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   تولید ،  صادرات و واردات ،  بسته بندی ،  بافندگی ،  پتروشیمی ، صنایع غذایی ، لوازم خانگی ،  صنایع سلولزی، فناوری اطالعات و...

حرکت در مسیر 
تحقق اقتصاد مقاومتی

مهندس یعقوب خادم محمدی 
 مدیر فروش مجموعه شرکت های یثربی 

گروه صنایع غذایی شرکت تجارت نخبه محب 
از زمستان سال1389با هدف تامین مواد اولیه و 
پشتیبانی فنی و تخصصی صنایع غذایی کشور 

آغاز به کار نمود.
دغدغه اصلی مجموعه از ابتدای تاسیس تاکنون 
انتخاب و معرفی مواد اولیه و فرموالسیون هایی 
بــوده که قیمت تمام شــده کارخانجات صنایع 
غذایی را البته بدون کاهش کیفیت به ســمت 
بهره وری و صرفه اقتصادی سوق دهد. دراین 
راه مشــکالت فراوانی هم پیش رو داشتیم که 
به حــول و قّوه الهی و به پشــتوانه  تخصص 
کارشناسان خبره این گروه و همچنین کمک ها 
و مدیریت عالمانــه آقای مهندس یثربی، یکی 

پس از دیگری برطرف شده و می شود.
در طی این ســال ها بر اســاس نیاز بازار اقالم 
و مــواد اولیه خاصی از کشــور های همجوار و 
اروپایی جهت مصــرف در کارخانجات تولیدی 
صنایع غذایی کشور وارد نموده ایم که در کنار 
راهکارهای فنی و کارشناســی متخصصان این 
شرکت ،  نتایج بســیار درخشانی هم در کیفیت 
و هــم در قیمت تمام شــده کارخانجات طرف 

همکاریمان در بر داشته است.
یکی دیگــر از اهداف ایــن مجموعه کمک و 
مســاعدت مالی و ســرمایه ای به کارخانجات 
صنایع غذایی به شــکل های مختلف همچون 
مشــارکت در بحث تامین ســرمایه در گردش 
و یا در ســاده ترین شــکل آن ،  تحویل بار در 
ازای دریافــت چک های با تاریــخ بازپرداخت 
چند ماهه بوده اســت که خود نقش به سزایی 
در افزایــش دلگرمی صنعــت غــذای کشــور 
داشــته. البته در این راه بعضا  شاهد بدقولی ها 
و نامرادی هــا از برخی مشــتریان بوده ایم که 
باعث شد بخشــی از ســرمایه  قرار گرفته در 
این کار، سوخت گردد. ولیکن بازهم علی رغم 
 این دســت مشکالت، هستیم و در حال فعالیت 

می باشیم.
در ســایت و کانــال اختصاصی مــان به تمام 
صاحبان و دســت انــدرکاران صنایــع غذایی 
پیشــنهاد مشارکت و سرمایه گذاری و به نوعی 
کمک داده ایم و قطعا از دوستان متعهد استقبال 
هم نموده و امیدواریم با این رویکرد نقشــی در 
تحقق دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با 
اقتصاد مقاومتی برداریم و می دانیم واقعا  دست 
انــدر کاران صنایع غذایی وضعیت حســاس و 
شــکننده ای داشــته و نیاز به کمک و همیاری 
همه نهادهــا دارند، و بر این باوریم که اگر این 
دیدگاه از بین بــرود با موج خطرناک و فزاینده 
ورشکســتگی و تعطیلی  کارخانجات و بیکاری 
خیل عظیمــی از نیروهای کار روبــرو خواهیم 

شدکه عواقب آن هم مشخص و واضح است.
در حال حاضر نمایندگی چند شــرکت از کشور 
ترکیــه ،  اروپا را در ســبد کاالهایمان داریم و 
گروه تحقیق و توســعه  و تحلیل بازار ،  درحال 
تامیــن کنندگان محصــوالت جدیدی  یافتن 
نیز می باشــند.همچنین مطالعــات و تحقیقاتی 
در رابطه بــا  بازار هــای صادراتی محصوالت 
کشــاورزی و غذایی را نیز در دستور کار داریم 
که انشااهلل نتایج این فعالیت ها باعث  ارز آوری 
وکمک به بهبود صنعت و کشــاورزی ایران ما 

خواهد داشت.
در پایــان از خداونــد مهربان خواســتارم که 
همچنــان توجه و نظرش را از ما دریغ ننماید و 
در این راه دست همه دوستانمان و همکارانمان 
را صمیمانه می فشــاریم و به عهد و پیمان خود 

پایبندیم.
و من اهلل توفیق

مقام معظم رهبری:

ایران، بیش از هر دوره دیگر 
به کار و کارآفرینی احتیاج دارد

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی کارآفرینی را نوعی عبادت و ارزش آفرینی 
خواندنــد و افزودنــد: ایران بزرگ امروز بیش از هر 
زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون 
عقابــی تیز پرواز، در فضای پیشــرفت و آبادانی و 

افتخار اوج گیرد.
ایشان با اشاره به اهمیت کار و کارآفرینی از دیدگاه 
اسالم ایجاد اشتغال، را عالوه بر جنبه مهم ثروت 
آفرینی، نوعی زمینه ســازی بــرای به کارگیری 
گنجینه استعدادهای انســانی دانستند و افزودند: 
ایــران، امــروز  به کارگاه بــزرگ تالش و ابتکار و 
نوآوری تبدیل شده است اما این واقعیت، تنها گام 
اول از روند پیشرفت و سرافرازی کشور است.رهبر 
انقالب اســالمی، با تأکید به نیاز اساسی کشور به 
کار و کارآفرینی خاطرنشان کردند: دو دلیل اساسی 
یعنی »آمادگی کشــور برای جهش« - و »فشــار 
اقتصادی دشمنان«، ثابت می کند که ایران، بیش 
از هــر دوره دیگــر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین آمادگی کشور 
برای حرکتی جهشی، به فراهم شدن زیرساختهای 
مختلف – پیشــرفتهای چشمگیر علمی فناوری و 
بوجود آمدن مدیریتهای قوی و ســالم در پرتو 3۰ 
سال تجربه مدیریتی اشاره کردند: در پرتو شناخت 
ملت از تواناییهای خود و جوانانش، فصل توانایی و 
جهش کشور فرارسیده است و طبعاً در این فصل، کار 
و کارآفرینی اهمیتی به مراتب فراوان تر دارد.ایشان، 
با اشــاره به تحریم ها و فشار اقتصادی نظام سلطه 
افزودند: برای مقابله با این فشــارها باید »اقتصاد 

مقاومتی واقعــی« بوجود آوریم که معنای واقعی 
کارآفرینی نیز همین است.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: ملت و مسئوالن، 
بدون تردید این تحریم ها را نیز دور می زنند و همچون 
ســه دهه گذشته تحریم ها را ناکام می گذارند و به 
کار و پیشــرفت و بالندگی ادامه می دهند.حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای در جمــع بندی این بخش از 
سخنانشان، همه دلسوزان و مسئوالن کشور را به 
تالش و تولید و کارآفرینی مکلف و موظف دانستند 
و افزودند: دست به دست هم، کارگاه عظیم ایران را 
هر روز پررونق تر سازید.ایشان همچنین با اشاره به 
برخی گله هایی که کارآفرینان در این جلســه بیان 
کردند، اجرای »کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر« 
سیاستهای اصل ۴۴ را حالل بسیاری از مشکالت 
خواندند و دولت را به دو کار اساسی موظف کردند:

  1- مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی
  ۲- بهبود فضای کسب و کار

حضرت آیت اهلل خامنه ای، بســیاری از ایرادها و 
گله های کارآفرینان را ناشی از مدیریت نشدن کامل 
منابع مالی دانستند و افزودند: باید منابع را در مسیری 
که برای کشور ارزش افزوده مالی و غیرمالی دارد 
تخصیص دهیم تا تولید و اشــتغال افزایش یابد و 

»کسب و کار« رونق گیرد.
ایشــان، اصالح برخی مقررات، رفع پیچ و خمهای 
اداری و ارائه صحیح تسهیالت را از جمله راههای 
بهبود فضای کســب و کار برشــمردند و افزودند: 
رونق کسب و کار، از مسائل عمده اقتصادی است 
و تحقق آن، نیازمند اهتمام بیشتر دولت است.رهبر 
انقالب اســالمی، به موازات موظف دانستن دولت 
به »مدیریت منابع مالی و بهبود فضای کســب و 

کار«، کارآفرینان را نیز به تالش مستمر و همه جانبه 
برای مرغوبیت بخش و افزایش  کیفیت کاالهای 
ساخت داخل فراخواندند و افزودند: مردم می دانند که 
مصرف هر کاالی خارجی یعنی بیکاری یک کارگر 
ایرانی، اما کارآفرینان هم بدانند که رغبت مردم به 
مصرف کاالهای داخلی با شــعار تحقق نمی یابد 
 بلکــه نیازمند افزایش کیفیت این کاالهاســت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین بار دیگر واردات 
بــی رویه و بــی منطق را »ضرر و خطری بزرگ« 
خواندند و افزودند: مسئوالن ذیربط باید با توجه به 
اهداف و نیازهای واقعی کشور، واردات را مدیریت 
کنند.رهبر انقالب اسالمی توسعه مهارتهای فنی 
را از طریق توجه به »هنرستانهای فنی – صنعتی، 
دانشگاههای علمی – کاربردی و آموزشکده های 
فنی – حرفه ای« ضروری برشــمردند و افزودند: 
کشــور به موازات نیاز به علم، به پنجه های کارآمد 
هم نیاز دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، کارآفرینان 
را به اســتمرار نوآوری و ابتکار در تولیدات داخلی 
توصیه و خاطرنشان کردند: در تولید کاالها به اشباع 
حس زیبایی طلبی مصرف کننده توجه کافی کنید.

رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان افزودند: 
فضای پرواز ملت بســیار با استعداد ایران، آسمان 
الیتناهی پیشــرفت و افتخار است و انشاءاهلل این 
کشور روزی به مرجع علمی جهان - مصداق افتخار 
مســلمانان و منبع تأمین نیازهای مردم جهان به 

تولیدات و کاالها تبدیل خواهد شد.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار صدها نفر از 
کارآفرینان 16 شهریور ماه 1389

ایران اسالمی، ســرفراز به  تمدنی کهن، دوران نو 
و بی بدیلی را آغاز کرده اســت. از یک ســو تالش 
و مجاهدت ملت ایران در چهار دهه گذشــته برای 
دستیابی به استقالل و عدم وابستگی به ثمر نشسته 
اســت و از سوی دیگر تالشــی پرنشاط در فضای 
آرامش و عقالنیت برای تحقق توســعه و دستیابی 
به قله های پیشــرفت و عدالت آغاز شده است. در 
شرایطی که اکثر کشورهای منطقه از ناامنی ناشی 
از افراطی گری و دخالت های بیگانگان رنج می برند، 
ملت ســربلند ایران در امنیتی مثال زدنی، در مسیر 

رشد اقتصادی پایدار، هر روز گامی نو برمی دارد.
 فرصــت گردهم آیــی کارآفرینــان، فن آفرینان و 
نــوآوران این ســرزمین، همانان که ســتون های 
سنگین توســعه بر دوش آنها نهاده شده است، در 
جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایــی، را مغتنم 
شــمرده و مسرت و شــادمانی خود و همکارانم در 
دولــت را از جنبش جوانان ایــن مرزوبوم در ایجاد 
شــرکت های نوپا، نوآور و کارآفرین ابراز می نمایم. 
به تحقیق می توان ادعا کرد که حرکتی که جوانان 

این ســرزمین در خلق ثروت از فرصت های جدید 
آغاز کرده اند، نویدبخش آینده ای روشن و درخشان 
برای این ســرزمین اســت. هر چند که بدخواهان 
ایران کوشــیده اند مانع این مــوج بزرگ خالقیت، 
نوآوری و خطرپذیری کارآفرینانه شوند، دولت تدبیر 
و امیــد در همه ســطوح و در همه بخش ها خود را 
حامی شــرکتهای نوپا و کارآفرینان جوان می داند و 
همه ابزارها و امکانات خــود را برای موفقیت آنان 
به کار بســته است. بر این باورم که به جای بدبینی 
و ســوء ظن به جوانان مبتکر، بایــد آغوش پرمهر 
نظام اسالمی را بر روی کارآفرینان و نوآوران کشور 
بگشــاییم و دست همه کســانی که باعث رونق و 
بهبود کارآفرینی در کشــور می شوند را بفشاریم و 
با قدرت از ایشان پشتیبانی کنیم. اکنون که جمعی 
از نخبگان حوزه کارآفرینی و فن آفرینی کشــور در 
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گردهم آمده اند، 
الزم می دانم ضمن اعالم حمایت دولت تدبیر و امید 
از فعاالن حوزه کارآفرینی کشور، بر عزم این دولت 
بر تحقق برنامه های تدوین شــده در بهبود توسعه 

فضای کارآفرینی و کســب و کار کشور و رساندن 
کشور به قله های رفیع توسعه تاکید کنم.

