پیشران های بخش خصوصی رقابت نکند
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روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی معــاون علمــی فنــاوری رئیس جمهــور در اولیــن 
ــرد:  ک ــان  ــی« بی ــرای توســعه مل ــی ب ــادی؛ فرصت ــش »پیشــران های اقتص همای
اســت  اقتصــادی  پیشــران های  از  تشــکر  جلســه،  در  شــرکت  هــدف  اولیــن 
کــه در ایــن شــرایط فعالیــت می کننــد.وی ادامــه داد: ازآنجایی کــه موضــوع 
جلســه، بحــث زنجیــره ارزش اســت، بایــد بگوییــم وقتــی یــک زنجیــره ارزش 
ســخت افزاری  نیازهــای  برمبنــدی  باالدســتی  بخش هــای  می گیــرد،  شــکل 
زیرســاخت ها  ارزش  می آییــم،  پاییــن  ســمت  بــه  هرچــه  می گیــرد.  قــرار 
گرچــه  ا می شــود.  پیــدا  نامشــهود  دارایی هــای  مفهــوم  و  می شــود  کمتــر 
اقتصادی هــای پایین دســت کوچک تــر هســتند امــا بســیار پربــازده هســتند.

ــد  ــا ۹۶ درص ــل ت ــد اپ ــا مانن ــر دنی ــرکت برت ــزود: ۱۰۰ ش ــور اف ــاون رئیس جمه مع
ارزش شرکت هایشــان ارزش دارایی هــای نامشــهود اســت. حتــی شــرکت هایی 
آن هــا مالکیت هــای فکــری اســت. این یــک  کــه ۱۱۷ درصــد ارزش  هســتند 
کــه بخــش عمــده ای از نقدینگــی بــه ارزش دادن بــه  مفهــوم جالبــی اســت 

مالکیت هــای غیــر مشــهود اختصاص یافتــه اســت. 
کیــد بــر اهمیــت مالکیت های غیرمشــهود بیــان کرد:  دهقانــی فیروزآبــادی بــا تأ
قســمت زیــادی از نقدینگــی امریــکا را همیــن موضــوع مالکیت هــای غیرمعهود 
تشــکیل می دهــد. دنیــا دو نــوع مالکیــت معنــوی دارد: یکــی مالکیــت فکــری 
فناورانــه و دیگــری مالکیــت فکــری هنــری کــه ما از هــردو مورد محروم هســتیم.

روح اهلل دهقانی فیروزآبادی 
 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری :  

از پیشران های اقتصادی برای فعالیت در چنین شرایطی تشکر می کنم
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و  تحریــم  رابطــه  بــه  خــود  ســخنان  ابتــدای  در  ایروانــی،  محمدجــواد 
کــه  گفــت:  یــک مســئله مهــم ایــن اســت  پیشــران ها پرداخــت و دراین بــاره 
موضــوع محدودیت هــا مثــل تحریــم یــک معنــای مهــم دارد و آن اینکــه بــه 
ــات  ــه مطالع ــم. موسس ــل ببینی ــل را در داخ ــیم و راه ح ــان باش ــر خودم فک
و برنامه ریــزی وظیفــه مهمــی را برعهده گرفتــه و آن هــم تدویــن سیاســت 

ــت. ــی اس ــعه صنعت توس
گفــت: دربــاره پیشــران ها بایــد نخســت ســرمایه گذاری در آن هــا  ایروانــی 
شــود.  فراهــم  هــم  خارجــی  ســرمایه  جــذب  زمینــه  کــه  یابــد  افزایــش 
کــه بایــد بــه  باالبــردن تولیــد نیازمنــد ادبیات ســازی مناســب هــم هســت 
کــه در دنیــا باعــث  ایــن موضــوع هــم پرداختــه شــود. مــا بایــد الگوهایــی 

