
 

 مقاومتی درکشور نقش کارآفرینی درتحقق اقتصاد
 ریگی دکترفیصل میرکازهی

 دکترای اقتصاد از دانشگاه پونا

 : چکیده
است در مقابل اتخاذ چنان رویکردی که در  ی وارد آوردن فشار بر ایران بودهجانبه و غیر قانونی هم در یکی از ابزارهای نظام سلطه براها یکاعمال تحریم

در تغییر مسیر  ان روشی مهممطرح و از آن به عنورهبری بحث اقتصاد مقاومتی را گذاشت، مقام معظمبه اجرا میسال گذشته همواره  آمریکا  03طول 

.این پژوهش قرار است تا و فرهنگ، علم و تکنولوژی است کشور در بعد اقتصاد جهش برای . اقتصاد مقاومتی مفهوم عملی کشور یاد کردند ی حرکت اقتصاد 

اقتصادی کشور و بررسی عوامل مؤثر در توسعه  به شناخت ضعـفهاییو بیان مفهوم اقتصاد مقاومتی با تحلیل سخنان مقام معظم رهبری اقدام  ضمن تعریف
کشور نماید. آرزوی دیرینه استقالل درآمدی کشور از درآمدهای نفتی تنها و تنها راهکارهایی برای رفع این موانع و پیشرفت اقتصاد  بر اقتصاد مقاومتی وارائه

همه حاکی از آن است که استفادة کامل و کارآمد از منابع موجود  ن فعلیها و منابع بیکار و استفاده نشده فراوااز این مسیر است که محقق می شود.پتانسیل

 ها را حل کند.الت و آسیبتواند بسیاری از مشککارگیری آنها میو به
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 مقدمه

تعامل با اقتصاد جهانی ومطرح  با تحوالت سریع اقتصادهای ملی و

آوری اطالعات  همانند جهانی شدن اقتصاد وفنهایی شدن پدیده
مباحث اساسی در خصوص راهکارهای مختلف برای تسریع فرآیند 

گردد. یکی از این مباحث، نقش کارآفرینی مطرح می وتوسعهرشد 

طورکلی کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر باشد. بهفرآیند می دراین 

حضور داشته و مبنای تحوالت و  مواره با اودرتمام زندگیو ه

مورد   03است. کارآفرینی از اواخر قرن ی بوده های بشرپیشرفت

این واژه توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است . 

دی و توسط اقتصاددانان ایجاد شده های اقتصااولین بار در تئوری

دیده های علوم گرهای سایر رشتهتئوریو سپس وارد مکاتب و

در سیر تاریخی و  و متنوعی از آن است. از این رو تعاریف زیاد

بیان شده است که در اینجا برخی از این  روند تکامل موضوع

 گردد:تعاریف ارائه می

ه  واژه کارآفرینی است، کارآفرین را کنند کانتینول که ابداع 

با خریداری وت معلوم که کاال را با قیم فردی ریسک پذیردانسته 
ه ردی است کفروشد. به عقیده او کارآفرین فمی قیمت نا معلوم

آنها برای تولید محصوالت قابل عرضه  ابزار تولید را به منظور ادغام

 کند .به بازار ارائه می

 کارآفرینی پلی است بین جامعه به عنوان یک کل بویژه -

شده های غیراقتصادی جامعه و مؤسسات انتفاعی تأسیسجنبه

 برای تمتع از فریت های اقتصادی و ارضای آرزوهای اقتصادی

کننده جرقه رشد و درتعریفدیگری کارآفرینی به عنوان یک تسریع

 شود.اقتصادی بیان می توسعه

ب معتقد است که کارآفرینی یکنوع تصمیم گیری رابرت لم

شود ونقش اجتماعی است که توسط نوآوران اقتصادی  انجام می

ایجاد جوامع محلی و  عمده کارآفرینان را اجرای  فرآیند گسترده

لمللی و یا دگرگون ساختن نهادهای اجتماعی و اقتصادی ابین

 دانست.می

کامل و جامع کارآفرینی توسط شومپتیرارائه  یکی دیگر از تعاریف
ئوری توسعه اقتصادی شده است . وی در کتاب خود با عنوان ت

