
 اقتصاد مقاومتی اقتصاد کارآفرینی است

 

به دیگر، اقتصاد توان از جنای است که اقتصاد مقاومتی را میاهمیت کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی به گونه

 .کارآفرینی هم نامید

 تعاون، وزیر عبدالملکی اهللحجت در ادامه این یادداشت خود به قلم آبان ۱۸شنبه روزنامه ایران سه

های مفیـــد کـــاری بــرای بشر از بدو خلقت بــــه دنبال ایجــــاد فرصت :است آورده اجتماعی رفاه و کار

های کمتر از ادوار گذشته نیســــت و گـــذر از طوفان ناپایداری ۲۱خـــود بوده است. اهمیت کارآفرینی در قرن 

ز جنس کارآفرینی المللی و داخلی نیازمند ساخت و تجهیز کشتی اجتماعی و اقتصادی مقاومتی ااقتصادی بین

 .است

سازی تمامی تأمین شرایط و فعال»های کلی اقتصاد مقاومتی با عبارت توجه به این مهم در بند اول سیاست

های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت امکانات، منابع مالی، سرمایه

نظیر جمهوری اسالمی ایران به اقتصاد خود اتکا، رشد یانگر اهتمام کمنما« آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی

     .و تربیت نیروی مولد و سیاستگذاری در راستای موضوع کارآفرینی است

توان از جنبه دیگر، اقتصاد ای است که اقتصاد مقاومتی را میاهمیت کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی به گونه

ترین گرایی از جمله اصلیزایی و برونبنیانی، مولد بودن، درونه مردمی بودن، دانشکارآفرینی هم نامید، چرا ک

 .های اقتصاد مقاومتی است که به طور کامل با موضوع کارآفرینی منطبق استویژگی
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تواند های باالی اقتصاد ایران نظیر جمعیت و میانگین سنی آنها که حاکی از قوت جمعیتی است، میظرفیت

ها کماکان با های چشمگیر باشد، اما باید بپذیریم اقتصاد کشور به رغم وجود این ظرفیتنده پیشرفتکنتضمین

 .های پیشرفت فاصله داردقله

همسو سازی نیروهای اقتصادی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم و حمایت همه جانبه آحاد 

تک مردم وجود دارد و از همین جهت بسیج همگانی نی به اندازه تکهای کارآفریمردم از این رویکرد دارد؛ فرصت

های بزرگ و مؤثر تولیدی در کشور و افزایش چشمگیر گیری حرکتبرای توسعه کارآفرینی باید سرآغاز شکل

 .سرعت در مسیر پیشرفت باشد تا جایی که افتخارات عظیمی به نام ایران و ایرانی ثبت شود

گیری و بالندگی روح تولید در اقتصاد ایران های بیرونی در شکلضعف درونی و اخاللگریمانند همه جای دنیا، 

های اخیر ها به این مقوله تا سالهم تأثیرات منفی دارد، این موانع، گریبان کارآفرینی را هم گرفته و بی توجهی

 .پیش باشیم باعث شده است که برای رفع موانع در حوزه کارآفرینی نیازمند اهتمامی بیش از

دولت سیزدهم جمهوری اسالمی ایران، ایجاد اشتغال انبوه و شایسته را در کانون توجه خود قرار داده و یقیناً 

پرچمدار حرکت کاروان شغل سازان، کارآفرینان هستند. با در نظر گرفتن رویکرد اشتغال مبتنی بر کارآفرینی، 

های توسعه راری تعامل بین بازیگران این زیست بوم، زمینهضروری است ضمن تقویت زیست بوم کارآفرینی و برق

 .های کارآفرینی را در کشور فراهم کردظرفیت

در این راستا عوامل متعدد و متنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کسب و کارهای پایدار و تولید نقش 

ها، تأمین مالی نوین زم نظیر توسعه فناوریهای الکننده، موظف است زیرساختدارند که دولت به عنوان تسهیل

های الزم اعم از فنی و مهارتی و هوشمند، رفع موانع و تسهیل قوانین و مقررات برای سهولت کسب و کارها، آموزش

 .و نگرشی را فراهم و برای تسریع این عوامل اقدام کند

های مختلف ها و پتانسیلفتن ظرفیتهمچنین با توجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی کشور و با درنظر گر

های خاص توجه اقتصادی و اجتماعی، در جهت ایجاد اشتغال پایدار تأکید بر این است که بر تولیدات با ویژگی

بر، به سرمایهای و محلی، مشاغل پراشتغال و کمهای ملی، منطقهشود؛ به عبارت دیگر تولیدات متناسب با مزیت

تعطیل و افزایش تولید و اشتغال پایدار منجر سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهلتکمیل ارزش تولید و فعا

ها و رفتارهای کارآفرینانه، به ها، نگرشرسد ایجاد و تقویت ارزشخواهد شد. عالوه بر تأکیدات فوق، به نظر می



ایدار و توسعه اقتصادی طور کلی تحت عنوان فرهنگ سازی کسب و کارهای نوآورانه تأثیر بسزایی در اشتغال پ

 .کشور دارد

های اجتماعی باید انجام پذیرد های تشویقی، ترویجی و آموزشی، در همه سطوح و الیهها و برنامهبنابراین سیاست

های خاص به عنوان افراد کارآفرین، خالق، نوآور و مبتکر منجر شود که آنها منشأ و به کشف و پرورش انسان

 .های صنعتی، تولیدی و خدماتی هستندتحوالت بزرگی در زمینه

و گرامیداشت آن در واقع فرصتی ارزشمند برای « هفته جهانی کارآفرینی»ای در جهان با عنوان گذاری هفتهنام

ترویج، توسعه و گفتمان کارآفرینی در بین بازیگران زیست بوم آن در کشور است و بیشتر از آنکه یک پویش 

کند. همه ما به همکاری و همیاری و اتصال اجزای زیست بوم کارآفرینی را مهیا میدهنده باشد، موجبات آگاهی

نیکی آگاه هستیم که تولید، اشتغال و کارآفرینی موضوعاتی فرابخشی هستند که پیشبرد آنها و اجرای موفق 

های اجرایی ههای مرتبط و اثربخشی حداکثری آنها منوط به وجود عزم ملی در کنار تعامل جمعی دستگابرنامه

 .است

ها و تولید، پشتیبانی»ضمن گرامیداشت این هفته که هر روز آن با یک عنوان نام گذاری شده، امید است در سال 

زدایی از جریان کارآفرینی در کشور رقم بزنیم و با رفع ، اقدامات مؤثری در راستای پشتیبانی و مانع«هامانع زدایی

 .یک زمینه تبدیل اقتصاد ایران به بهشت کارآفرینی را فراهم آوریمای نزدمشکالت موجود، در آینده

 