را پیشــران   کشــورها  برخــی  و  و شــرکت ها شــده  برخــی صنایــع  پیشــرانی 
کــرده، موردبررســی قــرار دهیــم و از رونــد طــی شــده اســتفاده ببریــم. عضــو 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در پایــان افــزود: موضــوع مهــم دیگــر 
و تضــاد دولــت  باهــم  اســت: تضــاد بخش هــای خصوصــی  بحــث تضــاد 
کــه زمینــه چنیــن  کنــد  بــا بخــش خصوصــی و.. ایــن تضادهــا بایــد تغییــر 
ایــن  در  دولــت  نقــش  و  صنعــت  دربــاره  بنیــادی  نــگاه  تغییــر  تغییــری، 
گرفتــه شــود ایــن  گــر وظیفــه تســهیلگری دولــت جــدی  موضــوع اســت. ا
گری بایــد از حــوزه تولیــد و صنعــت  تضادهــا از بیــن خواهــد رفــت. ســودا
کــه  اســت  مهمــی  موضــوع  پیشــران ها  تقویــت  چگونگــی  شــد.  حــذف 

کنــد. ایــن برنامه هــا ادامــه پیــدا  امیــدوارم 

محمدجواد ایروانی
عضو  مجمع تشخیص مصلحت نظام :  

گر جایی بزرگ شد باید برای آن محدودیت ایجاد کنیم این سخن بی ربطی است که ا
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کــرد امــا  کــرد: قطعــًا نمی شــود همــه مســائل را باهــم حــل  وزیــر صمــت بیــان 
بایــد تمامــی مســائل هم زمــان تحلیــل  کــرد.  را باهــم تحلیــل  بایــد این هــا 
شــوند امــا حــل آن هــا در یــک نقشــه راه یک به یــک حــل می شــود. یکــی از 
کمیــت  کــه بایــد از ســمت پیشــران ها حــل شــود، همــکاری بیــن حا مســائلی 
ــه عهــده پیشــران ها محــول  ــه ب ک و کسب وکارهاســت. یکــی از ایــن کدرهایــی 
می شــود، موضــوع صــادرات اســت. بــه چنــد دلیــل صــادرات مهــم اســت. اول 
اینکــه یــک منابــع ارزی بــرای تأمیــن واردات فراهــم کنــد و از طرفــی دیگــر مــا 
ــا بــه خاطــر آن اشــتغال و بــه دنبالــش  بایــد بتوانیــم صــادرات انجــام دهیــم ت

تقاضــا ایجــاد شــود.

ــه  ک ــی  ــا کس ــت: در دنی ــار داش ــی اظه ــرایط جهان ــل ش ــا تحلی ــن ب ــی امی فاطم
درصحنــه  اینکــه  بــرای  مــا  کنــد.  دفــاع  منافعــش  از  می توانــد  دارد  قــدرت 
بین المللــی قــدرت داشــته باشــیم دو کار بایــد انجــام شــود اول اینکــه کاالهایی 
کــه کمتــر کشــوری تولیــد می کنــد و موضــوع دیگــر ســرمایه گذاری  تولیــد کنیــم 
اســت. ســرمایه گذاری بــا توزیــع جغرافیایــی مناســب و ســرمایه گذاری بــرای 

تکمیــل زنجیره هــای ارزش مــورد اهمیــت اســت.

سید رضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور :  

کمیت و کسب وکارها رشد 4.9 درصدی حوزه صنعت و معدن در 6 ماه اول سال/ لزوم حل همکاری بین حا



Women ; Pioneers of Social Entrepreneurship

کارآفریــنی اجتماعی زنـان؛ پیشگامان 

همایش
زنـــان کارآفرین اجتماعی ایــران
Women Social Entrepreneurs 
of Iran Conference 

همراه  با  اهداء جوایز  جشنواره ترنج؛
 نکوداشت زنان اثرگذار حوزه
 کارآفرینی اجتماعی ایران 

یکم اسفند 1401 ساعت: 10:30
تهران : مرکز همایش های بین المللی رایزن

www.iranef.org/awards



آسیب شناسی کارآفرینی اجتماعی ایران
فرصت های فراروی کارآفرینی اجتماعی 

کارآفرینی اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی
حمایت های قانونی و اجرایی از کارآفرینان اجتماعی

ارایه تجارب موفق و ناموفق کارآفرینی اجتماعی 
معرفی الگوهای بومی کارآفرینی اجتماعی

کوسیستم کارآفرینی اجتماعی ایران ا

همراه  با  اهداء جوایز  جشنواره ترنج؛
 نکوداشت زنان اثرگذار حوزه
 کارآفرینی اجتماعی ایران 