شود و نوآوری را قائل می نوآوری و اختراع تفاوت بین مفهوم واژه

بنابراین کارآفرینان و تقاضا است.  عامل اصلی ثروت و ایجاد

-اندازی یک واحد تولیدی هستند که با راه یمدیران یا مالکان

 (. 7891کنند ) استریالکی برداری میجاری از اختراع بهرهت

عبارت دیگر ویژگی  ولی کارآفرینی را تخریب خالق مینامد. به

داع ا ابکارآفرینی همانا انجام کارهای جدید و ی در کنندهتعیین

همان  هایی نوینهای نوین در امور جاری است.  روشروش

های نوآوری در هر یک از زمینه باشد . از نظرویریب خالق میتخ

 شود :ذیل، کارآفرینی محسوب می

(ارائه روشی جدید در فرآیند تولید           0( ارائه کاالهای جدید         7

( 5یافتن منابع جدید            ( 4( گشایش بازار جدید           0

 ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در صنعت
اقتصاد، فرهنگ و جامعه است، کارآفرینی موتور تحول و توسعه 

و دگرگونی اساسی  تواند به تحولرشد و فراگیری این پدیده می

ارآفرینی فرآیندی است که طی آن در اقتصاد ملی منجر شود. ک
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د ایجاد کسب و کار با قبول جدی یده وفکرکارآفرین با ارائة ا فرد

کند. و تحمل ریسک ، محصول و خدمت جدید ارائه می مخاطره

ن در مجموع کارآفرینی را فرایند شناسایی نظرااکثر صاحب

 های جدید نوآوروکار و شرکتا ایجاد کسب و فرصتهای اقتصادی، 

 دانندهای شناسایی شده، میاز فرصتبرداری رشدیابنده برای بهره

 شود .که در نتیجه آن کاالها و خدمات جدید عرضه می

به معنای  Enterprendreواژه کارآفرینی معادل کلمه فرانسوی 

( در زبان انگلیسی است که  undertakeو معادل ) متعهد شدن 

توسط جان استوارت میل به کارآفرینی  7949در سال 
(Enterprendre. در زبان انگلیسی ترجمه شد ) 

، کند جامعه ای زندهکارآفرینی حرکت میکه در بستر  امعه ایج

تواند مشکالت و فشارهای پویا و فعال است و به سادگی می

در جامعه بیرونی و درونی را تحمل کرده و پشت سر بگذارد. 

بسیار باال و در عین حال امری طبیعی است  یکارآفرین خطرپذیر

انه تحمل باالیی برخوردار و از آنجایی که جامعه کارآفرین از آست

رو دارای اقتصاد مقاومتی خواهد بود . با ظهور انقالب است از این

سازگاری با  جدیدی در دنیا پدیدار شد که بنای اسالمی، حکومت

قدرت استکبار را نداشت و به مبارزه با آن پرداخت، ظهور چنین 

یکی حکومتی در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیت

حائز اهمیت بسیار است موجب شد که نظام استکبار جهانی با 

تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی 
های نظامی، تهاجمات و فشارها و عدم پیروزی استکبار در زمینه

ویژه در ها که بههای دیگر کشیده شد، یکی از این عرصهبه عرصه

عرصه اقتصادی  ههاجمات گسترده همراه بودهای اخیر با تسال

 (. 7883است . )باالساء 

 ان مکلف به نوآوری و کارآفرینی وبنابراین انقالب اسالمی ایر

کشوری که علم  های جدید اقتصادی است.هردر عرصه الگوسازی

یکی  رپا کند نیازمند چنین الگوهایی است که استکبارستیزی را ب

( حیات نظام 7093ومتی است )علیخانی از این مفاهیم اقتصاد مقا

اج حمالت اقتصادی و آم هاقتصادی کشور در گرو مقاومت علی

عیشت جهانی، عالوه بر کار آمدی در اداره مسیاسی است که 

 ـووجمهوری اسالمی ایران را به عنوان الگ بتواند حضور فعال

حرکتی اقتصاد مقاومتی  در تحوالت جهان میسر سازد بخش الهام

دارد . اقتصاد مقاومتی  رااباهمانفعالی نیست بلکه سلب و ایجاد 
انداز بلند مدت زمان جنگ و تحریم نیست بلکه یک چشم مختص