از راه دور، دست شــما نوآوران و فن آفرینان ایران 
را می فشــارم و آینده ای درخشان را به شما بشارت 
می دهم و از شما جهادگران عرصه نوآوری و توسعه 
علمی ایران اسالمی می خواهم که  با صبر و بردباری 
انقالبی، تالش جهادی  خود را در ایجاد و توســعه 
شرکت های نوآور با جدیت و بدون وقفه ادامه دهید. 
از همه مدیران کشور که به نحوی ماموریت آن ها و 
سازمان متبوعشان مرتبط با حوزه کارآفرینی، علم و 
فناوری است می خواهم که در حل مشکالت پیش 
روی این جهادگران عرصه توسعه لحظه ای درنگ 
نکنند و از همه ظرفیت هــای قانونی که در برنامه 
ششم توسعه و قانون شرکت های دانش بنیان تعریف 
و ایجاد شده است، استفاده کنند؛ چراکه آینده ایران 
اســالمی جز با تالش جوانان خــالق، خطرپذیر و 

کارآفرین ساخته نخواهد شد.
پیام رئیس جمهور به جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی

دکتر روحانی:

حرکت جوانان این سرزمین 
در خلق ثروت از فرصت های 

جدید، نویدبخش آینده ای 
روشن و درخشان است

منابع انسانی مهمترین رکن سازمانی
مهندس احمد دجله پور 

مدیر منابع انساني  مجموعه شرکت های یثربی

همانگونه که مســتحضرید منابع انســانی از مهمترین 
ارکان هر سازمان بوده و نیز مهمترین سرمایه و دارایی 

هر مجموعه و یا ســازمانی نیروی انسانی آن سازمان 
می باشــد.در وهله اول و در پروسه بکارگیری پرسنل، 
بحث روانشــناختی و پاالیش نیرو کــه در درجه اول 
اهمیت می باشد  باید مد نظر قرار گیرد.که میتواند عالوه 
بر بررســی اولیه  که از جمله سالمت روحی و جسمانی 
افراد بوده تا بتوان پس از جمع بندی در خصوص موارد 
مورد اشــاره شده جایگاه شخص را در وظایفی که مقرر 
است به آن بپردازد و با آموزشهای اولیه و انتقال تجربیات 
به ایشــان و آشــنایی با روند کار به وی تفویض اختیار 
کرد.بطور کلی شــاغلین در منابع انسانی )واحد اداری( 
مسئولیت کلیه امور پرســنلی زیر مجموعه را از جمله 
انتصابات، جابجایی و تأمین جانشــین را با هماهنگی 

مدیران ارشــد و در نهایت مدیریــت محترم عامل به 
عهده داشته و می کوشد در همۀ امور به حفظ تعامالت 
ما بین مدیران و پرســنل بپردازد و توجه خاصی را )1( 
به شایستگی های شــخصی نظیر »مسئولیت پذیری، 
پایبندی به اصول،ارزشها و اخالقیات، مربی گری، حسن 
برخورد و خدمت محوری، ارتباط مؤثر، تأثیر گذاری و بر 
انگیختن دیگران، یادگیری مستمر«.     )۲( شایستگی 
عملکردی و نظری »برنامه ریزی و سازماندهی، کنترل 
و نظارت، تصمیم گیری، شناســایی موضوع و ارائه راه 
حل، مدیریت بین واحدی« می باشــد.زیرا شــناخت و 
تحقیق مطالب مورد اشاره و عمل به آن نیل به اهداف 
و پیشرفت سازمان را بدنبال خواهد داشت.در ادامه باید 

اشاره کرد شــرکتها و مجموعه های عظیم که همیشه 
خواهان نخبه بودن و در رأس بودن در همۀ امور هستند، 
همیشه بدنبال نفرات برتر بوده و به دّوم بودن هم فکر 
نمی کنند و این نیز بکارگیری افراد برتر و یافتن مدیران 
و پرسنل با انگیزه که از پتانسیل باالیی برخوردار باشند 
می طلبد.زیــرا مجموعه های بزرگ همچون ) مجموعه 
شــرکتهای یثربی ( بر این اعتقادند که آنقدر فضای کار 
داریم که می خواهیم افراد به ما پیشــنهاد کار و سرمایه 
گذاری بدهند نه ما به آنها زیرا فضای کار بسیار گسترده 
بــوده و تنها بکارگیری نیروهــای مجرب و با انگیزه را 
می طلبد و این نیز تحقق نمی یابد مگر با تجربه همراه با 

سالمت و صداقت در کالم و عمل.
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معاون اسبق بانکی مرکزی در گفت و گو با »تدبیر تازه«:

600 متغیر  محدودیت ساز مانع ایجاد کارآفرینی در کشور هستند
معاون اســبق بانــک مرکزی معتقد اســت وضعیــت اقتصاد 
بانکی موجود یکی از عوامل مهمی اســت کــه فضای کارآفرینی 
کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داده و بــه این ترتیــب روند 
 رشــد کارآفرینی بــا کندی و مشــکالت زیادی همراه اســت. 
وی معتقد اســت چنانچه دولت مشکالت کسب و کار را پذیرفته، 
پس باید در جهت رفع آن ها گام بردارد و شرایط بی ثبات اقتصادی 
را سروسامان دهد تا زمینه ی سرمایه گذاری در کشور فراهم آید. 

حیدر مســتخدمین حسینی کارشــناس مســائل اقتصادی درخصوص فضای 
کارآفرینی و کسب و کار کشور در گفت وگو با »تدبیر تازه« تصریح کرد: متاسفانه 
کارآفرینی در نظام بودجه ریزی و برنامه توســعه مورد غفلت واقع شده و کاری 
که باید در این زمینه صورت داد چند اصالح ســاختار در نظام اقتصادی کشــور 
اســت. اولین مورد بهبود فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار ما برای 
یک کارآفرین کامال بازدارنده اســت و هیچ امید و تدبیری برای اینکه بخواهیم 
کارآفرینی و مشاغل مرتبط با آن را گسترش دهیم وجود ندارد و کارآفرینان وقتی 
در این محیط قرار میگیرند از این که وارد چنین عرصه ای شــده اند پشــیمان 
می شوند.همچنین فضای کسب و کار به دلیل وجود 6۰۰ متغییر محدودیت ساز 
در اقتصاد ملی آماده نیست و تا زمانی که این 6۰۰ متغیر توسط دولت و برخی از 
آن ها توسط قانون گذار حذف و اصالح نشده باشد امکان این که بتوان در فضای 

موجود، کارآفرینی را پرورش داد وجود ندارد.
وی افزود: کارآفرینی در فضایی شــکل میگیرد که خالقیت، پذیرش نوآوری و 

پذیرش تغییر در آن امکان پذیر باشــد و کارآفرینی به همین علت در بسیاری 
از کشورها رشد و توسعه می یابد.این اقتصاددان ادامه داد: دومین مساله فضای 
بانکی است. اقتصاد بانکی ما به شدت به سمت و سوی اعطای تسهیالت به 
افراد، شرکت ها و گروه های خاص پیش میرود و این هم درخصوص بانک های 
دولتی هم بانک های خصوصی صدق می کند. نظام بانکی ما بســتر مناسب 
را برای پرداخت تســهیالت به نوآوران و کارآفرینان مهیا نکرده است. اصوال 
دستورالعمل و بخش نامه ای تنظیم نشده که شعبه های بانک آمادگی داشته 
باشــند که چگونه کارآفرینان را مورد حمایت قرار دهند و از تفکر خالقیت در 
اقتصاد چگونه حمایت به عمل آورند تا  طراحی ذهن کارآفرین جنبه   اجرایی 
و عملیاتــی پیدا کند. نظام بانکی یکی از مواردی اســت که مانع جدی برای 
پذیرش کارآفرینی است. ما اکنون میبینیم که در اقتصاد دانش بنیان نیز همین 

مشــکل وجود دارد. همچنین برخی از قوانین اشتباه نیز از نکات اصلی و کلیدی 
در حــوزه ی اصالح نظام بانکی و فضای کســب و کار اســت. نظام بانکی ما 
اکنون برای هر تســهیالتی که ارائه می دهد وثیقــه میخواهد و این با روحیات 
کارآفرین در تضاد اســت زیرا کارآفرین زیربنای مادی مناسبی ندارد اما فکر نو و 
تراوشــات ذهنی خالقی برای ارائه یک طرح ،  تدوین ،  معماری و اجرا گذاشتن 
آن دارد درنتیجه این فرآیند به حمایت مادی نیاز دارد. مستخدمین حسینی یادآور 
شــد: آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به تازگی عنوان کرده که 1۴۰۰ 
دســتورالعمل دست و پاگیر برای کسب و کار وجود دارد. دولت اگر این بحران را 
قبــول دارد پس باید آن را برطرف کند و قدم هایی بردارد که به کارآفرینانی که 
نوآور و خالق هســتند کمک کند تا در نهایت به رشد باالی 8 درصد در اقتصاد 

برسیم. معاون اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: راه دیگری که میشود از کارآفرینان 
حمایت کرد بازار ســرمایه است. بازار سرمایه باید خواستگاهی ایجاد و طرح های 
کارآفرینی را خریداری کند و بعد آن را به فروش برساند. بسیاری از افراد سرمایه 
دارند و دنبال طرح هســتند و این طرح را پیدا نمی کنند بنابراین بازار سرمایه یا 
بورس میتواند کمک موثری برای پیوند دادن خالق ها و کارآفرینان با ســرمایه 
گذاران باشد. این مدل هایی است که در کشورهای پیشرفته انجام می شود یعنی 
وقتی طرح های باارزشــی به وجود می آید سرمایه گذار روی این طرح ها سرمایه 
گذاری میکند و کارآفرین نیز در فرآیند کار حضور دارد اما ســرمایه اش از طریق 
سرمایه گذار تامین می شود و هر دو به یک نسبت در بهره برداری از آن شریک 
می شــوند. پس هم کارآفرین ایده اش را پیاده ســازی می کند و هم این که آن 

سرمایه گذار در ایده های نو و خالقی سرمایه گذاری کرده است.

همچنین  نوع دیگر حمایت از کارآفرین این اســت که کارآفرین طرح را در سبد 
بازار سرمایه قرار دهد و بفروشد. در این صورت کارآفرین فقط ایده پردازی میکند 
و مرکزی  موجود هســت که طرح را حمایت میکند و به آن پروانه میدهد و این 
پروانه را در بازار سرمایه و بورس به معرض فروش میرساند و با فروش آن طرح،  
کسی که این طرح را خریداری کرده آن را اجرا می کند. وی تاکید کرد: بی ثباتی 
اقتصادی و نرخ ارز از لحاظ روانی روی شــخص کارآفرین تاثیر دارد. در اقتصاد 
ما نرخ ســود بانکی و نرخ بهره یکی از متغیرهای اصلی و کلیدی است. یکی از 
مهمترین متغیرهایی که می تواند بازار را به ســمت سرمایه گذاری ببرد نرخ سود 
بانکی یا نرخ بهره اســت که در همه ی جای دنیا یک عامل تعیین کننده است. 
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: عدم ثبات در نرخ سود بانکی، پروژهای 
کوچک را که طرح های زودبازده هستند در کنار طرح های بزرگ تحت تاثیر قرار 
میدهد و انگیزه را برای اجرای طرح ها بسیار کمرنگ میکند. بنابراین دولت یکی 
از وظایف دیگرش این اســت که ثبات را از طریق اعمال سیاست های مناسب 
پولی و مالی اعمال کند. اکنون شرایط اقتصادی متزلزل است و نرخ سود بانکی 
در شــهریور 15 درصد بود و ماه قبل اوراق گواهی ۲۰ درصد فروخته شد و نرخ 
سود تسهیالت هم 18 درصد است و همه ی این ها با هم همخوانی ندارند و نظام 
بانکی  و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند. به همین علت است که ما 
اکنون در پایین ترین حجم ســرمایه گذاری در اقتصاد ملی مواجه هستیم. سال 
گذشته میزان سرمایه گذاری در پایین ترین حد خودش قرار گرفت. زمانی که نرخ 
 ارز متغیر اســت سرمایه گذار خارجی نیز انگیزه ای برای سرمایه گذاری در ایران

 ندارد. 

در گفت و گوی »تدبیر تازه« با نمایندگان خانه ملت مطرح شد

موانع پیش روی کارآفرینان در کشور
در دنیای امروز اهمیت کارآفرینی و تاثیرات آن بر اجتماع غیرقابل انکار اســت. کارآفرینی منبع 
پیدایش کســب و کارهای جدید است، نوآوری اقتصادی بیشــتر را به همراه دارد، منبع بنیادی 
افزایش در بهره وری اســت، رابطه ای فراگیر و پایدار با رشــد اقتصادی دارد. همچنین یکی ار 
مصادیق تحقق اقتصاد مقاوتی در کشــور اســت. با این وجود کارآفرینی در کشــور ما با فرازو 

نشــیب های بسیاری همراه است و وضعیت اقتصادی موجود در کشور و قوانین دست و پاگیر بر 
ســر راه کارآفرینان، تحقق رشد و شکوفایی آن را با مشکل مواجه کرده است. در گفت و گویی 
که با نمایندگان خانه ملت در خصوص وضعیت کارآفرینی در کشــور انجام شــد مشخص شد 
کشــور از لحاظ سرمایه انسانی شرایط گسترش کارآفرینی در کشــور را دارد اما بی ثباتی های 

اقتصادی و نرخ ارز، وضعیت تســهیالت بانکی و وجود قوانین محدودیت ساز حرکت آن را کند 
کرده اســت. در این بین حمایت های دولت باید چشمگیرتر شود به گونه ای که با حمایت های 
همه جانبه جلوی هدررفتن انگیزه، ایده و خالقیت جوانان کشور را بگیرد و شعار اقتصاد مقاومتی 

را جامه ی عمل بپوشاند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

مسیر پیشرفت کشور با تفکر خالق هموار می شود

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 

تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت از کارآفرینی 

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی:

مجلس به دنبال تصویب قوانین حمایت کننده از صاحبان صنایع و کارآفرینان است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی : 

کارآفرینی اولولیت اصلی کشور قرار گیرد

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی:

چالش های بخش کارآفرینی و تولید، رصد و شناسایی شود

نماینده ی مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت: کارآفرینان عموما با مشکالت مالی برای پیاده 
ســازی طرح و ایده خود همراه هســتند و باید در جهت حل این مشکل آن ها را یاری کنیم.محمدرضا 
پورابراهیمی در گفت و گو با »تدبیر تازه« تاکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد و در پی آن اشتغال جوانان 

ایجاب می کند کشور به سمت کارآفرینی حرکت کند زیرا تفکر اشتغال سنتی دیگر جواب گو نیست. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  ادامه داد: در کشور، ما از نعمت نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان  
برخورداریم که این نیرو ایده های خالقی برای پیشرفت کشور دارد، باید از این نعمت حداکثر استفاده را 
کنیم و اجازه ندهیم توان و انرژی آن ها هدر رود.وی افزود: برای حل مشکالت کارآفرینان همه باید با 

هم همدلی داشته باشیم و ما نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی داریم نظرات و پیشنهادات کارآفرینان را بشنویم و به آن ها 
کمک کنیم زیرا اطمینان داریم مسیر پیشرفت کشور با تفکر خالق هموار میشود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اســالمی گفت: توجه به کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان 
و حمایت همه جانبه از آن ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.عامر کعبی بر ارتباط بیشــتر دانشــگاه و 
شرکت های تولیدی صنعتی تاکید کرد و افزود: اگر میخواهیم اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق کنیم 

باید ارتباط بیشتری بین مراکز علمی و شرکت های تولیدی برقرار کنیم زیرا علم و عمل در کنار هم 
می تواند ما را به اهدافمان در اقتصاد مقاومتی برساند.وی افزود: توجه به شرکت های دانش بنیان، حمایت 
همه جانبه و تجاری سازی کاالهای این گونه شرکت ها، خواست و مطالبه نمایندگان در خانه ملت است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد: بیشتر درآمدی که کسب و کارهای نوپا به 
دســت می آورند، در داخل کشــور استفاده می شود. این کسب و کارها  بیشتر از فکر خود اســتفاده می کنند و راه های جدیدی خلق 
می کنند که پیش از این کســی به آن ها توجه نکرده اســت. این افراد کار مقدســی انجام می دهند و حمایت از آن ها وظیفه ی همه 

مسئولین است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شــورای اســالمی گفت: یکی از مســائل 
مهمی که باید در کشــور به آن بپردازیم بهبود فضای کسب و کار و تقویت فضای کارآفرینی 

است. این امر موجب ایجاد اشتغال پایدار برای افراد جویای کار می شود.
علی اکبر کریمی عنوان کرد: مهمترین خطر برای اقتصاد کشــور معضل بیکاری و رکود است 
اگر ما برنامه ای برای حل آن نداشــته باشــیم این معضل روز به روز بدتر می شود و همه ی 
جنبه های اقتصاد کشــور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.در این راه الزامی است دولت و مجلس 

مراکز تولیدی و صنعتی را از رکود خارج کرده و وضعیت اشتغال در کشور را سامان دهند. 
وی افــزود: سیاســت های اقتصاد مقاومتی در کشــور باید اجرایی شــود و این سیاســت ها 
بــا تکیــه بــر توانمندی هــای داخلی اســت، پس مــا بایــد از افــرادی کــه می توانند 
 کســب و کاری ایجــاد کننــد و موجــب رونــق اقتصــادی کشــور می شــوند حمایــت 

کنیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: کارآفرینان 

با تکیه بر توانمندی هــای داخلی و حمایت از تولید ملی اقتصاد 
مقاومتی را در کشــور تحقق می بخشــند و مجلس دهم نیز در 
راستای عملیاتی کردن این امر باید به آن ها کمک کند. مجلس 
باید به دنبال تصویب قوانینی باشــد که به تقویت بنیه اقتصادی 
جامعــه کمک کند و این مهم متاثــر از قوانین حمایت کننده از 

صاحبان صنایع و کارآفرینان است.

ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شهرستان های آباده، بوانات و خرم بید 
عنوان کرد: باید سیاســت هایی اتخاذ شود که رشد و توسعه ی کارآفرینی در کشور اولویت اصلی قرار گیر زیرا 
از این راه اســت که کســب و کارهای جدید شکل می گیرد و مشغل اشــتغال جوانان حل می شود.رحیم زارع 
درخصوص راهکارهایی برای تشویق جوانان برای کارآفرینی در شرایط متغیر اقتصادی کشور بیان کرد: ما باید 
مشــوق ها و تسهیالتی در اختیار افراد توانمند و صاحب ایده و فکر خالق قرار دهیم تا آن ها با ریسک کمتر و 
اطمینان خاطر بیشتری در این راه قدم بردارند. زمانی که از کارآفرینان حمایت نمی کنیم نباید انتظار داشته باشیم 
تغییری در وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور روی دهد زیرا در این اوضاع نابسامان اقتصادی همه نمی توانند بدون 

حمایت کاری راه بیندازند و برای خود و کشورشان مفید باشند.وی ادامه داد: یکی از قوانینی که در این راه باید به صورت صحیح اجرایی شود 
قانون بهبود فضای کســب و کار اســت که نباید از آن به سادگی بگذریم. در صورت اجرایی شدن درست آن درنهایت به اشتغالزایی بیشتری 

در کشور می رسیم.

نماینده مردم شــاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی، گفت: چالش های بخش کارآفرینی و تولید 
کشــور باید شناسایی شــود و حل معضالت و توسعه ی این بخش در دستور کار جدی مجلس و دولت 
قرار گیرد.ســید حسن حسینی شاهرودی افزود: حمایت از پیشران های بخش خصوصی در بخش تولید 
و تناسب نرخ مالیات با بازگشت سرمایه از موارد مهم در توسعه کارآفرینی است و رصد ابر چالش ها در 
بخش تولید و تشکیل جلســات با بخش خصوصی باید به صورت مداوم انجام شود.عضو هیئت  رئیسه 
کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: حذف رانت و فساد اقتصادی در شــرکت های دولتی و شبه دولتی 
بســیار مهم محسوب می شــود که به ناکارآمدی بخش خصوصی منتهی شده است.وی افزود: حمایت 

از پیشــران های بخش خصوصی در بخش تولید و تناسب نرخ مالیات با بازگشــت سرمایه در نقاط مختلف و تعیین حداقل دستمزد 
متناســب با جغرافیای کشــور و همچنین حضور شرکت های رتبه سنجی بین المللی در کشــور، از جمله مواردی است که در توسعه 

کارآفرینی مؤثر است.
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در ســطوح متعالی اهــداف هر 
دولت و حکومتی در دنیا در مقوله 
افزایش  می توان  همواره  اقتصاد، 
تولید و رشــد بــاالی GDP را 
آرمان همه  این  نمود.  مشــاهده 
ســاله با سیاست های مختلفی در 

حوزه های صنعت، کشاورزی و خدمات و… در حال پیگیری 
است. کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در 
جهت نیل به این موقعیت تالش های خود را انجام داده است. 
از جمله راهکارهای بســیار مناســب و مدرنی که اکنون در 
کشورهای جهان در حال پیگیری است، مسئله ی کارآفرینی 
و تربیت نیروهای کارآفرین در سطوح مختلف و موقعیت های 
اجتماعی متفاوت در سطح کشور است.امروزه کارآفرینی نقش 
بسیار مهمی را در افزایش تولید و ثروت کشورها ایفا می کند. 
شاهد مثال این گفته مطالعات و بررسی هایی است که سازمان 
دیده بان جهانی کارآفرینی )GEM( انجام داده و در آن نشان 
داده کــه بین نرخ فعالیت هــای کارآفرینانه  و تولید ناخالص 
داخلی در کشــوری مانند ایاالت متحده به میزان 5۷ درصد، 
همبستگی وجود دارد و این خود نشان از اهمیت و قابلیت این 
حوزه در افزایش رشد اقتصادی کشورها دارد.در ایران نیز این 
موضوع مغفول واقع نشــده و مخصوصا از جانب مقام معظم 
رهبری به کرات به آن اشــاره و اهمیت آن مورد توجه واقع 
شده است. ایشان در دیدار با کارآفرینان در سال 1389  خاطر 
نشــان می کنند که: »دو دلیل اساسی یعنی »آمادگی کشور 
برای جهش« و »فشار اقتصادی دشمنان«، ثابت می کند که 
ایــران، بیش از هر دوره ی دیگر بــه کار و کارآفرینی احتیاج 
دارد.« این مهم در ابالغ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
در زمستان ســال 139۲ نیز مجددا مورد توجه قرار گرفته:» 
تأمین شــرایط و فعال ســازی کلیه امکانات و منابع مالی و 
سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی 
و به حداکثر رســاندن مشــارکت آحاد جامعه در فعالیت های 
اقتصادی با تسهیل و تشــویق همکاری های جمعی و تأکید 
بــر ارتقاء درآمــد و نقش طبقات کم درآمد و متوســط« و » 
تقویــت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، 
بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای 
نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در 

این زمینه.«
موانع پیش روی کارآفرینی

شاید بتوان موانع پیش روی فعالیت های کارآفرینانه را به موارد 
زیر افراز نمود:

1.    دولت
۲.    موانع کارآفرینی در آموزش و زمینه سازی

3.    فقدان عوامل انگیزش در تحرک کارآفرینی
۴.    موانع در تأمین مالی

5.    موانع اداری
1. دولت 

از ملزومــات تمایل برای ایجاد یک کســب و کار جدید و نوپا 
و فعالیت هــای کارآفرینانه، فراهم بودن بســترهای فرهنگی، 
اقتصادی و قانونی است. قوانین و مقررات دولتی و فعالیت های 
اقتصادی دولت ها در ایران معموال به گونه ای شــکل می گیرد 
که گویی دولت ها رقیبی برای بنگاه های کوچک هستند و این 
موارد به گونه ای انجام می شــود که ایــن بنگاه بزرگ)دولت( 
برنده ی این رقابت باشــد. این واقعیتی اســت که اکنون یک 
کارآفرین به جــای آنکه نگران رقابت با دیگر شــرکت های 
خصوصی باشــد نگران تقابــل با دولــت، قانون گذاری های 
آن و انحصاراتــش در بازار اســت.همانطور که می دانیم نقش 
قانونگذاری دولــت می تواند به مانند یک شمشــیر دولبه در 
اقتصاد عمل نماید. اگر درســت به کار گرفته شــود بسترها و 
شرایط   فعالیت و رقابت در عرصه   اقتصادی را تسهیل و مهیا 
می نماید و اگر به   نادرســتی به   کار گرفته  شود، می تواند به   
عنوان مانعی   برای   بازیگران   اقتصاد   عمل کند. امروزه قوانین 
و مقررات وضع شده توســط دولت در عرصه اقتصاد ایران نه 
تنها بسترهای مناسب برای فعالیت های کارآفرینی و تولیدی را 
فراهم نکرده است، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان 
مانعی جهت رشــد کارآفرینی در صنایــع کوچک و در نتیجه 
رشد و توسعه صنایع کوچک در اقتصاد ایران عمل کرده است.

۲. موانع کارآفرینی در آموزش و زمینه سازی
در این نوع از موانعی کــه پیش روی کارآفرینی در ایران قرار 

دارد، می توان زیر بخش های زیر را معرفی نمود:
ضعف آموزش عالی، انتظارات از حکومت، ریســک گریزی و 

عدم توجه به آموزش حین کار و 
توانمندسازی افراد.

کشورهای  در  کارآفرینی  مباحث 
اروپایــی و آمریکایــی به قدری 
دارای اهمیــت اســت کــه در 
دوره های کارشناسی و کارشناسی 
ارشــد در تمام رشــته ها حداقل 
یک درس با عنــوان کارآفرینی 
گذرانده می شــود و به جهــت اهمیت ایــن درس، کاربردی 
بودن آن بســیار مورد توجه واقع شــده اســت. حال آنکه در 
کشــور ما  با وجود توجهات در ســال های اخیر هنوز اهمیت 
موضوع برای برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان روشــن نشــده 
و به دوره های آموزشــی خارج از برنامه درسی اکتفا می شود. 
امروزه نیز متأســفانه در دوره هایی که به نام کارآفرینی برگزار 
می گردد، سعی می شود تا کارآفرین را به سمتی سوق دهند که 
در اصل کارآفرین را نابود می ســازد. اینکه کارآفرین بشخصه 
همه توانائی های مورد نیاز را داشــته و مدیریت همه امور را به 
تنهایی انجام دهد، در اصل منجالبی است که امروزه بسیاری 
از بنگاه های اقتصادی کشــور را در بر گرفته اســت. جوانان 
عموما برای خاطری آرام و آسوده از دریافت حقوقی ثابت، توقع 
دارند شــغلی در دولت پیدا کنند و این خود جوانان را از تقویت 
ایده های کارآفرینی دور کرده و به ســمت اشتغال در کارهای 
روتین و اداری سوق می دهد و همین امر هم هست که ریسک 

گریزی را در بین مردم افزایش می دهد.
عالوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصت های مناسب آموزش 
مهارت های کارآفرینی آموزش حین کار است که در کشور به 
آن توجهی نمی شــود و می توان یکــی از دالیل آن را مدرک 

گرایی دانست.
3.  فقدان عوامل انگیزش در تحرک کارآفرینی

عوامل انگیزشــی می تواند نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ 
کارآفرینی داشــته باشد. از جمله ی آن می توان به آشکار کردن 
و معرفی نمودن افراد کارآفرین اشــاره کرد. این نوع اشــاعه ی  
فرهنگ کارآفرینی تا کنون خیلی نمود نداشته و اخیرا به تازگی 
در برنامه هایی از شبکه های سیما شاهد آن هستیم که بی شک 
اگر این رونــد و بازگویی موفقیت هــای کارآفرینان به معرض 
نمایش درآید، نتایج مناســبی را شــاهد خواهیــم بود.به جهت 
قدرتمند بودن بخش عمومی در کشــور و انحصــارات دولتی، 
تاکنون یک بخش خصوصی قوی و پویا در اقتصاد شکل نگرفته 
است. لذا حتی با اقدام برای فعالیت کارآفرینانه، کارآفرین ناچار 
است برخی از مشکالت و اشتباهات را خود تجربه کند تا حرکت 
و مســیر صحیح را بیابد و این، عاملی ضد انگیزش به حســاب 

آمده و موجب عدم اقبال به سوی این نوع فعالیت ها می شود.
۴.موانع در تأمین مالی

از جمله عواملی که بســیار می تواند بازدارنده باشد در ایجاد یک 
فعالیت کارآفرینانــه تأمین مالی برای آغاز کار اســت. معموال 
افــرادی که به دنبال ایجاد یک بنگاه کوچک هســتند، توانایی 
تأمین تمام ســرمایه ی مورد نیاز را ندارند و لذا به دنبال دریافت 
وام و اعتبار از موسســات مالی و بانک هــا می نمایند. از این رو 
می توان بانک ها را یکی از مهم ترین مشــکالت)یا موهبات در 
صورت سیاســت گذاری مناســب( در راه جذب سرمایه دانست. 
بانک های خصوصی و بانک های دولتــی متأثر از قوانین بانک 
مرکزی و شرایط عدم رقابتی موجود در بین آنها، خدمات مناسبی 
را به صاحبان بنگا های اقتصادی ارائه نمی کنند. قراردادن شرایط 
اعطای وام سختگیرانه و شرایط پرداختی با سودهای غیرمنطقی، 
مشــکالت بســیاری را برای کارآفرینان ایجاد نموده است. این 
موضوع  را رانت های بانکی مشکل ساز تر و پرهزینه تر می نماید.

۵.موانع اداری
در خالل بخش های پیشــین ذکری از مشکالت دریافت وام و 
یا موانع دریافت مجوز از لحاظ طوالنی بودن مسیر اداری آورده 
شد. همانطور که در جدول نشان داده شد وضعیت دریافت مجوز 
برای شروع کار برای ایران در جهان مناسب نیست و رتبه  169 ام 
را به خود اختصاص داده است و در کل نیز برای شاخص شروع 
کســب و کار  ما در رده ی 1۰۷ ام قرار داریم که این نشــان 
از وضعیت اداری و بروکراســی نامناسب در ایران دارد.در انتها 
الزم به ذکر اســت که شاید بتوان علل اصلی از بین این علل 
مذکور را بروکراسی اداری، مدیریت های دولتِی گسترده و عدم 
کفایت منابع مالی و عدم ســهولت در دستیابی به آن دانست. 
اگر بتوان ایــن موارد را اصالح نمود، می توان انتظار داشــت 
که فرهنگ کارآفرینی در ایران با توســعه مواجه شده وسهم 
بیشــتری را از تولید ناخالص داخلی از این راه تأمین شود و در 
 آینده شاهد افزایش سهم صادرات غیر نفتی در صادرات کشور 

باشیم.