یکم اسفند 1401 ساعت: 10:30
تهران : مرکز همایش های بین المللی رایزن
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کارآفرینــان ایــران  در ایــن همایــش حمیدرضــا غزنــوی، دبیــرکل مجمــع 
کارآفرینــی اجتماعــی،  ضمــن تشــکر از حامیــان و همراهــان ایــن رویــداد 
و  صاحب نــام  کارآفرینــان  اتصــال  حلقــه  را  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع 
کارآفرینــان  کارآفریــن اجتماعــی دانســت و از لــزوم حمایــت از زنــان  زنــان 

گفــت. ســخن 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  بــود  همایــش  ایــن  ســخنران  نخســتین  کــه  وی 
کارآفرینــی  بــه  مشــکات  تمــام  بــا  کــه  زنانــی  از  قدردانــی  و  حمایــت 
گفــت:  اســت،  ملــی  و  انســانی  وظیفــه  یــک  می پردازنــد  اجتماعــی 
ــی  ــن اجتماع کارآفری ــوان  ــش بان ــتین همای ــه نخس ک ــحالیم  ــی خوش خیل
مــا  ســه  حــدود  بــه  رویــدادی  چنیــن  ایــده  می کنیــم.  برگــزار  را  ایــران 
باتجربــه  افــراد  بــا  از هماهنگــی و مشــورت  پــس  کــه  پیــش برمی گــردد 

چنیــن  ضــرورت  بــر  همــه  اجتماعــی،  کارآفرینــی  حــوزه  صاحب نــام  و 
اعــام  ضــرورت  یــک  را  آن  برگــزاری  و  اجــرا  و  داشــته  کیــد  تا همایشــی 

کردنــد.
چنیــن  اهــداف  دربــاره  همچنیــن  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  دبیــرکل 
بیــن  اتصالــی  حلقــه  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  گفــت:  نیــز  همایشــی 
ایــن  کــه  کارآفریــن اجتماعــی اســت  زنــان  بــا  کارآفرینــان صاحب نــام و 
کنــد.  کارآفریــن را فراهــم  ارتبــاط می توانــد زمینــه فعالیــت بیشــتر زنــان 
گــر تــاش، همراهــی و حمایــت فرهیختــگان و بــزرگان ایــن عرصــه نبــود  ا
بزگــزار  کیفیتــی  چنیــن  بــا  و  شــرایطی  چنیــن  در  همایــش  ایــن  حتمــا 

دارم. را  سپاســگزاری  نهایــت  همــه  از  کــه  نمی شــد 

حمید رضا غزنوی
دبیــرکل مجمــع کارآفرینان ایران 

مجمع حلقه 
اتصال کارآفرینان 

صاحب نام و زنان 
کارآفرین اجتماعی 

است
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ــران  ــان ای کارآفرین ــع  ــرکل مجم ــوی، دبی ــا غزن ــش حمیدرض ــن همای در ای
کارآفرینــی اجتماعــی،  ضمــن تشــکر از حامیــان و همراهــان ایــن رویــداد 
و  صاحب نــام  کارآفرینــان  اتصــال  حلقــه  را  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع 
کارآفرینــان  کارآفریــن اجتماعــی دانســت و از لــزوم حمایــت از زنــان  زنــان 

ــت. گف ــخن  س
کیــد بــر اینکــه حمایــت  وی کــه نخســتین ســخنران ایــن همایــش بــود بــا تا
اجتماعــی  کارآفرینــی  بــه  مشــکات  تمــام  بــا  کــه  زنانــی  از  قدردانــی  و 
گفــت: خیلــی خوشــحالیم  می پردازنــد یــک وظیفــه انســانی و ملــی اســت، 
برگــزار  را  ایــران  اجتماعــی  کارآفریــن  بانــوان  همایــش  نخســتین  کــه 
می کنیــم. ایــده چنیــن رویــدادی بــه حــدود ســه مــا پیــش برمی گــردد 

کــه پــس از هماهنگــی و مشــورت بــا افــراد باتجربــه و صاحب نــام حــوزه 
کیــد داشــته و  کارآفرینــی اجتماعــی، همــه بــر ضــرورت چنیــن همایشــی تا