یران است اقتصاد مقاومتی به مفهوم شکوفایی پیش روی اقتصاد ا

 های اقتصادی برایت موجود در زیر بخشاقتصاد و رفع مشکال

سطح رفاه عموم مردم  وبهبودی از امتیازدهی به دشمنان جلوگیر

 است .

سازی نظری و عملی برای مدل یدر واقع اقتصاد مقاومتی بنیان

که فعاالنه خود را برای مواجهه با گونه ویژه ای از اقتصاد است 

از پیش آماده ساخته است . اقتصاد مقاومتی  بیش هاتحریم

ها و رفع کسری رای کاهش هزینهبدولت  اقتصادی است که

 ومزایای عمومی به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات بودجه

باید کسری بودجه مقابله با می زنند. این اقتصاد به منظور دست

تنوع  باانجام شود که اقتصاد تک محصولی تبدیل به اقتصاد
شکل بگیرد افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و  ای دولتدرآمده

ولد و جلوگیری از اندازمپسمصرف بهینه و و ها دیل هزینهتع

از اجرای  هدف ،ینگی به سمت تولیدو هدایت نقد انحراف وامها

معظم انقالب  باشد . تأکیدات رهبراقتصاد میها ی متشکل ازطرح

اقتصاد مقاومتی در  اسالمی بر ضرورت طراحی وپیاده سازی الگوی

به جلو پیشرفته و رو برهه از تاریخ انقالب اسالمی حرکتی  این

از سوی  شود. محتوای ضمنی  چنین مطالبه ای محسوب می

وجه هیچبهر درون خود دارد که نظام را د ،این مفهومرهبر انقالب 

از تحریمهای چند ارد به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی قصد ند

ها باید در تالش ساله اخیر از اهداف و آرمانهای خود کوتاه بیاید،و

ها ده به وسیله تحریمفضای بوجود آم  از این جهت باشد که

انقالب  های اقتصادی موجود در متنو گفتمان استفاده نموده
ه( مورد با زخوانی های حضرت امام خمینی )راسالمی و اندیشه

متفکران و نیز مجریان و قرار گیرد . اگر اندیشمندان، 

 اران کشور فعاالنه وارد عرصه شده  و فرصت تحریمها رامدسیاست

های ها و سیاستابزاری برای بازاندیشی و تحقق اهداف، برنامه

نظر انقالب اسالمی که درسی سال اخیرعموماً به  اقتصادی مد

حاشیه رانده شده بود،قرار دهند بی گمان پیشرفت بسیاری در 

نیل به نظام مطلوب اسالمی مبتنی برفشارهای اقتصادی دشمن 

 خواهد شد.حاصل 

 صاد مقاومتی:و اقت یکارآفرین  -1

فرماید میرهبر معظم انقالب اسالمی بر اساس آموزه های اسالمی 
عبادت است. ایران  نوعی  ی بزرگ:سرمایه گذاری و کارآفرینی کار

امروز بیشتر از هر زمان دیگر به کار و کارآفرین نیاز دارد  بزرگ 

ز در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار تا همچون عقابی تیزپروا

به اهمیت کار و کارآفرینی از دیدگاه گیرد. ایشان با اشاره اوج 

اشتغال را عالوه بر جنبه ثروت آفرینی ، نوعی  زمینه  اسالم ایجاد

استعداد انسانی دانسته و  سازی برای به کارگیری گنجینه 
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افزاید ایران امروز به کارگاه بزرگ تالش و ابتکار و نوآوری می

