
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرن کارآفرینی / علی زندوکیلی _ سرپرست اداره کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، 
 کار و رفاه اجتماعی

از سوی رهبر فرزانه « آفرینتولید؛ دانش بنیان و اشتغال»نامگذاری فرخنده و مسمای امسال موسوم به 

ست بوم کارآفرینی ایران متمرکز شود و فرصتی ایجاد شود ها به سمت زیانقالب، موجب شد تا مجدداً نگاه

 .که با دقت بیشتر و توجه مضاعف به تقویت این زیست بوم کمک کرد

هللا العظمی خامنه ای)مدظله( برای مقوله تولید، هوشمندانه انتخاب دو صفتی که از سوی حضرت آیت

هدف مورد بررسی مفهومی و مداقه قرار اند نیاز است توسط فعاالن و سیاستگذاران جهت نیل به شده

 .گیرند

عنوان یک استوانه مهم در بحث نوآوری و فناوری که دو بازوی اصلی مفهوم دانش بنیان یا دانش پایه به

 .کارآفرینی هستند نقشی اساسی در این حوزه ایفا می نماید

شود و و کارآفرینی تعریف می ای است که در رابطه مستقیم با تولیداز طرفی بحث اشتغال آفرینی مسأله

 .های کنونی اقتصاد ایران حضور و بروز داردعنوان یک نیاز اصلی در فعالیتبه

 .ای جدید، قرن جدید را قرن کارآفرینی ایران نامیدتوان با نگاه از زاویهبا این مقدمه کوتاه می

ن و اشتغال آفرینی نامگذاری شده قرنی که سال آغازین آن با توجه به سه مسأله یعنی تولید، دانش بنیا

 .تواند نقطه شروع مجددی برای توجه به کارآفرینی و لوازم آن باشدشک میاست، بی

آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی برای مقابله با کند که به مفهوم تاباین نکات وقتی اهمیت افزون پیدا می

 .ها نیز توجه کنیمتحریم



های دانش بنیان که توسط ات کارآفرینانه آن )فارغ از تعریف و شرایط شرکتاقتصاد دانش بنیان بواسطه ذ

تواند یک مؤلفه مهم برای ایجاد قدرت گیرند( و تولید محور بودن؛ به خودی خود میمعاونت علمی مجوز می

 .آوری باشد و لزوم توجه به این نگاه را مشخص می کنداقتصادی و مفهوم تاب

گیری اقتصادی با این توجهات به های اصلی و مراکز تصمیمجدید، نگاه مجموعه رود در سالامید آن می

 .آفرینی ذیل زیست بوم توانای کارآفرینی به سمت حمایت بنیادی حرکت کندتعاریف دانش بنیان و اشتغال

  

 

 