کردنــد. اجــرا و برگــزاری آن را یــک ضــرورت اعــام 
چنیــن  اهــداف  دربــاره  همچنیــن  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  دبیــرکل 
بیــن  اتصالــی  حلقــه  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  گفــت:  نیــز  همایشــی 
ایــن  کــه  اســت  اجتماعــی  کارآفریــن  زنــان  بــا  و  صاحب نــام  کارآفرینــان 
کنــد.  کارآفریــن را فراهــم  ارتبــاط می توانــد زمینــه فعالیــت بیشــتر زنــان 
گــر تــاش، همراهــی و حمایــت فرهیختــگان و بــزرگان ایــن عرصــه نبــود  ا
بزگــزار  کیفیتــی  چنیــن  بــا  و  شــرایطی  چنیــن  در  همایــش  ایــن  حتمــا 

دارم. را  سپاســگزاری  نهایــت  همــه  از  کــه  نمی شــد 

علی رضا نبی
کارآفریــن  اجتماعی 

نادیده گرفتن زنان 
ظلم به جامعه است
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کانــون زنــان بــازرگان ایــران نیــز در ایــن  ســیده فاطمه مقیمــی، رئیــس 
از برخــی محدودیت هــا و نامایمــات  ابــراز نارضاینــی  همایــش ضمــن 
گفــت: می گوینــد دیکتــه ننوشــته غلــط نــدارد ولــی  موجــود در جامعــه 

وقتــی ایــن دیکته هــا مــدام تکــرار و اصــاح می شــود دردآوراســت. 
 ۴۰ حــدود  طــول  در  و  مختلــف  دولت هــای  تمــام  در  داد:  ادامــه  وی 
مــن  و  امــکان فعالیــت وجــود نداشــت  کار می کنــم  کــه دارم  ســاله ای 
کــه زندگــی شــخصی  کامــل در بخــش خصوصــی مشــغول هســتم درحالــی 
تــا  حمایــت  بــرای  زندگــی ام  در  مــردی  هیــچ  کــه  بــود  به گونــه ای  مــن 
پیــش از ازدواج وجــود نداشــت. مــا صندلی هایمــان را راحــت بــه دســت 
و  توانمنــدی  بــا  و  کفایــت  بــا  دهیــم؛  دســت  از  راحــت  کــه  نیویردیــم 
شایســتگی. مــن حــرف از تســا به جــا و شایسته ســاالرانه می زنــم و ر آن 

دارم. کیــد  تا
کارآفریــن اجتماعــی توصیــه ای بــه زنــان بــود  بخــش پایانــی ســخنان ایــن 
کار خــود بــه همســر داری،  گفــت: مــن در تمــام طــول  کــه در ایــن بــاره 
فرزنــد داری، تحصیــل و ... مشــغول بــودم و هدفــم از ذکــر ایــن مــوارد 
ــت و  ــاص اس کارشــان خ ــد  ــوان بدانن کــه بان ــن نکتــه اســت  ــر ای ــد ب کی تا

ــر نباشــند زندگــی  ســخت خواهــد شــد. گ ا

سیده فاطمه مقیمی
رئیــس کانــون زنان بازرگان ایران

نامالیمات برای 
جنس به اصطالح 

دوم در دنیا هنوز هم 
وجود دارد
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در پایــان ایــن مراســم نیــز از بانوان کارآفرین اجتماعی بــــرتر و فعاالن 
ایــن عرصــه نیــز تقدیر و نماد ترنج اعطا شــد که اســامی برگزیدگان به 

ح زیر است: شر
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راضیــه اراللوی بایرام نژاد
ملیحه تدین

فاریابی مرضیه 
گیلکی نظامی گلنــاز 

گل بانــو لجم اورک
مینــو مهرجویی
گیالسیان مریم 

نسیم یادگار
گاهی آ آیلین 
نرگس قائمی

مژده سرچشــمه پور
منیره کوهســتانیان

محدثــه نعمتی
خدیجه محمدی

عصمت سرحدی
مینا رامه

مریم ریواز

همچنیــن از برخــی بانــوان فعــال در این حوزه نیز به عنوان شایســتگان 
، معرفی شــدند: تقدیر
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اخبار اعضاء
خبرنامه داخلی | دی ماه 1401 

کمک های اهدایی گروه صنعتی گلرنگ 
در اختیار هم وطنان آسیب دیده از زلزلٔه خوی قرار گرفت