 زهرا رحماني 
مدیر عامل موسسه حقوقي ره گشاي یثربي

با پیشــرفت جوامع و گســترش روابــط خصوصی، 
اجتماعی و اقتصادی افراد، بشــر برای ایجاد نظم در 
جامعه و روابط گوناگون میان افراد قواعد و مقرراتی را 
وضع نموده و تا به امروز این روند برقرار و روز به روز 
بر حجم این قوانین و مقررات افزوده می شود، متاسفانه 
در جامعه این تصور نادرست برای بسیاری از اشخاص 

وجود دارد که دفاع از حقوق کار ساده ای است، از آنجا که دانستن و عمل نمودن 
به تمامی این قوانین و مقررات و رویه های قضائی امری مشکل و سخت بوده و از 
طرفی جهل به قانون در اکثر نظام های حقوقی مسموع نمی باشد و از طرف  دیگر 
در دنیای امروز با پیچیده شــدن روابط اجتماعی و اقتصادی برای فرصت طلبان 
این امکان بوجود آمده تا با استفاده از پیچ و خم  قوانین و مقررات و کمبود اطالعات 
و آگاهی های حقوقی مردم، راههایـــی برای تعرض به حقوق قانونی افراد پیدا 
کنند، لذا روز به روز نیاز اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به استفاده از خدمات 
حقوقی مانند مشاوره و استفاده از وکالی دادگستری دردعاوی آشکار می گردد به 
نحوی که  تبدیل یه یکی از لــو ازم ضروری زندگی شده و در حال حاضر هیچ 
شرکت و تاجری را نمی توان یافــــت که در جــریان فعالیت خود به نحوی از 
خدمات حقوقی بهره نگیرد.در یک دسته بندی کلی دعاوی به دو دسته دعاوی 

حقوقی و کیفری تقسیم می شوند:
دعاوی حقوقی: 

در دعوای حقوقی یا مدنی مانند: الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال قرارداد، اعالم 
بطالن معامله، مطالبه طلب، چک، انواع دعاوی خانواده وغیره...  سخن از تحقق 
و وقوع جرم نیست، بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به 
وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه،  حقی 
را که تضییع شده مطالبه می نماید، مطرح نمودن دعاوی حقوقی نیاز به تنظیم 
دادخواســت و ارائه آن به محاکم دادگســتری و پرداخت هزینه دادرسی دارد و 
اصواًل طرح و پیگیری دعاوی حقوقی امری تخصصی بوده زیرا با اندک اشتباهی 
در تعیین دادگاه صالح و تنظیم دادخواست ممکن است پرونده با مشکالت عدیده 
ای ازجمله طوالنی شــدن روند دادرسی و حتی بسته شدن پرونده روبرو شود و 
در این حالت هزینه های دادرسی پرداخت شده هرگز مسترد نخواهد شد و برای 
طرح دوباره دعوی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی مجدد می باشد گاهاً بعضی از 
اشــتباهاتی که در روند دادرسی اتقاق میفتد می تواند حقوق فرد را به طور کامل 
از بین برده و با صدور حکم یا قرارای که دارای اعتبار امر مختومه باشد شانس 
دادخواهی در آن موضوع خاص را از افراد به طور کامل و برای همیشــه از بین 
ببرد. لذا توصیه می شود بدون همراهی یک وکیل دادگستری اقدامی در خصوص 

طرح دعاوی حقوقی از جانب افراد صورت نگیرد.
دعاوی کیفری:

دعــاوی کیفری مانند: قتل، ضرب و جرح، ســرقت، توهیــن و تهدید، جعل، 
کالهبرداری، خیانــت در امانت، فروش و انتقال مال غیر، رابطه نامشــروع، و 
غیره....  به آن دســته از دعاوی گفته می شــود که در ارتباط با جرم،  مجرم و 
مجازات است. جرم به هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در 
قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. از آنجایی 
که قوانین کیفری اعم از قانون مجازات اسالمی و آئین دادرسی کیفری و سایر 
قوانین خاص دارای پیچیدگی ها بسیاری بوده و عالوه بر مجازات، موضوع آبروی 
اشخاص مطرح می باشد و کوچکترین اشتباه می تواند لطمه جبران ناپذیری به 
آزادی و حیثیــت افــراد وارد نماید از این رو حضور وکیــل در این نوع دعاوی 
ضروری بوده و مشاهده می گردد قانونگذار نیزدر برخی پرونده ها مراجعه به وکیل 
را الزامی دانســته است.موسسه حقوقی رهگشای یثربی با بهره گیری از وکالی 
پایه یک دادگســتری و متخصصین داخلی و خارجی درموارد ذیل اقدام به ارائه 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی و امور داخلی و بین المللی می نماید:
کلیه امور و دعاوی حقوقی، ملکی، تخلیه، خلع ید، الزام به تنظیم ســند، تصرف 
عدوانی، الزام به انجام تعهدات، مطالبه خســارت، وصول مطالبات اعم از چک، 
سفته، رسید وسند عادی، اخذ گواهی حصر وراثت، ارزیابی و محاسبات حقوقی از 

قبیل محاسبه مهریه، دیه، ارث، خسارات تاخیر تادیه و...
 کلیه امور ودعاوی بانکی،  گمرکی، مالیاتی، بیمه، ورشکســتگی، تعزیرات، 

اوقاف، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و...
کلیــه امور ودعاوی ثبتی، ثبت احوال، تغییر ســن، حذف نام همســر، اخذ 

شناسنامه، تغییر نام و نام خانوادگی، اصالح شناسنامه و...
کلیه امور و دعاوی مربوط به روابط کارگر و کارفرما، هیئت تشخیص، هیئت 

حل اختالف و... 
کلیه امور و دعاوی خانواده، طالق اعم از توافقی  و یک طرفه، مطالبه مهریه، 

حضانت، نفقه، تمکین، ازدواج مجدد، رجوع، مهریه و...
 کلیه امور و دعاوی کیفری، ســرقت، خیانت در امانت، جعل، کالهبرداری، 
تصرف عدوانــی، ضرب و جرح، ادم ربائی، قتل، تجاوز به عنف، دادگاه انقالب، 

مواد مخدر و...
 کلیه امور و دعاوی مربوط به دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

 ثبت شرکت و تغییرات شــرکتها، رتبه بندی شرکتها، ثبت برند و عالمت 
تجاری

حال دو مورد از اموری که موسســه رهگشــای یثربی به صــورت ویژه به آنها 
می پردازد را بررسی می نمائیم:

دعوای ورشکستگی:
ورشکســتگی دعوایی اســت که به منظور اعالم توقف تاجــر از تأدیه دیون و 
مطالباتی که بر ذمــه اش قرار گرفته، اقامه می گردد، ورشکســتگی و مقررات 
آن تنها در مورد تجار قابلیت اعمال داشــته و چنانچه اشــخاص عادی قادر به 

پرداخــت بدهی خود نباشــند مقررات 
مربوط به اعسار در مورد آنها جاریست به 
عبارتی دیگر ورشکستگی به حالتی گفته 
می شود که یک تاجر یا شرکتی تجاری 
از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و 
نمی تواند تعهدات خودرا عملی کند. پس 
دو شرط اساسی برای ورشکستگی وجود 
دارد، شــرط اول تاجر بودن و شرط دوم 
توقف در پرداخت بدهی می باشد.ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعالم 
شده و به جهت آثار اقتصادی و اجتماعی، می بایست از طریق جراید اعالن گردد. 
در صورت عدم کفایت دارایی تاجر برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شــده 
خود و صدور حکم ورشکستگی تاجر توسط دادگاه، بستانکاران با روندی که در 
قوانین و مقررات ورشکســتگی پیش بینی شده با فروش اموال تاجر و از محل 
آن، اســتیفای طلب می نمایند.ورشکستگی را می توان به سه گونه ورشکستگی 
عادی،  به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.در ورشکستگی عادی مطابق مواد ۴1۲ 
و ۴13 قانون تجارت ایران ،   تاجر یا شــرکت تجاری از پرداخت وجوهی که بر 
عهده دارد،  متوقف می گردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا 
سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد باید توقف خود را به دادگاه اعالم محل 
اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به 
دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.مطابق ماده 5۴1 قانون تجارت در موارد ذیل حکم 

ورشکستگی به تقصیر صادر می شود:
1- در صورتی که محقق شــود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام 

عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف 
معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر 
از مظنه روز کرده باشــد یا اگر به همان قصد وســایلی که دور از صرفه است به 
کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه اســتقراض یا صدور برات یا 

به طریق دیگر باشد.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر ســایرین ترجیح داده و طلب 

او راپرداخته باشد.
مطابق ماده 5۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل صدور حکم ورشکستگی به تقصیر 

اختیاریست:
1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی 
کرده باشــد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده 

باشد.
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شــده و مطابق مــاده ۴13 این قانون رفتار 

نکرده باشد.
3- اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت 
حقوقی خــود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشــد، 
 مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.مطابق ماده 5۴9 قانون 
تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود 
را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معامالت صوری از میان برده و همچنین 
هر تاجر ورشکســته که خود را به وسیله اســناد و یا به وسیله صورت دارایی و 
قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشــد مدیون قلمداد 
نموده اســت ورشکســته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

آنچه گفته شد مقدمه بسیار کوچک در مورد ورشکستگی وصرفاً جهت آشنایی 
مقدماتی در این خصوص می باشــد و طرح دعاوی ورشکستگی و اجرای حکم 
ورشکســتگی و همینطور آثاری که در بر دارد و تاثیری که در آینده بر زندگی 
تاجر و خانواده وی و همینطور بســاتنکاران می گذارد بسیار پیچیده بوده، از این 
رو باید وکالت در دعوای ورشکســتگی را به وکیل خبــره و باتجربه در در این 

خصوص بسپاریم.
دعاوی بانکی:

امروزه بانکها خدمات اقتصادی گســترده ای را به شهروندان ارائه می دهند، از 
جمله اعطای انواع وامها و تسهیالت، گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت 
نامه های که در بســیاری از موارد به دلیل اختالف در قرارداد ها الزم اســت که 
در مراجــع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعــی در این خصوص اقامه گردد، به 
طــور مثال امروزه با توجه به اینکه شــهروندان به وفور از انواع تســهیالت و 
وام های بانکی اســتفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت امالک خود را 
در رهن بانکها قرار می دهند لذا عقد رهن از شــایع ترین عقودیست که بانکها 
با مشــتریان خود منعقد می نمایند، به طور کلی هر زمان که شــخصی بدهکار 
میگــردد و توان پرداخت بدهی خود را ندارد، میتواندبا عقد رهن یکی از امالک 
خود را در وثیقه شــخص طلبکار در آورد این عقد در دفاتر اســناد رســمی و به 
صورت سند رســمی منعقد میگردد و عموماً بانکها به دلیل تقاضای بسیار زیاد 
برای دریافت وام از ســوی اشخاص و وکمبود منابع الزم، با تنظیم قراردادهایی 
شــروط گســترده، محدود کننده،  تعهدآور و با ضمانت اجراهای شدید از جمله 
دیرکردهای ســنگین  را به صورت یکطرفه به مشتریان خود تحمیل می نمایند 
به طوری که بانکها با انجام تشــریفات ثبتی می تواننــد امالک در رهن را به 
فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش 
امــالک و یا با تملک همان امالک وصول نمایند. در این میان برخی مواقع به 
دلیل اشتباهات در محاســبات صورت گرفته یا به دلیل تخلفات صورت گرفته 
در روند اجرا اختالفاتی حاصل می گردد که نیازمند بررســی و اقدامات حقوقی و 
قضائی خاص و تخصصی می باشد.  نتیجتاً حقوق بانکی و مسائل مربوط به آن 
دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاص بوده و انجام آنها تنها به وسیله وکالی 

متخصص دراین امر میسر می باشد.

موانع  5 گانه کارآفرینی در ایران؛

کارآفرینی عامل مهم افزایش سهم 
صادرات غیر نفتی

نیاز مبرم اشخاص حقیقی و حقوقی
 به خدمات حقوقی
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یثربی
تغییــر نقش هاي ســنتي زنان و 
تقاضــاي روزافــزون آن ها براي 
مختلف،  عرصه هاي  در  مشارکت 
امروزه بــه واقعیتي انکارناپذیر در 
جامعه ایران تبدیل شده است. این 

وضعیت حاصل دگرگوني در نظام ارزش ها، رشد اندیشه مردم 
ساالري، گســترش آگاهي هاي عمومي، افزایش تحصیالت 
زنان و همچنین تغییر در ســاختارهاي اقتصادي و اجتماعي 
در دهه هاي اخیراست. اشــتغال از دیدگاه کالن اقتصادي  از 
جنبه هــاي مختلفي همچون درآمدزایــي، تولید وکارآفریني، 
توســعه دانش و فناوري و غیــره اهمیــت دارد و از دیدگاه 
اجتماعي نیز به انســان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعي و 

حس اعتماد به نفس مي دهد. 
هنگامي که اقتصاد مراحل اولیه توسعه را سپري 
مي کند ســهم زنــان در نیــروي کار کاهش و 
هنگامي که اقتصاد در مراحل پیشــرفته توسعه 
قرار مي گیرد ســهم زنان در نیروي کار افزایش 
مي یابد و از طرف دیگر با پیدایش ماشــین ها و 
تجهیزاتي که از شدت کارهاي خانگي مي کاهد، 
اوقات فراغت زنان بیشــتر مي شود و زنان مي 
توانند بــه فعالیت هاي اقتصادي بیرون از محیط 
خانه اقدام کنند. بــه همین دلیل زنان به تدریج 
نقش فزاینده اي در تولیــد و کارآفریني به خود 

اختصاص می دهند.
 نظریه هــاي جامعه شناســي بر ایــن اعتقادند 
که ســاختارهاي اجتماعي در دسترسي زنان به 
فرصت هاي کارآفریني تاثیرگذار مي باشند. وجود 
تفاوت هاي ســاختاري بین کشــورهاي توسعه 
یافته و در حال توســعه و لزوم مشــارکت زنان 
در عرصه اقتصادي جهت نیل به توســعه پایدار، 
ضرورت بررسي ساختارهایي که مانع کارآفریني 
زنان در کشــورهاي در حال توســعه مي گردد 
را نشــان مي دهد. افزایش قابل مالحظه زنان 
شــاغل واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران است. با 
 وجود این، تعداد کمي از زنان شــاغل، کارآفرین

 هستند.
نتایج برنامه دیده بان جهاني کارآفریني نشــان 
داده اســت که نســبت کارآفریني مردان و زنان 
در فعالیت کارآفرینانه در کشورهاي متعدد تحت 
تاثیر مســائلي چون فرهنگ و عرف مشــارکت 

زنان در اقتصاد مي باشد.
کشورهاي پیشــرفته از دهه هاي قبل و برخي 
از کشــورهاي در حال توسعه از دهه هاي اخیر 
بــا توجه به نقــش مؤثر و مثبــت کارآفرینان 
اقتصــادي در توســعۀ جامعه، بهــره برداري 

از ایــن پتانســیل را جهت مواجهه بــا معضالتي همچون 
استراتژي ها، سیاســت هایي نظیر رکود، تورم و عدم اشتغال 
مــورد توجه قرار داده اند. این توجه در حد برنامه هاي عملي 
جهت بســط روحیه و رفتار کارآفرینانه، آموزش و مشاوره، 
ایجــاد فضاي مناســب تري براي  فعالیــت کارآفرینان در 
عرصه هــاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، رفع موانع و ایجاد 
ارتباط و همکاري بین آن ها و تســهیل دست یابي آن ها به 
 بازارهاي جهاني بوده و نتایج قابل توجهي نیز در پي داشته

 است.