عیت تنها گام  اول از روند پیشرفت و است اما این واقتبدیل شده 

 سرافرازی کشور است.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر نیاز اساسی کشور به کار و 

آمادگی  کنند دو دلیل اساسی یعنی اطرنشان میکارآفرینی خ

کند که ایران ،ثابت میکشور برای جهش و فشار اقتصادی دشمنان

از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد. ایشان با  بیش

، افزایینددی نظام سلطه میها و فشارهای اقتصااشاره به تحریم

اقعی به وجود واین فشارها باید اقتصاد مقاومتی برای مقابله با 
نیز همین است ) بیانات مقام  یمعنای واقعی کارآفرین آوریم که

ای بر م خامنه( اما71/1/98 -ا کارآفرینان معظم رهبری در دیدار ب

دهد که کارآفرینی به مسئوالن هشدار می اساس محوری بودن

 بایست در مسیر تحقق غیرمادی می همه اهتمام و سرمایه مادی و

. با نگاهی به  شد تا اقتصاد مقاومتی واقعی شکل گیردکارآفرینی با

شود که ایشان برای می بیانات ایشان در دیدار با کارآفرینان معلوم

تحقق مفهوم کامل کارآفرینی  و اقتصاد مقاومتی روش مشخص 

ن در بیان راهکارهای تحقق نظر دارند . ایشا علمی و عملی در

فرماید: اجرای کامل، دقیق، اومتی میاقتصاد مق هدف در

حالل بسیاری از  ،  44های اصل جانبه، مستمر سیاستهمه

در این زمینه به دو کار اساسی را مشکالت است. ایشان دولت 

موظف کردند تا اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی به معنای درست 
( 0( مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی  7شکل گیرد زیرا بدون 

توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار نمی

ای ومتی الزم است که بسترهشکل گیرد. برای تحقق اقتصاد مقا

ر گفته در رأس آن قرار دارد . و مورد پیشفراهم آید که د مناسب 

اقتصاد مقاومتی با  تحققرهبری درباره  توجه به آنچه مقام معظم

تواند جامعه اسالمی را به کند میمحوریت کارآفرینی بیان می

نابود  برتر در جهان امروز تبدیل کند و سلطة مستکبران را الگوی 

اسالمی مبتنی ه و تحرکات رک به دشمن ندادساخته و اجازه تح

 . را در جامعه جهانی سازماندهی کندبر عدالت 

المللی و بقای کشور، تحقق عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین

المللی و بین کارآمدی نظام دینی و اسالمی ،مرجعیتاثبات عملی 

روند. کسب ترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار میمهم …

م تحت یت در این اهداف عالوه بر این که به صورت مستقیموفق
مدیریت گذاری و نیز سیستم تأثیر بازنگری در نظام اولویت 

هایی اقتصادی است، به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر زیرساخت

ریزی به آنها توجه داشت. این است که باید قبل از برنامه

حتی جنبه  ند وگردمینها لزوماً به بخش اقتصاد باز زیرساخت

تأثیر فراوانی که بر بخش  فرهنگی و سیاسی دارند . اما به علت

حائز اهمیت هستند. از سوی دیگر باید توجه کشور دارند  اقتصاد

اهداف بلندمدت هستند که  داشت که تحقق اهداف اقتصادی 

باشند که چتر فکری می یها و راهبردهای کالننیازمند دکترین

تحقق آن را در  تحقق هدف قرار داده و نحوهیند خود را بر فرآ

چارچوبی خاص پیش برد . قطع وابستگی به نفت، جنگ نامتقارن 

 باشند.ها میاز جمله این دکترین …اقتصادی و 

کارآفرینی باید در زمینه میل و تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق 
و مدونی انجام شود تا هم زمینه تحقیق و  ریزی جامعهبرنامه

عه فراهم گردد و فرایند تخصیص بودجه برای این کار اصالح توس

های کارکردی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و تسهیل شده و زمینه

برتر در ی اندیشیده شود که متخصصان و استعدادهای و هم تدابیر

داخل کشور جذب شوند و امکاناتی در اختیارشان قرار گیرد تا 

اخل کشور افزایش یافته است و رغبت این افراد به فعالیت در د

تکنولوژی که در کشورهای پیشرفته به طور مرتب در حال به روز 

شدن است در داخل و با استفاده از تقویت فرآیند تحقیق و توسعه 

 انجام شود.