تجلیل از شرکت عالیفرد در جشنواره ملی سامت غذا 
طرح تولید مشارکتی
 بین شرکت فرساشیمی و  شرکت پتروشیمی جم
گازرسانی به فاز دوم محور نوایگان استان فارس کیلومتر   افتتاح 44 
گازسوزان  در دهه فجر توسط شرکت 

3 بهمن ماه
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خبرنامه داخلی |  
مجمع کارآفرینان ایران

شماره 3-4
زمستان  1401
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بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه صنعتــی گلرنــگ، ۱۰۰۰ بســته 
اقــام بهداشــتی، ۱۰۰۰ بســته اقــام غذایــی، ۱۰۰۰ تختــه پتــو و 
۵۰۰ دســتگاه هیتــر برقــی از جملــه اقامــی اســت که از ســوی 
گــروه صنعتــی گلرنــگ تهیــه و بــه شهرســتان خــوی ارســال و 

توزیــع گردیــد.
روحیــه  راســتای  در  گلرنــگ  صنعتــی  گــروه  همچنیــن 
بخشــیدن بــه کــودکان آســیب دیده از ایــن زلزلــه، بــا برگــزاری 
یک مســابقه نقاشــی، ۱۱۰ بســته جایزٔه کودکانه تدارک دیده 
و تعــدادی کارت هدیــه افــق کوروش به مبلغ ۲ میلیون ریال 
بــه کودکانــی کــه در ایــن مســابقه شــرکت کردنــد، تقدیــم کرد.

گفتنــی اســت گــروه صنعتــی گلرنــگ در راســتای ایفای نقش 
مســئولیت اجتماعــی خــود همــواره در حــوادث مختلــف در 
کنــار هم وطنــان عزیزمــان حضــور داشته اســت. از جملــه 
می تــوان بــه حضــور و کمــک ایــن هلدینــگ صنعتــی بــه 
هم وطنــان عزیزمــان در حادثــٔه زلزلــه ســال ۱۳۹۶ در اســتان 
کرمانشــاه، ســیل ســال ۱۳۹۸ در اســتان های خوزســتان، 
گلســتان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی 
و مازنــدران، شــیوع بیمــاری کرونــا )ویــروس کووید-19( ســال 
1398 و سیل سال ۱۳۹۹ و 1400 در استان هرمزگان و کرمان 

اشــاره کــرد

کمک های اهدایی گروه صنعتی گلرنگ 
در اختیار هم وطنان آسیب دیده از زلزلٔه خوی قرار گرفت
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شــرکت عالیفرد )ســن ایچ( تندیس ســومین دوره جشــنواره 
ملــی ســامت غــذا را کــه بــا حضــور و حمایت اعضای شــورای 
علمــی؛ وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان 
غــذا و دارو، انجمــن علــوم و صنایــع غذایــی ایــران، انســتیتو 

تحقیقــات تغذیــه ای و … برگــزار شــد، دریافــت نمود.
گــروه صنعتــی ســن ایــچ در طی 45 ســال گذشــته در راســتای 
ــه محصــوالت ســامت محــور همــواره  بهبــود کیفیــت و ارائ
پیشــگام بــوده و از جملــه اقدامــات اساســی و وظیفــه خــود 
می دانــد کــه در مســیر نیــل بــه جامعــه ســالم، پایــش مــداوم 
و مســتمر در رونــد تحقیــق و توســعه تولیــد محصــوالت خود 

داشــته باشــد.

»ســومین دوره جشــنواره ملــی ســامت غــذا« در راســتای 
گاهی، نگرش و فرهنگ  تغییر الگوی تغذیه و ارتقای سطح آ
تغذیه ســالم در جامعه، و باهدف معرفی واحدهای پیشــرو 
در تحقیــق، توســعه و ارتقــای ســامت محصــوالت غذایــی و 
معرفی جدیدترین محصوالت سامت غذایی در مورخ 24 

آبان مــاه 1401 برگــزار شــد.
ــی ایــن جشــنواره؛ فراهم ســازی خاقیــت و  اهــداف عملیات
نوآوری در ارائه محصوالت ســامت در راســتای رشد صنایع 
غذایــی، شناســایی برندهــای پیشــرو در تحقیــق، توســعه و 
ارتقــای ســامت محصــوالت غذایــی، معرفــی جدیدتریــن 
دســتاوردهای محصــوالت و خدمــات غذایــی ســامت در 

شــاخه های مختلــف صنعــت غــذا و… بــوده اســت.