اثرات نابرابري جنســیتي بر 
کارآفریني زنان

اگــر تفاوت هاي طبیعي میان دو 
جنــس مبنــاي ارزش گذاري و 
امتیازدهي متفاوت باشد، در این 
صورت نابرابري به وجود مي آید.  
در افراطي ترین شــکل، چنانچه 
اعضــاي یک جنس نســبت به 
جنس دیگر پســت تر شمرده شــوند، به طوري رفتار نابرابر 
با یک جنس عادالنه تلقي شــود، در این صورت تبعیض رخ 

مي دهد.
خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهاي کلیشــه اي، رسانه هاي 
جمعي، هنجارهاي اجتماعي رسمي و غیررسمي، شیوه تقسیم 
کار و توزیع منابع ارزشــمند در انتقال هاي جنســیتي و ساختن 
خود انســان نقش موثري دارند. بنابراین هویت جنسیتي یعني 
تصــورات، معاني، نگرش ها و انتظــارات مربوط به یک جنس 
کــه از طریق تعامل اجتماعــي در عرصه هاي 
مختلف به انســان منتقل مي شــود و ساختار 
رواني و شخصیتي او را مي سازد. ساختار رواني 
که ترکیبــي از ادراک، عاطفه و تکانه اســت،  
برایــن واقعیت داللت دارد کــه آدمي چگونه و 
چرا احســاس مي کند، اراده مي نماید و ادراک 
مي کند. بنابراین این موضوع که نسبت اندکي 
از زنان شاغل ایران کارآفرین هستند، باید یکي 
از دالیــل آن را در تاثیر نابرابري جنســیتي بر 
ساختارهاي رواني و شــخصیتي زنان جستجو 
نمود. زیرا تفاوت هایي که مردم در انجام  دادن 
کاري خاص در شرایط نسبتا یکسان از خود نشان 
 مي دهند، ناشــي از تفاوت ابعاد شخصیتي آنان

 است.برچســب هاي جنســیتي که بــر نوعي 
نابرابري میان مــرد و زن داللت دارد از خالل 
تعالیم خانواده، نظام تعلیــم و تربیت، باورهاي 
کلیشه اي، انتظارات نقشــي و مناسبات حاکم 
بر کار به زنان منتقل مي شــود. به این ترتیب 
ایــن که آنهــا در مقام زن چــه ادراکي از خود 
داشته باشــند، خود را چگونه ارزیابي کنند، خود 
این هویــت آنها را  که قــادر و خواهان انجام 
دادن چه اعمال و رفتاري بدانند شکل مي دهد. 
انگیزه ها، عالیق و نیروهاي دروني و در نهایت 
ساختار رواني و شــخصیتي افراد به این ترتیب 
ساخته و پرداخته مي شود. بسیاري از قابلیت ها 
و توانمندي هایي که الزمه امر کارآفریني است 
مانند عزم راســخ براي تغییر و نوآوري، قدرت 
رهبري، تحمل خطر، میل به پیشــرفت، تحت 
تاثیر نابرابري جنسیتي، کمتر در زنان قوام پیدا 
مي کند. همین امر از احتمال کارآفرین شــدن 
زنان مــي کاهد. که اقدامــات فرهنگي جهت 
پاالیش نابرابري و تبعیض جنســیتي ضروري 
است اما نباید زنان منفعالنه در انتظار تغییرات باشند بلکه باید 
در جهت دگرگوني شــرایط موجود بکوشند. از این رو پذیرش 
واقع بینانه تفاوت هاي طبیعي میان زن و مرد، پرهیز از مقایسه 
مــوردی که موجــب کاهش عزت نفس مي شــود، اعتماد به 
استعدادها و توانایي هاي خود، هدفمندي و انتخاب برنامه هاي 
منطقي، رشــد تفکر عقالنــي، تلفیق میان عقل و احســاس، 
حساســیت نســبت به تحوالت زمان و همچنین مشارکت در 
فعالیت هاي اجتماعي به خصوص سازمان هاي صنفي غیردولتي 

در مجموع مهارت کارآفریني زنان را افزایش مي دهد.

رحمت اله حدادی- مدیر صادرات صنایع سلولزی
شرکت تجارت نخبه محب در زمینه صادرات محصوالت سلولزی 
به کشــور ترکیه در صدر صادر کنندگان شــرکتهای خصوصی 
می باشد. این شرکت به کشــور ترکیه صادرات کاغذ فلوتینگ و 
تســت الینررا برای تولید ورق 3الیه و 5الیه که در صنایع بسته 
بندی کارتن مورد اســتفاده قرار می گیرد انجام داده است ، الزم 
بذکر است که کشــور ترکیه جز کشورهایی با تکنولوژی باال در 

تولید کاغذ برای صنایع بسته بندی می باشد.شرکت تجارت نخبه 
محب موفق شــد ظرف مدت 9ماه گذشته ۲5۰ تراک تریلی که 
حدود 6۰۰۰ متریک تن کاغذ تولید شــده در  صنایع داخل ایران 
را از  کارخانه چوب وکاغذ مازندران به کشــور ترکیه صادر کند.

شــرکت تجارت نخبه محب اولین شرکت بخش خصوصی است 
که صادرات عمده کاغذ به کشــور ترکیه انجام داده است و بازار 
جدیــدی  برای دیگر کارخانه های تولیــد کننده کاغذ در ایران 

ایجاد کرده اســت . بطوریکه آمار صادرات کاغذ نسبت به سال 
گذشته 11۰% افزایش نشان می دهد.

هــدف مجموعه یثربــی در بخش صادرات ســلولزی : افزایش 
صــادرات خود به مقدار چشــمگیر و  ایجاد بــازار های دیگر در 
کشــورهای همسایه می باشــد و همچنین توانمندی خود را در 
صادرات کاالی تولید شده توسط کارخانجات دیگر ایرانی نشان 

دهند.

مهندس غالمرضا مجری
قائم مقام مدیر عامل

جهــان در اواخر قرن بیســتم 
گسترده  بســیار  تغییرات  شاهد 
در تمامي عرصه هاي کسب وکار 
بوده است. بطوري که اداره امور 
بخش دولتــي را با چالش هاي 
جدي روبــرو نموده اســت. از 

جمله کارهــاي اثربخش دولت ها بــراي رویارویي با این 
چالش ها، توســل به کارآفریني شــناخته شده است. رفتار 
کارآفرینانه نیازي فراگیر و ضروري براي تمامي سازمان ها 
اعــم از دولتي، خصوصي، داوطلبانه و غیــره با هر اندازه 
است. بخش خصوصي خط مقدم احیاي کارآفریني است. 
زیرا سود باالتري را به دنبال دارد که این امر مورد عالقه 
مالکین خصوصي اســت. بعالوه مالکین خصوصي اختیار 
کافــي و قدرت عمل الزم را دارا مي باشــند. بر عکس در 

بخش دولتي، فرهنگ سازماني بوروکراتیک 
رایج است و اجراي کارآفریني اگر غیرممکن 
نباشد، بسیار دشــوار است. تفاوت هاي میان 
بخش هاي خصوصي و دولتي، اجازه پذیرش 
مدل هــاي کارآفرینــي را در بخــش دولتي 

نمي دهد.
نقش کارآفریني در سازمان هاي دولتي هنوز 
دوره طفولیــت خــود را مي گذرانــد. مفهوم 
»کارآفرینــي دولتي« تنها اخیــراً در ادبیات 
کارآفریني ظاهر شــده و بــه عنوان »فرایند 
خلق کننده ارزش« براي شهروندان از طریق 
ترکیب منابع دولتــي و خصوصي به منظور 

بهره برداري از فرصت هاي اجتماعي است.
به  کارآفرینــي  مدل هــاي  بــه  محققــان 
عنــوان ابزاري براي دســتیابي به کارایي در 
ســازمان هاي غیرانتفاعــي و دولتــي توجه 
مي کنند.محیــط نامعیــن، تحــول قدرت و 
تخصیص دوباره منابع به ســطوح مدیریت، 

زمینه هاي موفقیت کارآفرین دولتي است.
کارآفریني فرایند بلندمدتي است که مستلزم 
برنامه ریزي در نظام آموزشــي کشور و بویژه 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالي اســت. بر 
همین اســاس و از سال 138۰، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري به اجراي طرح توســعه 
کارآفریني در دانشــگاه ها و راه اندازي مراکز 
کارآفریني به عنــوان واحدهاي عملیاتي در 

دانشگاه هاي تابعه اقدام کرد.
فرهنــگ در کارآفرینــي از اهمیــت زیادي 
برخوردار است. چرا که این مفهوم تعیین کننده 
نگرش هــاي افــراد در جهــت بنیان گذاري 
فعالیت جدید کارآفرینانه است. ظهور فرهنگ 
سازمان هاي  شــکل گیري  باعث  کارآفریني 

جدید شده و شرکت هاي مستقل و کوچک با امید به رشد 
اقتصادي سربرآورده اند.

از آنجایي که ســازمان ها ممکن اســت داراي واحدهاي 
کارآفرین و واحدهاي معمولي باشــند، لــذا باید داراي دو 
فرهنگ ســازماني متفاوت و یا حتي متضاد نیز باشند. این 
دو فرهنگ »فرهنگ کارآفرینامــه« و »فرهنگ اداري« 
نامگذاري می شــوند. بــه عنوان مثال »استیونســون« و 
»گامپــرت« معتقدند که یک مدیر ایــده آل باید در مورد 
منابع تحت کنترل خود، ساختار روابط بین سازمان و بازار 

و یافتــن فرصت هاي مطلوب 
و مناسب، ســؤاالتي را مطرح 

نماید.
و  بزرگ تــر  ســازمان هاي 
باســابقه تر که قصــد دارند در 
مسیر نوآوري گام بردارند، قبل 
باید توجه داشته  اقدامي  از هر 
باشــند ادامه کارهــا به همین 
صورتي که در حال حاضر انجام مي شــود، بسیار آسان تر 
از ایجاد تغییر در فعالیت هاســت. چنین سازمان هایي باید 
زیربخش هایي را طراحي نمایند تا در هر چند ســال یکبار 
با بررسي فعالیت هاي خود بتوانند موجودیت خود را توجیه 
نمــوده و در صورتي که واحدهاي غیرکارآمد، فرســوده، 
پراشتباه و ناموفق تشخیص داده شد، طبق یک خط مشي 

مشخص آن را تعطیل نمود.
در ســازمان هاي کارآفرین، کارآفرینان نقش الگو را بازي 
مي کنند. یعني سازمان هاي کارآفرین دائمًا به 
دنبال افراد و واحدهایي هســتند که کارها را 
بهتر و بصورت متفاوت از دیگر واحدها انجام 
دهند. این ســازمان ها، آنها را یافته و با مورد 
توجه قرار دادن آنها، این پرسش ها را مطرح 
مي کنند که »شــما چه کار انجام داده اید که 
باعث موفقیت شما شده است؟ شما چه کاري 
انجام مي دهید که دیگران انجام نمي دهند؟ 
ایــن نحوه برخــورد باعث مي شــود تا روح 

کارآفرینانه در سازمان زنده نگه داشته شود.
مدیران ترفیع گرا دانش مربوط به پیشــرفت 
و ترقــي خود را از طریق تماس مســتقیم با 
تمامي عوامل اصلي طلب مي کنند؛ در حالي 
که یک سرپرســت با مسئولیت هاي ویژه اي 
که از طریق تفویض اختیار به او محول شده 
است، بیشتر روابط رسمي خود را مورد توجه 
قــرار مي دهد و تصمیم گیــري در خصوص 
اســتفاده از منابع از طریق مالکیت در اختیار 

او نیست.
در نهایت عنوان مي گــردد که کارآفریني و 
ویژگي هــاي مرتبط بــا آن از قبیل رویکرد 
ابتکارانه در حل مسئله، آمادگي باال براي تغییر، 
اعتماد بنفس و خالقیت، بطور روزافزوني به 
منزله سکویي براي رشد اقتصادي و رفاه در 
تمامي جوامع و سیســتم هاي کنوني و آینده 
نامشخص در هر سازماني، احساس مي شود. 
از این رو پیشــنهاد مي شود تا آموزش عالي 
و مراکز آموزش و رشــد کارآفریني همکاري 
بیشــتري داشته باشــند. همچنین کمبود و 
فقدان کارهاي گروهي و بازي هاي مدیریتي 
احســاس مي شــود. از طرفي به منظور در 
دسترس داشــتن اطالعات و آخرین اخبار از 
تغییرات سیاســي، اقتصادي و اجتماعي پیشنهاد مي شود 
که مدیران و مســئولین در این زمینه به منابع اطالعاتي 
از جمله اینترنت دسترسي داشــته باشند تا از این رهگذر 
بتوانند به ایده ها و فرصت هاي نوین دست پیدا کنند. ایران 
به عنوان کشــوري که به دنبال رشد اقتصادي است، الزم 
است که نوآوري بیشتري داشته و در صورتي که خواهان 
افزایش درآمــد و کاهش نرخ بیکاري اســت، کارآفریني 
را تبلیــغ کرده تا روح کارآفرینانه در ســازمان هاي دولتي 

خصوصًا دانشگاه ها زنده نگه داشته شود.