 ترین محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی :مهم -2
 حمایت از تولید ملی:7 -0

مایت از وم تولید ملی، حتأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تدا

اندرکاران ولت، دستدکار و سرمایه ایرانی مبین سه وظیفه برای 

حوه تعامل آنها بر روی ای که نباشد، سه حلقه تولید و مردم می

وابسته  تعاملدارد و نتیجه نهایی آن به این هم تأثیر مستقیم 

، یعنی هر چقدر که مردم را تشویق به خرید کاالی داخلی است 

کنیم اما کیفیت تولید داخلی پایین باشد در عمل مردم به خرید 

کاالی تولید داخل رغبت نخواهند داشت . اگر هم تولیدکننده 

و سیستم بانکی  برای تولید کاالی با کیفیت تالش کند اما دولت

یا قوانین اقتصادی،  د ونکشور خدمات پولی و مالی ارائه نده

نسبت به کاالی داخلی  ویا مردم فضای کسب و کار را دشوار کند 

بی رغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود . بنابراین باید 
تمام ارتباطات این سه حلقه با هم اصالح شده و در راستای 

افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند ) بیانات مقام معظم رهبری در 

 (7087جمهور با اعضای هیئت دولت دیدار رئیس

 قانون اساسی: 44کلی اصل  هایسیاست0-0

محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد، از پیامدهای مهم 

قانون اساسی است اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند  44اصل 
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ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد برنامه

نع از طریق میدان دادن بیشتر به فعاالن بخش خصوصی و رفع موا

باشد. بخش خصوصی به عنوان موتور و و مشکالت این بخش می

کارگیری محرک اصلی رشد اقتصاد ی و صنعتی است که با به

های غیردولتی، استفاده سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه

بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد ضمن ایفای نقش 

ای تواند اهداف توسعهخود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور می

 را محقق نماید. دولت

معنوی افراد و جامعه  اد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایهاقتص
برای استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر

ترین ارکان مقاومت در جامعه برای ، به عنوان اصلی همراهی مردم

 ها است .مقابله در مقابل تحریم

 ها و تکنولوژیهای نویناستفاده از فناوریتوجه به نخبگان و 0-0

که اثر گذاری وی  دشونخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق می

در تولید علم ، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش ، 

در راستای تولید دانش و  القیت ، کارآفرینی و نبوغ فکری ویخ

زن بخشیدن به رشد و توسعه علمی ومتوا نوآوری موجب سرعت

های نوین مشمول تحریم قرار کشور گردد . زمانی که فناوری

ها به ایران برسد ، دهند این فناوریگیرند و دشمنان اجازه نمیمی

ها را تبدیل به توان این فناوریاگر از نخبگان حمایت شود می

ها و امکانات مناسب برای فعالیت تجاری کرد. فراهم نمودن زمینه
های تجارت و کشاورزی از ویژگیت، نخبگان در عرصه صنع

 اقتصاد مقاومتی است.

 روش تحقیق:

ای، و از منابع کتابخانه هپژوهش حاضر یک مطالعه مروری بود

مقاالت، نظرات اساتید،وبالگهای اقتصادی و بیانات مقام معظم 

در بررسی  .آوری اطالعات استفاده شده استرهبری برای جمع

از نظرات کارآفرینان برتر نمونه کشور موانع زیر  ههای حاصلداده

 در خصوص کارآفرینی در ایران وجود دارند :

( خطرپذیری مالی زیاد، ناتوانی در تأمین منابع مالی برای 7

ترین عوامل  ضد اندازی کسب و کار و موانع اداری از مهمراه
 باشند .انگیزشی کارآفرینی در ایران می

اندازی و توسعه کسب و کار دولتی مشوق راه ( قوانین و مقررات0

 در ایران نیستند.