تجلیل از شرکت عالیفرد در جشنواره ملی سالمت غذا
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پتروشــیمی  صنایــع  ملــی  شــرکت  تولیــد  کنتــرل  مدیــر 
مجتمــع  مشــترک  همــکاری  خصــوص  در  پیشــنهادی 
 MEG پتروشــیمی جــم و شــرکت فرساشــیمی بــرای تولیــد
کــه بــا اســتقبال هــر دو شــرکت مواجــه  کــرده اســت  ارائــه 
اســت. پیگیــری  در حــال  آن  اجرایــی  مراحــل  و  گردیــده 

گفتنــی اســت کــه در بــازه زمانــی یکســال گذشــته تــا کنــون، 
رونــد تولیــد MEG بــه دلیــل کاهــش قابــل توجــه قیمــت 
جهانــی و افزایــش بیــش از حــد بهــای مــواد اولیــه و زیــان 

گردیــده اســت. ناشــی از آن متوقــف 

در نتیجه با تنظیم این تفاهمنامه گام موثری در خصوص 
رفع مشــکات تولید این محصول برداشــته خواهد شــد.

رتبــه بنــدی ۱۰۰ شــرکت برتــر ایــران موســوم بــه IMI۱۰۰ هــر 
ســاله ۵۰۰ شــرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشــور را معرفی 
می کنــد و بــا هدف شناســایی جایــگاه بنگاه هــای اقتصادی 
 ،) کار کســب و  گروه هــای صنعتــی )رشــته های مختلــف  و 
کمــک بــه  گســترش رقابــت بیــن بنگاه هــای اقتصــادی و 

سیاســت گــذاران اقتصــادی کشــور انجــام می شــود.

طرح تولید مشارکتی
 بین شرکت فرساشیمی و  شرکت پتروشیمی جم
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همزمــان بــا دهــه فجــر انقــاب اســامی، مراســم افتتاحیــه 
گازرســانی بــه فــاز دوم محــور نوایــگان بــه روســتاهای توابــق 
شهرســتان داراب اســتان فــارس، از پروژه هــای اجــرا شــده 
حضــور  بــا  گازســوزان،  صنعتــی  تولیــدی  شــرکت  توســط 
جمعــی از مســئولین ایــن اســتان روز چهارشــنبه مــورخ 

شــد. برگــزار   1401/11/19
بــه گــزارش واحــد روابــط عمومــی شــرکت تولیــدی صنعتــی 
گازســوزان، در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتــر محمدجــواد 
در  داراب  شهرســتان  مــردم  محتــرم  نماینــده  عســگری 
مجلــس شــورای اســامی، دکتــر عبدالعلــی کریمــی معــاون 
توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری فــارس، دکتــر فرهــاد 
ســعدی فرمانــدار داراب، مهنــدس حســین پــور معاونــت 

محتــرم بهــره بــرداری شــرکت گاز اســتان فــارس و تنــی چنــد 
ــهر  ــت ش ــتان های داراب و جن ــئولین اداره گاز شهرس از مس
و همچنیــن آقایــان مهنــدس رضــا فاضــل مدیــر پروژه هــای 
اجرایی شــرکت گازســوزان، مهندس شرافت نماینده شرکت 
گازســوزان در اســتان فارس و مهندس منفرد مجری پیمان 
و اهالــی شــریف روســتای ولیعصــر جنــت شــهر داراب، فــاز 
دوم گازرســانی بــه نوایــگان بــا اجرای 44 کیلومتر شــبکه و 34 
کیلومتــر تکمیل شــبکه قبلی بــه انضمــام طراحی، ســاخت، 
نصــب و راه انــدازی 3 ایســتگاه TBS 2500 متــر مکعــب در 
ســاعت توســط شــرکت تولیــدی صنعتــی گازســوزان، افتتــاح 

گردیــد.

افتتاح 44 کیلومتر گازرسانی به فاز دوم محور نوایگان استان فارس
 در دهه فجر توسط شرکت گازسوزان
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مــــــا به مسیرمان اعتــــــــــقاد داریـــــــــم

We 
believe in our path

3-4 بهمن ماه

اسفند ماه



مــــــا به مسیرمان اعتــــــــــقاد داریـــــــــم
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