چالش ها و موانع اجتماعی کارآفریني زنان؛

تغییر نقش های سنتی زنان 
در جامعه

صادرات صنایع سلولزی؛ فرصتی برای کسب بازارهای جدید 

کارآفرینی سازمانی الزمه ی 
رشد و پیشرفت اقتصادی در کشور

مفهوم 
»کارآفریني 

دولتي« 
تنها اخیراً 
در ادبیات 
کارآفریني 
ظاهر شده 
و به عنوان 

»فرایند 
خلق کننده 

ارزش« براي 
شهروندان از 
طریق ترکیب 
منابع دولتي 
و خصوصي 
به منظور 

بهره برداري 
از فرصت هاي 
اجتماعي است

 وجود 
تفاوت هاي 

ساختاري بین 
کشورهاي 

توسعه یافته 
و در حال 

توسعه و لزوم 
مشارکت زنان 

در عرصه 
اقتصادي 

جهت نیل به 
توسعه پایدار، 

ضرورت 
بررسي 

ساختارهایي 
که مانع 

کارآفریني 
زنان در 

کشورهاي در 
حال توسعه 
مي گردد را 

نشان مي دهد
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لیما حسنی؛ روزنامه نگار
بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، در ایران توجه 
سیاست گذاران به مقوله کارآفرینی عمری کوتاه )کمی بیش از یک 
دهه( دارد.  بدیهی اســت در این مدت کوتاه ابزارها و سیاست های 
توســعه کارآفرینی آنگونه که شایسته اســت، فرصت بلوغ نیافته و 
محدود هستند. مطابق سنجش های ساالنه ای که تاکنون از سوی 
موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی صورت گرفته است، کارآفرینی 
ایران، نه در جهان و نه در منطقه وضعیت مناسبی ندارد. در گزارش 
شــاخص جهانی کارآفرینی )GEI( در سال ۲۰16، ایران در بین 15 
کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA( رتبه 1۴ و در بین 
13۰ کشور دنیا در رتبه 8۰ قرار گرفت. این شاخص تنها بر کارآفرینی 
پررشد تمرکز نمی کند، بلکه ویژگی هایی از کارآفرینی را مدنظر قرار 
می دهد که بهره وری را بهبود می بخشند که شامل نوآوری، گسترش 
بازار، رشد محور بودن و بینش بین المللی داشتن است. این شاخص 
تعامالت پویا و نهادینه شده بین گرایش ها، توانایی ها و اشتیاق را که 
محرک کارآفرینی مولد هستند، هم در سطح فردی و هم در سطح 

نهادی مورد توجه قرار داده است.
برای حل این بحران باید از ایجاد سریع شغل از سوی شرکت هایی 
است که رشد ســریع دارند کمک گرفت. با تسهیل فرآیند تاسیس 
شــرکت هایی که از طریق ارائه خدمات یا محصوالت جدید دارای 
مطلوبیت عام و قادر به رشــد سریع باشــند، می توان مشاغل مورد 
نیاز را ایجاد کرد. چنین شرکت هایی معموال به وسیله بهره گیری از 
گوشه های جدید بازار و ارائه محصوالت، خدمات یا فرآیندهای بدیعی 
که رقبا یا جایگزینان اندک دارند، ایجاد می شوند. ترکیب محصوالت 
بدیع، رقبای بالواسطه اندک و تقاضای باالیی که به وسیله بازارهای 
جدید ایجاد شــده است، می تواند ســطوح باالی سودآوری را پایدار 
کند و سرمایه و انگیزه های گسترش سریع تولید و اشتغال را فراهم 
کند. چنین نگاهی، کارآفرینی را به عنوان راه حل مناسب برای ایجاد 
اشتغال و توسعه اقتصادی، جایگزین راه حل های سنتی می کند؛ به 
نحوی که امروزه در ادبیات اقتصادی کشورهای توسعه یافته، گذار 
از اقتصاد مدیریت شده به اقتصاد کارآفرینانه، تبدیل به بحثی تامل 
برانگیز شده است. همزمان، سیاست های سنتی صنعتی شدن در این 
کشورها جای خود را به سیاست های توسعه کارآفرینی داده اند.یکي 
از بزرگترین چالش هاي پیش روي جوامع در حال توســعه از جمله 
کشــور ما  ایجاد اشتغال براي جوانان اســت. بدیهی است با توجه 
به ظرفیت هاي اقتصادي جامعه براي پاسخ گویي به نیازهاي اشتغال 
و رونق صنعت تولید، ایجاد کســب و کارهاي جدید و اســتفاده از 
ظرفیت هاي طبیعي و انســاني موجود  این مهم امري ضروري به 

نظر مي رســد. چالش دیگر آن است که اقتصاد به معنای واقعی 
دولتی اســت و دولت در همه ی زمینه ها ورود میکند.  امروزه 

براي برون رفت از این مشکل، توجه به کارآفریني و 
کارآفرینان مي تواند موثر واقع شود. از نظر بسیاری 
از اقتصاد دانان و صاحب نظران، کارآفرینان موتور 

حرکت و رشــد اقتصادی  یک جامعه هستند که 
در یک محیط رقابتی و شــرایط عدم تعادل، جامعه را 
به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند.از آنجایی 

که کلید موفقیت کارآفرینی یافتن روش خالقانه 
اســت، کارآفرینی با بکارگیــری تکنولوژی های 
جدید و شــیوه های نوین، سریع تر و کم هزینه تر 

نیازهای جامعه را به نحو احســن برآورده می سازد. این 
بــه معنای تولید کاالی موجود بــا هزینه کمتر  یا ارتقا کیفیت آنها 
و یــا به معنای ایجاد بازارهایی برای کاالهای کاماًل جدید اســت.

عالوه بــر نقش اقتصادی کارآفرینان، آنهــا در اجتماع نیز تاثیرات 
شــگرفی بر جای می گذارند. آنها سبب پویایی و افزایش بهره وری 

در اجتماع شــده و ارزش کار را افزایش می دهند و روحیه  ســعی و 
تالش جامعــه را باال می برند.زندگی کارآفرینانه زندگی ای اســت 
که همراه با هیجان، ریســک، تنوع، تغییر، شکست، پیروزی، شوق، 
تالش، خالقیت و فرصت گرایی  اســت. کارآفرینی به عنوان عامل 
کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و 
در مرکز رقابت بین المللی، شرکتهای کارآفرینانه هستند که لبه تیز 
رقابتی آنها معطوف به انعطاف ســازمانی و استراتژی تغییر مستمر 
در فرآیندها، محصوالت و طرح هاست.حجم موفقیت  فعالیت های 
کارآفرینانه در یک جامعه به تصمیمات اقتصادی مســتقل هر کدام 
از افراد آن جامعه بســتگی دارد. احتمال این که مردمان یک کشور 
در کسب و کارهای کارآفرینانه مشارکت کنند، به انگیزه فردی آنان 
برای تبدیل شدن به کارآفرینی، توانایی آنها برای تقبل فعالیت های 
کارآفرینانه و برداشتهایشان از فرصت های در دسترس بستگی دارد. 
محیط های حاکم بر هر کشــور می توانند هر کدام از این عوامل را 
تحت تأثیر قرار دهند. سیاســت های دولت در قبال کارآفرینان برای 
ارائه کمک های مالی از طریق یارانه ها و وام های ترجیح، سیاست های 
مالی مســاعد که آن را»محیط تنظیمی« برای کارآفرین می نامند، 
فرصت های قابل دســترس را کســب و کارهای موجود و کسب و 
کارهای جدید افزایش می دهد.کشــورهایی که برنامه های آموزشی 
عمومی و کاربردی کارآفرینی در آنها متداول اســت و افراد می دانند 
چگونه یک کسب و کار جدید را تامین مالی و مدیریت کنند، احتماال 
از توانایــی الزم بــرای مدیریت موفق کســب و کار خود برخوردار 
خواهند بود.  وجود چنین شــرایط اشاره به »محیط شناختی« برای 
کارآفرینی دارد.در نهایت در کشورهایی که فعالیت های کارآفرینانه 
ارزشمند و قابل تحسین است. تعداد بیشتری از افراد به یافتن کسب 
و کار جدید یا مدیریت کسب وکار جدید برانگیخته خواهند شد. وجود 
چنین شرایطی اشاره به »محیط هنجاری« دارد.محیط های تنظیمی ، 
شناختی و هنجاری،ارکان پایه های  سه گانه حمایتی از فعالیت های 
کارآفرینانه یک کشــور را شــکل می دهند.به اعتقاد کارشناســان 
اقتصــادی، دولت هایی که رویکرد ارتقای فعالیت کارآفرینانه داخلی 
را انتخاب می کنند، در صورتی که سیاست هایی برای تقویت هر سه 

ا پایه فوق الذکر  جــر ارائه ا بود.اگر  خواهند  کنند،موفق 

مشوق های مالی یا برخوردهای ترجیحی دولت بهبود بخشد، دولت 
می تواند محیط شناختی را نیز تقویت کند و بدین ترتیب، توانایی های 
کارآفرینانه را ازطریق برنامه های آموزشــی یا خدمات مشــاوره ای 
افزایش دهد و نیز از طریق بهبود محیط هنجاری برای کارآفرینی، 
با توسل به استفاده گســترده ازتبلیغات و القای کارآفرینی در افکار 
عمومی، با رای مطلوب جلــوه دادن کارآفرینان، انگیزه کارآفرینان 
را بیشتر کند. کشورها از طریق کاهش یا تخفیف مالیاتی، پرداخت 
وام های ضروری و دیگر برنامه های تنظیمی،کارآفرینی را پشتیبانی 
می کنند و بدین طریق احتمال اینکــه مردم،یک فرصت جذاب را 
شناســایی کنند و در نتیجه تصمیم  بگیرند کسب و کار خود را راه 
اندازی کنند، افزایش می دهند. پشــتیبانی مالی برای شرکت های 
کوچک و متوســط یکی نیااز رایج برای ارتقا کارآفرینی در سراسر 
جهان اســت. این حمایت های مالی ممکن است بطور خاص برای 
کارآفرینانــی که از فقدان منابع مالی که از آن بعنوان مانع اصلی راه 
اندازی یک کسب و کار نام برده می شود، مهم باشد.در کشور ما 6۲ 
درصد مردم بر این باورند که راه اندازی کسب وکار در ایران سخت 
اســت.اصالح قوانین و مقررات و فرآیندهای اداری ثبت  یا انحالل 
شرکت و سادگی فرآیند های اخذ مجوز های قانونی از جمله عوامل 
مؤثر در کاهش شکاف بین قصد کارآفرینانه )کسانی که می خواهند 
کســب وکاری را راه اندازی کنند( و فعالیت کارآفرینانه )افرادی که 
عماًل دســت به چنین کاری می زنند( می شود.توسعه کارآفرینی به 
منزله افزایش و بهبود شــاخص های اســتاندارد کارآفرینی اعم از 
ادراکات،گرایش ها، فعالیت ها و سرانجام اشتیاق کارآفرینانه در کشور 
است.ایران از نظر نیروی انسانی، مواد اولیه و وجود بازارهای بزرگ 
و دسترسی به زیرساخت های ارزان قیمت انرژی، آنچنانکه در سند 
چشم انداز نیز هدف گذاری شده است، امکان تبدیل شدن به قدرت 
منطقه ای را دارد. اما در حال حاضر کشور در اجزای مختلف کارآفرینی 
دارای مشکالت جدی است. دید مقطعی و تک بعدی بازیگران اصلی 
به موضوع کارآفرینی باعث شده تا با وجود پتانسیل های مناسب در 
کشــور به نتیجه ی مطلوب نرسیم. کشــور به وضوح نیاز به اتخاذ 
یک رویکرد منطقه ای برای توسعه اکوسیستم ملی کارآفرینی خود 
به عنوان شبکه ای از اکوسیستم های منطقه ای کارآفرینی دارد.از سوی 
دیگر پدیده ای به نام زنان سرپرست خانوار، واقعیت اجتماعی است 
که امروزه در تمام جوامع به چشم می خورد. زنان سرپرست خانوار از 
آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند. یکی از مسائل مهم در ارتباط با 
زنان سرپرست خانوار، کارآفرینی است. وجود افکار منفی درمورد 
نقش زنان در کسب و کار یکی از محدودیت های عمده بر 
سر راه کارآفرینی زنان است. می توان ادعا کرد با تمرکز 
بر خودباوری از سویی بهداشت روانی زنان سرپرست 
خانوار را ارتقا می دهیم و از سوی دیگر آن ها را از دچار 
شدن به اختالالت مختلف از جمله اختالل اضطراب 
اجتماعی دور میکنیم و  میتوانیم آن ها را به سمت 
تحرک، پویایی و کارآفرینی ســوق دهیم. اما نباید 
فراموش کرد که این امر در میان زنان سرپرست خانوار 
بــا توجه به ضعف اقتصادی آن ها همراه با حمایت های 
مالی و اجتماعی سازمان های حمایتی صورت می پذیرد. 
در ســال های اخیر شاهد توجه دولت به مقوله کارآفرینی 
بوده ایم اما برای توفیق در این زمینه و حمایت از کارآفرینی 
و پرورش روحیه کارآفرینی نیازمند توجه بیشتری از سوی دولت، 
هستیم. توسعه کارآفرینی در ایران نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت است.دغدغه اصلی کارآفرین عدم پشتیبانی 
مالی کافی و بجاست.الزم است دولت با هدفگذاری مناسب دراین 
زمینه راهکارهای مناسبی را اتخاذ نماید. بنابراین دور از واقعیت نیست 

که دولت را بعنوان مهمترین عامل در توسعه کارآفرینی بدانیم.

کارآفرینی در ایران؛ پیشرفت یا عقب افتادگی؟

کسب و کارهای جدید
لیدا فقیه نیروی محرکه رشد اقتصادی در کشور

مدیر انفورماتیک
هلدینگ یثربی 

روشــن شده اســت که 
اطالعــات و ارتباطات دو 
قدرت مهم هســتند. این 
دو هم خود ارزش دارند و 
هم ارزش بوجود می آورند. 

فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس 
در آن بازراها اطالع داشــته باشد یا از گذشته 
و آینده بازار باخبر باشــد، تصمیمات بهتری را 
برای رســیدن به سود بیشــتر می تواند بگیرد. 
اطالعات عالوه بــر ارزش ذاتی، جنبه دیگری 
دارد که به دانش منتهی می شود و در مکانیزم 
تصمیم گیری و انجام بهتــر آن اثر می گذارد. 
ارتباطات نیز مانند اطالعات ارزشــمند بوده و 
ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات 

نصیب افراد می کند. 
اطالعــات و ارتباطات دو ابزار اساســی مورد 
نیاز هر فعالیت کارآفرینی هســتند. کارآفرینی 
در انــزوا و بدون حمایت نهادها، ســازمان ها و 
انسان ها امکان پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم 

کشــف یک نیاز اجتماعی است. 
و کشــف نیازهای اجتماعی به 
شــناخت اجتمــاع، نیازهای آن 
و بافت فرهنگــی و اجتماعی و 
اقتصادی آن وابســته می باشد. 
در شناســایی نیاز هــر فعالیت 
کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئوریسین 
می بایســت نســبت به محیط 
بینش و بصیرت داشــته باشــد 
و بدانــد چــه راه حل هایی برای 
رفــع  آن نیــاز، در نقاط دیگری 
از دنیا ارائه شــده است. بنابراین 
اطالعات و دانش مانند ارتباطات 
 از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی

 است. 
فنــاوری اطالعــات و در رأس 
آن اینترنت شــرایط تــازه ای را 
پدیــد آورده اســت کــه در آن 
تولیدکننــدگان، تامین کنندگان، 
فروشندگان و مشتریان و تقریبًا 
همه عوامل دســت اندرکار یک 
چرخــه اقتصــادی قادرنــد در 
مشــترک  مجازی  فضای  یک 
بــا یکدیگر در ارتباط باشــند و 
به تبــادل اطالعــات، خدمات، 
محصــوالت و پــول بپردازند. 