های ( محیط کسب و کار از نظر کارآفرینان ایرانی حامی شرکت0

 جدید و در حال رشد نیست.

اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد در نظر 

گرفت باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم 

ن های آن روشن شود . پس از ایابعاد و ویژگی ها ،یک مؤلفهتئور

اقتصاد مقاومتی را رفع کرد چرا که  کار باید موانع قانونی اجرای

در حال حاضر قوانین ما این راهبرد وشیوه از اقتصاد را به درستی 

ای است ریختگی موجود در قوانین به گونههمکند .بهحمایت نمی

شود و هر چیز ، ممکن می یز غیرممکنکه در کشور ما هر چی

ریختگی قوانین رفع همشود . لذا باید این بهممکن ، غیرممکن می

های ابالغی مقام معظم رهبری را تبدیل به قانون کرد و سیاست
 کرد.

در حال حاضر در رابطه با فضای کسب و کار رتبه خوبی در دنیا 

گذاری و تولید توان مشکل سرمایهنداریم. با این شرایط نمی

تری انجام داد. خیلی از داخلی را حل کرد و باید اقدامات جدی

های زائد و بازدارنده باید توسط ها و رویهمقررات، دستورالعمل

خیلی از موازی کاریهایی که شورای عالی اداری حذف شود .

 درسیستمهای اجرایی وجود دارد باید حذف شود.

سازی شود . مردم اید فرهنگمقاومتی ب برسر راه تحقق اقتصاد

باید بدانند که ایران باید خود را از نظر اقتصادی توانمند سازد تا 

مردم باید بپذیرند که تهدید و فشارها بر کشور مؤثر نباشد یعنی 

یم یکی دیگر از نجز این که اقتصاد را توانمند کنداریم .  ما راهی

صادی است و تحقق اقتصاد مقاومتی فساد اقت مبانی اصلی وجود
مبارزه با فساد باید در دستور کارهر سه قوه قرار بگیرد . در قوه 

ایجاد رانت نشود و که گذاری شود ای قانونمقننه باید به گونه

ابر را برای همه ایجاد کرد . دلیلی ندارد که شرایطی عادالنه و بر

کنیم دیگران از آن محروم ای ایجاد میاگر امتیازی برای عده

شیوه عملکرد و  حیطه اجرایی نیز باید به همین  . در باشند

ها باید کامالً شفاف باشد تا تفاوت و تبعیض میان روش

گذاران و فعاالن اقتصادی ایجاد نشود . قوه قضاییه نیزدر سرمایه

عین آنکه باید از تولیدات داخلی حمایت کند اما در قبال تخلفات 

شود با قا ای ایجاد می سوءاستفاده و رانت هایی که برای عده

 طعیت برخورد نماید.

 گیری:جمع بندی و نتیجه
بینی بینی خاصی است واین جهاناقتصاد کشوری که دارای جهان

های دنیا در تضاد است اقتصاد خاصی خواهد بود با منافع ابرقدرت

ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و در هر چرا که دشمنی

کند.از این رو باید همه ساز و کارها و ای به شکلی بروز میدوره

ای طراحی شوند که از آن در ه گونهاجزایی کشوری مثل ایران ب
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ن به اهداف کشور را برابر تهدیدات حفاظت کنند و مسیر رسید

یکی از مصادیق دشمنی با جمهوری اسالمی ایران هموار سازند. 