اینترنت تئوری ها و نظریات جدیدی را به میان 
آورده اســت که یکی از آنها اشتغال پیوسته1۴ 

است. 
در این نوع اشــتغال فرد شــاغل کار خود را با 
اســتفاده از امکانات رایانــه ای انجام می دهد 
و حاصــل کار را از طریق اینترنــت در اختیار 
کارفرما یا مشــتریان قرار می دهــد. جالب تر 
آنکه دریافت دســتمزد یا پرداخت مبالغ نیز با 
استفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری 
اینترنتی نظیر حســابهای اینترنتی و کارتهای 
اعتبــاری صــورت می گیــرد. مجموعه این 
فعالیت هــا و تعامالت در قالب آنچه که امروزه 
 تجارت الکترونیک نامیده می شود، قابل بررسی

 است. 
 )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  نقش 

در کارآفریني
عبارت اقتصاد جدید به تدریج رواج یافته و چشــم 
انداز تازه اي را ترسیم میکند که با گسترش فناوري 
اطالعات همراه است. درچنین اقتصادي، فناوري 
اطالعات و ارتباطات گسترش و اهمیت فزاینده اي 
پیدا مي کند. جامعه انســاني طي قرون گذشــته، 
تاثیرات قابــل توجهي از تغییرات فناوري پذیرفته 
است ICT به ارضاي نیازهاي ارتباطي و اطالعاتي 

که بــه ایجــاد دانایي 
کمک میکند، میپردازد 
و امکانات جدیدي براي 
ایجاد  اطالعات  تبادل 
میکند ICT توان بالقوه 
اي دارد تــا به قابلیت 
انسان براي ایجاد دانش 

جدید بیافزاید.
کارآفریني، موتور توسعه فناوري اطالعات 

و ارتباطات
با کارآفریني است که نیازها شناخته میشود و با 
رفع نیازها، پیشرفت حاصل میشود. کشورهاي 
صنعتي به این دلیل پیشرفته اند که در فناوري 
اطالعات پیشــرفت کرده اند و توســط آن هم 
اقتصاد جهان را در اختیار گرفته و هم تبدیل به 
قدرت نظامي شده اند و حال فرهنگ جهان را به 
سوي خواسته هاي خود هدایت میکنند.کارآفریني 
اطالعات در ســطوح مختلف سخت افزار، نرم 
افــزار، اطالعات و ارتباطات قابل انجام اســت. 
در هریک از این ســطوح، فرصت هاي بسیاري 
براي کارآفریني وجــود دارد که نیازمند حمایت 
مرکز سرمایه گذاري و تالش هاي کارآفرینانه 
است و جالب اینکه کارآفریني در 
حوزه اطالعات، بســیار راحت تر 
و عملي تر از کارآفریني در سایر 
حوزه ها است. به عنوان مثال، در 
حوزه نیروگاه هســته اي به دلیل 
کاربرد محدود، ایده هاي کمتري 
وجــود دارد. به عالوه ســرمایه 
گــذاري فوق العاده زیاد و در صد 
امکان پذیري کم، مانع هر فعالیت 
کارآفرینانــه اســت، در حالیکه 
در حــوزه فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات با گستردگي بسیار زیاد، 
ایده هاي بسیاري خلق مي شود و 
میزان ســرمایه گذاري مورد نیاز 
که ایده ها را به نتیجه برســانند، 
چندان زیاد نیست.مالحظه شد که 
فناوری اطالعات تحوالت زیادی 
اجتماعی  فعالیت هــای  کلیه  در 
ازجمله کارآفرینی بوجود آورده و 
به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی 
مدرن مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنیــن کارآفرینی در فناوری 
اطالعــات پهنه وســیعی برای 
الزمه  کارآفرینی  دارد.  فعالیــت 
توســعه فناوری و توسعه فناوری 
بستر کارآفرینی است. بنابراین با 
یک تعامل دو سویه میان این دو مواجه هستیم و 
بر اساس اهمیت نقش بسترساز کارآفرینی، وظیفه 
نهاد های مســئول مدنی و اجتماعی مشخص 
می شود. دولتها باید بســتر کارآفرینی در حوزه 
فناوری اطالعات که همان شبکه های ارتباطی و 
اطالعاتی می باشد را توسعه دهند و تقویت کنند 
و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه ها 
را فراهم نمایند. ضمن اینکه فرهنگ استفاده از 
شبکه ها را ایجاد کرده و گسترش دهند و قوانین 
و مقررات الزم را تدوین و اجرا نمایند. از ســوی 
دیگر در بخشهای خصوصی شرکت های IT در 
حال افزایش کارکنان پشتیبانی فنی هستند و این 
نشان دهنده آن اســت که همواره در ارتباط با 
محصوالت یا برنامه های جدید نیازمند نیروهای 
انســانی تازه نفس هســتند. این گونه فعالیتها 
عالوه بر آنکه ســبب رشد سرمایه IT می شوند، 
جذب منابع انســانی را نیز در پی دارند. بنابراین 
به نظر می رســد این شــرکت ها بتوانند فراتر از 
اهداف استخدامی خود بروند و سهم بیشتری در 
کارآفرینی داشته باشند. همچنین انتقال مشاغل 
IT به خارج می تواند به عنوان یکی از قابلیت های 
بالقوه بــازار کار فناوری اطالعات در نظر گرفته 

شود.

کارآفریني
 موتور توسعه فناوري اطالعات و 

ارتباطات   در دنیای پرتحول کنونی

کارآفرینی نماد کوشــش و موفقیت امور تجاری در دنیای پرتحول 
امروز اســت و کارآفرینان نقش اساسی در توسعه اقتصادی جوامع 
ایفا می کنند.  آنها همچنان از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی 
پژوهشــی و توسعه ای، ایجاد شــغل، رقابت، بهره وری و تشکیل 

صنایع جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند.
ابعاد مهم کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی است که بیشتر نوآوری ها 
طبق مکانیزم تخریب خالق اتفاق می افتد. در کشوری همچون ایران 
کــه نوآوری ها در مواردی تقلید از ایده های کارآفرینان کشــورهای 
دیگر اســت و در برخی موارد دیگر بومی هستند و تکنولوژی نیز در 
حال پیشرفت اســت )هرچند که تا رسیدن به سطوح باالی آن راه 
زیادی باید طی شــود( کارآفرینی معنای واقعی خود را نیافته است 
و هنوز مردم به درســتی نمیدانند کارآفرینی به چه معناســت و کار 
یک کارآفرین چیســت. بدون شــک این معضل نیز همچون دیگر 

مشکالت کشــور ریشــه ی فرهنگی دارد و فرهنگ ارزش آفرینی 
جایگاه درخوری با وجود فرهنگ قوی اشتغال دولتی بین مردم ندارد. 
هرچند که فرازونشــیب های اخیر اقتصاد کشور و سیل عظیم نیروی 
دانشگاهی بیکار این واقعیت را نمایان می کند که نگرش ها به مقوله 
ی کار باید تغییر کنــد و جوانان باید بپذیرند که دیگر تنها با مدرک 
دانشــگاهی نمی توان به شغل دلخواه برســند و قدم برداشتن در 
مســیری که جامعه ی جهانی طی میکند، کشف فرصت ها و شهامت 
تغییر و تحوالت رمز موفقیت آن-هاســت. در این بین نقش دولت و 
حمایت های آن از کارآفرینی بسیار حائز اهمیت است. کارآفرین باید 
به عنوان فردی که ارزشــی را خلق میکند و به جامعه سود می رساند 
مورد حمایت دولت قرار گیرد. با این وجود ارزیابی ها نشــان می دهد 
که عملکرد کلی کارآفرینی کشــور در دستیابی به نتایج مورد انتظار 

مطلوب نبوده است. 

 کارآفرینی در 
انزوا و بدون 

حمایت نهادها، 
سازمان ها 
و انسان ها 

امکان پذیر نیست. 
کارآفرینی مستلزم 

کشف یک نیاز 
اجتماعی است. 
و کشف نیازهای 

اجتماعی به 
شناخت اجتماع، 

نیازهای آن و 
بافت فرهنگی 
و اجتماعی و 
اقتصادی آن 

وابسته می باشد
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 اکثر ابعاد از 
سیاسی گرفته تا 
اقتصادی با عدم 
توسعه یافتگی 
مواجه هستیم و 
اگر بخواهیم از 
لحاظ موضوعی 
این کشورها را 
کشور جهان 
سومی تلقی 

کنیم نیاز داریم 
تا معیارهای 

مقایسه 
کشورهای 
جهان سوم 

را برشماریم. 
تولید ناخالص 

ملی اندک، تولید 
سنتی، فقر 

مزمن، بیکاری، 
ضعف در نظام 
رقابتی صنعتی، 

نهادهای سیاسی 
و اجتماعی 

توسعه نیافته، 
مشکالت مربوط 
به انتقال قدرت 

و مشروعیت 
سیاسی، تقسیم 
ناعادالنه ثروت 

و نوسان در 
تعریف منافع 

ملی از معیارهای 
بارز کشورهای 
جهان سومی یا 
به عبارتی در 
حال توسعه 

است

 ویژگی های توسعه یافتگی و عدم 
توسعه یافتگی اقتصادی کشورها

 مهندس حمیدرضا  اصانلو
 مدیر بازرگانی مجموعه شرکت های یثربی

مسئله ی مهم آن است که هرگز از سؤال کردن دست برندارید. برای 
هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!
می دانید؟! پاسخ دهید!

یکی از اولین شــرایط بوجود آمدن راه حل،  سوال کردن است. به 
عبارتی سوال یا سواالت خوب میتواند درک و تعریف درستی از یک 
مسئله ایجاد نموده و دیدگاه یا راهکار جدیدی تولید نماید و نهایتا به 

رفاه، شادی یا سالمتی یک جامعه خدمت کند.
اگرچه توســعه یک پدیده عینی اقتصادی- اجتماعی اســت، ولی 
برخالف رشــد، امری پیچیده و چند بعدی اســت و به ســادگی 
نمی توان با شــاخصهای کمی نظیر درآمد سرانه، ازدیاد پس انداز و 
سرمایه گذاری، و انتقال تکنولوژی پیشرفته از جوامع صنعتی مدرن 

به کشورهای عقب مانده جهان سوم اندازه گیری کرد. 
چرا که عالوه بر بهبود وضع اقتصادی و ترقی ســطح تکنولوژی و 
ازدیاد ثروت ملی، باید تغیرات اساســی کیفی در ساخت اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی نیز پدید آید. امروزه کشور های جهان بر اساس 
معیار ها و استاندارد هایی چون توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی طبقه بندی و تفکیک میشوند که یکی از این دسته بندی ها 
سطح توسعه اقتصادی است، که نظر به آن کشور های توسعه یافته 
و کشور های در حال توسعه مطرح میگردند که بعضاً هر کدام از این 
کشــورها ویژگی های خود را دارند. در این مقاله سعی به عمل آمده 
تا ویژگی های توســعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی کشور ها مورد 
بحث قرار گیرد، زیرا این مسئله بسیار مهم است که چه تفاوت هایی 
میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته باعث تشویق و ترغیب 
کشور های در حال توسعه جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی 
میشود. به صورت کلی ویژگیهای کشور های توسعه نیافته عبارتند از: 
الف. ویژگیهای اقتصادی )وابستگی اقتصادی به صادرات مواد خام، 
وابستگی از لحاظ واردات، ورود سرمایه های خارجی، عدم ثبات وضع 
مبادالت، سطح باالی بیکاری و کم کاری، سطح نازل درآمد سرانه.

ب. ویژگیهای غیر اقتصادی )ســطح پایین زندگی عمومی، سطح 
پایین بهروری، عــدم توزیع عادالنه ثروت، بی کفایتی دولتها، نرخ 
باالی رشــد جمعیت، وضع بد بهداشــت همگانی، ســطح باالی 

بی سواد، دوگانگی اقتصادی(
شرایط فوق در کشور های توســعه یافته بصورت معکوس میباشد 
به شکلی که این کشورها کوشش میکنند تا به توسعه پایدار دست 

یابند.
جســتجو برای یافتن پاســخ ســواالتی درباره اوضاع اقتصادی و 
اجتماعی کشــورهای توسعه نیافته به شکلی که...  چرا کشورهای 
توســعه نیافته از مالک های توســعه یافتگی باز مانده اند با وجود 
اینکه بعضی از آنها دارای منابع طبیعی و آبی فراوان، موقعیت خوب 
جیواکانومیک، جیوپولتیک، کمک ها و همکاری های جامعه جهانی 
و کشــور های توسعه یافته جهان هنوز هم وضیعت رّقت باری را از 
نگاه اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، فرهنگی وغیره دارا است و در 
یــک حالت پایین تری از زندگی عادی قــرار دارد؟  آیا میتوانند در 
رده کشــور های توسعه یافته قرار گیرند؟ راه های رسیدن به توسعه 
اقتصادی کدام ها هستند؟ موانع توسعه نیافتگی اقتصادشان کدام ها 
بوده اند؟ این ها سواالتی اند که در ارتباط با وضیعت اقتصادی  مطرح 
است که  با مطالعه و تحلیل توسعه اقتصادی میتوان امکان و راه های 

پاسخ گویی به آن سواالت را سهولت بخشید. 
در اقتصاد دو اصطالح کلی و عمومی موجود اســت: یکی »رشــد 
اقتصادی« و دیگری »توســعه اقتصادی« که در ابتدا الزم است در 
مورد این اصطالحات توضیحــی داد که این دو اصطالح نیز قابل 
تفکیک هستند لیکن کلمه توسعه مفهوم عام و کلی است که شامل 

ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و مدیریتی میشــود، 
بنابراین توســعه به مفهوم اقتصادی که آنرا انکشاف اقتصادی هم 
میگویند دارای مفهوم چند بعدی چون اقتصاد، سیاســت و جامعه 