در حوزه اقتصاد، تحریم نفتی است. وابستگی کشور به درآمدهای 

ای است که دشمنان از آن برای اعمال فشاربر نفتی مسئله

کنند. به این معنی که وری اسالمی ایران استفاده میجمه

ی نفتی ایران وتحت های نفتی با هدف کاهش درآمدهاتحریم

اند. با توجه به منشور طراحی شدهو مردم دولت  فشار قرار گرفتن

قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای  44اساسی اصل 

ادی به بخش های مختلف اقتصتسریع در انجام واگذاری بخش
انداز خصوصی در راستای احکام برنامه چهارم و سند چشم

سالة کشور حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی دولت بتواند بیست

با تأکید بر افزایش گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور 

های رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینه

ی در همه کشورها همواره با مضاعف  بردارد. توسعه کارآفرین

رو بوده است. از این رو توسعه کارآفرینی در موانعی جدی  روبه

ایران نیز نیازمند عزم ملی است. توسعه کارآفرینی به عنوان یک 

ها و نهادهای ها، سازمانمقوله  فرابخشی ، بایستی در همه ارگان

 عمومی و دولتی مورد توجه قرار گیرد.

هاداتی جهت رفع موانع توسعه کارآفرینی جهت در اینجا به پیشن

 پردازیم:تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران می

نی و های خصوصی ویژه توسعه کارآفری( ایجاد و توسعه بانک7
 کسب و کارهای کوچک و متوسط

 ( اصالح قوانین و مقررات بانکی0

 آفرینی( اصالح و بازنگری قانون کار با رویکرد کار0

ات و واردات با زنگری قوانین تجاری و مقررات صادر( اصالح و با4

 رویکرد کارآفرینی

 ارآفرینی در مقاطع مختلف تحصیلی( آموزش ک5

های علم و فناوری و مراکز رشد کسب و کارهای ( توسعه پارک1

 کوچک

ها و توسعه اتوماسیون  ( کاهش بروکراسی اداری در سازمان1

 ری غیرضروریمراحل ادا اری به منظور تسهیل وحذفاد

گذاران وبخش های خالق و نوآور توسط سرمایه( حمایت از ایده9

 خصوصی

 ( مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریت درست منابع ارزی8
 ( استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات73

( جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای غیرنفتی و کاهش 77

 وابستگی به نفت

های اصل رایط اقتصاد از طریق اجرای سیاست( تحول در ش70

44 

 صنعتی با رویکرد کارآفرینی ( ایجاد و توسعه شهرکهای70

 منابع :

( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان، 7
 دسترسی آنالین 71/1/98

http://Farsi.Khamenei.ir/speech-
content?id=10077 

، 7083در حرم رضوی در سال ( بیانات مقام معظم رهبری 0

 دسترسی آنالین
http://farsi.Khamenei.ir/speech-cotent 

?id=11804 
(کارآفرینی: 7091اکبر، صفر زاده، حسن . )( فرهنگی، علی0

تهران: انتشارات موسسه کار و  ها، کاربردهاها، مدلمفاهیم، نظریه

 تامین اجتماعی

مبانی کارآفرینی. تهران  (7091( احمدپور داریانی ، محمود، ) 4

 انتشارات فرااندیش

( پورتال خالقیت، توسعه کارآفرینی، کارآفرینی  دانشگاهی . 5

 (7095تهران ) 
جمهور و اعضای ( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس1

 0/1/87هیئت دولت، 

( ، تحریم ایران شکست یک 7093خانی، حسین. ) ( علی1

 وزارت امور خارجه، تهرانسیاست، چاپ و انتشارات 

 www.tebyan.net( سایت تبیان 9

پذیری ، (. رقابت7087، سعید ) وراسخی ( محنت فر، یوسف8

وری و توسعه پایداربر مبنای اقتصاد مقاومتی همایش اقتصاد بهره

 قزویندانشگاه بین المللی  مقاومتی ،

یگی شایان، عبداهلل. پورحسن، پریوش. شریفی، زلیخا. رستم ب( 73

( بررسی تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصاد مقاومتی 7080، نسرین ) 

 . سومین همایش علوم مدیریت نویندر کشور 
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