میباشد. 
توســعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است و در تعاریفی که از 
توسعه اقتصادی ارائه شده به طور ضمنی به مفهوم بهبود گسترش 
وضع اقتصادی کشــورها اشاره شده است. توسعه اقتصادی فقط به 
رشد اقتصادی محدود نمیشود بلکه در مقیاس گسترده تری مسائل 
مربوط به فقر، نابرابری، شهر نشینی، مهاجرت، بیکاری، توزیع درآمد 
و شاخصهای اجتماعی را نیز در بر میگیرد. شاخص ها و معیار های 
توسعه اقتصادی عبارتند از:  تولید ناخالص ملی،تولید ناخالص داخلی، 
درآمد سرانه، شاخص کیفیت فیزیکی زندگی، شاخص توسعه انسانی 
و همچنان شاخص های دیگری نیز وجود دارد که میشود از آنها به 
قرار ذیل نام برد: دسترسی به بهداشت عمومی و آب آشامیدنی سالم، 
تمرکز زدایی و مشــارکت، میزان دوگانگی )بخش سنتی- بخش 
مدرن( میزان سازگاری و همگنی قومی و فرهنگی، میزان تنش های 
اجتماعی، درجه انسجام و وحدت ملی، قدرت نهادهای دموکراتیک، 
قدرت سیاسی برگزیدگان، تعهد رهبری به توسعه اقتصادی، میزان 

دسترسی به اینترنت و.... 
از نظر شومپیتر توسعه در کشورهای در حال توسعه شامل تغییرات 
مداوم و خود به خودی استقالل سیاسی و تعادل اقتصادی میباشد. 
میردال میگوید توسعه اقتصادی عبارت است از حرکت یک سیستم 
یک دســت اجتماعی به ســمت جلو و همچنین به عقیده وی در 
توسعه نه تنها روش تولید و توزیع محصوالت و حجم تولید مدنظر 
است بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه و سیاستها نیز 
مورد توجه اســت. به نظر فریدمن توسعه عبارت است ازیک روند 
خالق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیر بنایی در سیستم اجتماعی، 
بنابراین مفهوم توسعه از رشد گسترده تر است. کشورها اکثراً بجای 
تالش جهت دستیابی به رفاه عمومی در جوامع شان بیشتر تالش در 

انکشاف اقتصادی مینمایند.
 به نظر پروفسور دادلی ســیرز در مورد توسعه هر کشوری باید به 
سه سوال اساسی پاسخ دهیم:  فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری 
چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ وی معتقد 
اســت اگر یک یا دو مورد از مسایل فوق بدتر شده باشند حتی اگر 
درآمد ســرانه دو برابر شده باشد نمی توان گفت توسعه اتفاق افتاده 

است.
رشد به معنی بزرگ شدن است، رشد یک معنی کمی و عددی دارد، 
و با یک معیار قابل قبول اندازه گیری میشــود مثل قد، وزن، سن و 
جمعیت. رشد تغییر کمی هر متغیر طی یک دور زمانی معین است. 
رشد اقتصادی یک از اهداف کالن اقتصاد است و به معنی افزایش 
تولید کاالها و خدمات در یک دوره معین معمواًل )یکســال( است. 
همچنین تعریف دیگری در ارتباط با رشــد اقتصادی وجود دارد که 
رشد اقتصادی را عبارت از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور 

در طول یک دوره معین می داند.
پس رشــد یک مفهوم کمی اســت و دوره محاسبه رشد اقتصادی 
  )GNP( معمواًل یکساله با اندازه گیری شاخصهای تولید ناخالص ملی
ســرانه، تولید خالص ملی )NNP(، تولید ناخالص داخلی)GDP( و 

تولید خالص داخلی)NDP( بصورت سرانه میباشد.
همچنین دانشمندان اقتصادی نظرات متفاوتی در اتفاق افتادن رشد 
اقتصادی بشــرح:  گسترش سیســتم اقتصادی در جهات مختلف 
بدون تغییر در زیربنای آن )فریدمن( و رشد تغییرات بصورت آرام و 
تدریجی در شرایط اقتصادی در بلند مدت در نتیجه افزایش تدریجی 
در نرخ پس اندازها و جمعیت )شومپیرتر( دانسته اند. در تمام تعاریف 
اشاره شده رشــد اقتصادی به عنوان پدیده کمی تغییرات در میزان 
تولید ملی اســت. این تغییرات ممکن اســت مثبت یا منفی باشد 
بنابراین رشد اقتصادی هم می تواند مثبت یا منفی باشد. در صورتی 
که تغییری در تولید صورت نگیرد رشد اقتصادی برابر صفر خواهد 
بود. رشــد اقتصادی در نتیجه دو عامل ذیل افزایش میابد: افزایش 
عوامل تولید )نیروی کار، ســرمایه، زمین( از نظر کمی و عامل دوم 

تخصیص مناسب تر منابع و افزایش کیفیت عوامل تولید. 
مهمترین معیارها برای ویژگی های توســعه یافتگی و عدم توسعه 

یافتگی کشورها عبارتند از: 
تولید ناخالص ملی GNP: اولین شــاخص اندازه گیری توسعه 

اقتصادی اســت. تولید ناخالص ملی ارزش تمام کاالها و خدمات 
نهایی تولید شده به قیمت جاری طی یک دوره مالی معین معمواًل 
یک سال است. به نظر می رسد کشوری که GNP باالتر داشته باشد 
از قدرت، ثروت و امکانات بیشــتری برخوردار است. این شاخص تا 
حدی گمراه کننده اســت زیرا متغیر های اساسی نظیر رشد قیمتها، 
رشد جمعیت، توزیع درآمد، آلودگی محیط زیست، اقتصاد زیر زمینی 

و تولید خود مصرفی انعکاس مناسبی در آن ندارند.
درآمد ملی یا درآمد ســرانه: دومین شاخصی که برای اندازه 
گیری توسعه اقتصادی معرفی شــده درآمد ملی یا سرانه است. در 
آمد سرانه عبارت است از تقســیم تولید ناخالص داخلی)NDP( به 
قیمتهای ثابت تقسیم بر کل جمعیت کشور میباشد گرچه کشوری 
با درآمد ســرانه باال را نمی توان لزوماً توسعه یافته تلقی کرد اما هر 
کشور توسعه یافته دارای درآمد سرانه نسبتاً باالیی است. تقریباً کشور 
توسعه یافته ای وجود ندارد که سطح درآمد سرانه آن پایین و مثاًل 
مشابه کشورهای افریقایی باشد. اگر این شاخص را با بهره گیری از 
گزارشات بانک جهانی درکشورهای توسعه نیافته ارزیابی کنیم شاهد 
درآمد سرانه هزار دالر امریکا خواهیم بود که در مقایسه با کشور های 

پیشرفته یک مبلغ بسیار کوچک است.
تداوم رشد معقول اقتصادی: گرچه ممکن است کشورهای 
توسعه یافته دارای نرخ رشد خیلی باالیی نباشند اما معمواًل در رشد 
اقتصادی خود دارای ثبات هستند و اگر گاهاً رشد اقتصادی آن ها به 
دلیلی دچار کاهش شود مجدداً تمایل به بازگشت به وضعیت عادی 
را دارند. این در حالی اســت که یک کشور توسعه نیافته چنانچه به 
دلیلی موقتاً صاحب رشد قابل توجهی شود با تغییر جزئی در شرایط، 
رشــد اقتصادی آن دچار کاهش شدید شده و تمایل به بازگشت به 

آن رشد باال را ندارد.
توزیع درآمد: بیشتر بودن درآمد یا تولید ناخالص ملی الزاماً موجب 
برخورداری بیشترآحاد جامعه نیست. برخورداری و رفاه جامعه بستگی 
به توزیع مناسب درآمد دارد. توزیع درآمد در کشورهای توسعه نیافته 
نسبت به کشورهای توسعه یافته از شدت نابرابری بیشتری برخوردار 
است. نکته مهم تر آنســت که نابرابری توزیع درآمد در کشورهای 
توســعه نیافته ســبب پدید آمدن موقعیت ممتاز، شــأن و منزلت 
اجتماعی ویژه ای برای ثروتمندان می شــود که انواع تبعیض ها را 
به همراه دارد. در کشــورهای توسعه نیافته بدلیل رشد نامتوازن در 
بخشــهای اقتصادی، نابرابری قابل توجهی در توزیع عایدی افراد 
جامعه مشاهده میشــود. برای اندازه گیری توزیع درآمد ابزار هایی 
نظیر ضریب جینی، منحنی لورنز، شاخص تایل و معیار اتکینسون 

وغیره.... نیاز است.
نرخ رشد جمعیت: به طور کلی در کشورهای توسعه یافته نرخ 
رشد جمعیت بسیار پایین و در برخی موارد صفر است. در حالی که 
در اغلب کشورهای توسعه نیافته نرخ رشد جمعیت نسبتاً باالست. 
رشد اندک جمعیت در کشورهای توسعه یافته عمدتاً ناشی از کاهش 
نرخ زاد و ولد اســت در حالی که رشد باالی جمعیت در کشورهای 
توسعه نیافته بیشتر ناشــی از باال بودن نرخ زاد و ولد است، گرچه 
نرخ مرگ و میر در کشورهای توسعه نیافته نیز تا حد قابل توجهی 
کاهش یافته است. اما هنوز در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نرخ 

مرگ و میر باالست.
تغییر ساختار اقتصادی: هدف از تغییر ساختار اقتصادی افزایش 
سهم نیروی کار و ایجاد ارزش افزوده در بخشهای خدمات و صنعت 

است که در فرایند طبیعی توسعه صورت میگیرد.
نرخ باسوادی و بیسوادی: به طور معمول نرخ بیسوادی در کشورهای 
توســعه یافته بســیار پایین و تقریباً صفر اســت. در حالی که نرخ 
بیسوادی در کشورهای توسعه نیافته بسیار باال است. در ضمن باید 
توجه داشــت که کیفیت باسوادی در کشورهای توسعه یافته بسیار 
متفاوت از کشورهای توسعه نیافته است. در کشورهای توسعه یافته 
افراد باسواد عالوه بر این که سواد خواندن و نوشتن دارند، دارای یک 
فن و مهارت شــغلی مرتبط با سواد خود می باشند و حال آنکه آمار 
باسواد در کشورهای توسعه نیافته عمدتاً بر سواد خواندن و نوشتن 
تاکیــد دارند. به عالوه درصد جمعیت اهل مطالعه در کشــورهای 

توسعه یافته بسیار باالتر از کشورهای توسعه نیافته است.
وســعت فقر: جنبه دیگر توزیع درآمد وســعت فقر است که به 
دو عامل بســتگی دارد: اول سطح متوسط درآمد ملی و دوم درجه 

نابرابری در توزیع درآمد.

در هرسطحی از درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادالنه تر باشد میزان فقر بیشتر است.  
بر اساس گزارشات آماری تعداد افراد فقیر در کشورهای توسعه نیافته در هر سال  نسبت به 
سالهای قبل افزایش یافته است که قسمت زیاد این افراد در دهات متمرکز اند و شغل اصلی 
شان زراعت است. آمارها نشان می دهد که دست کم یک سوم جمعیت ساکن در کشورهای 

در حال گذر از فقر رنج می برند.
ترکیب تولید و مصرف: در کشورهای توسعه یافته طی فرآیندی توسعه هم از جهت تولید 
و هم از جهت مصرف به تدریج از ســهم وابستگی به محصوالت خام کاسته می شود. ادامه 
روند به این صورت است که ابتدا بر سهم محصوالت صنعتی افزوده شده و سپس به همراه 
کاهش سهم محصوالت خام و صنعتی بر سهم خدمات افزوده می شود. به عبارت دیگر امروزه 
درصد باالیی از تولید و مصرف کشورهای توسعه یافته از نوع خاصی خدمات مانند تحصیل، 
تفریح، ورزش، هنر، مراقبت های درمانی و مواردی از این قبیل می باشــد. در کشورهای در 
حال توسعه به طور معمول بیشترین سهم درآمد متوسط افراد صرف خرید کاالهای ضروری 
می شــود تا خدمات خاص. در برخی از کشورهای در حال توسعه، رشد سریع جمعیت و عدم 
قابلیت جذب نیروی کار توسط بازار کار و عدم امنیت کافی و سایر موانع بازدارنده سبب شده 
تا سهم خدمات از کل تولید ملی بسیار باال باشد این سهم خدمات باال نه ناشی از باال بودن 
اقالمی چون تفریح و هنر، بلکه ناشــی از مشاغل و خدماتی چون تجارت داللی و هم چنین 

خدمات تقریباً غیرضروری دولتی است.
دسترســی به امکانات آموزشی و بهداشــتی: یکی دیگر از شاخص های توسعه 
دسترسی به امکانات بهداشتی نظیر آب آشامیدنی سالم، نرخ مرگ و میر کودکان و امید به 
زندگی اســت. همچنین از شاخصهایی که مورد تاکید سازمان ملل متحد قرار دارد گسترش 
امکانات آموزشــی و دسترســی ســهل و رایگان تمامی افراد به امکانات آموزشی است. در 
کشورهای توسعه یافته تسهیالت آموزشی از قبیل مصارف سرانه آموزش)از ابتدا  تا  عالی(، 
تعداد معلم نســبت به دانش آموز و دانشجو، مساحت فضای آموزشی نسبت به دانش آموز 
و دانشــجو، سرانه کتاب دانش آموز و دانشجو و مواردی از این قبیل باالتر از کشورهای در 
حال توســعه اســت. هم چنین تحصیالت همراه با آزمایش و عمل و به صورت کاربردی 
اســت که سبب ایجاد ابداعات و نوآوریهای تکنولوژیکی می شود. در کشورهای توسعه یافته 
تســهیالت بهداشتی و درمانی از قبیل تعداد پزشک به نسبت یک جمعیت مشخص، سرانه 

بستر بیمارستانی، مصارف سرانه بهداشتی بسیار باالتر از کشورهای در حال توسعه است.
نرخ اشتغال و بیکاری:  هرچه تعداد بیشتری از نیروی کار فعال جامعه به کار تمام وقت 
مشغول شوند و نسبت شــاغلین به کل نیروی کار جامعه افزایش یابد، تولید ناخالص ملی، 
درآمد سرانه و رفاه اقتصادی جامعه افزایش می یابد. بیکاری از مشکالت بزرگ اقتصادی در 
بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی در کشورهای پیشرفته است. با این حال اواًل، درصد 
بیکاری در کشــورهای توسعه نیافته بسیار باالست و ثانیاً، با احتساب بیکاری پنهان در این 
کشورها که درصد قابل توجهی از نیروی کار را در خود جا داده و از طرفی کم کاری گسترده 
در بخش دولتی، ابعاد بیکاری در کشورهای توسعه نیافته بسیار گسترده تر است. نکته دیگر 
این که جمعیت بیکار در کشورهای توسعه یافته تحت پوشش سیستم های تامین اجتماعی 
 اســت و حال آنکه در کشــورهای توســعه نیافته جمعیت بیکار از پوشش حمایتی مناسبی 

بهره  مند نیستند.
نتیجه گیری: ســرانجام با مطالعه و تحلیل از وضیعت اقتصاد کشورهای توسعه نیافته به 
این نتیجه میرسیم، که در اکثر ابعاد از سیاسی گرفته تا اقتصادی با عدم توسعه یافتگی مواجه 
هستیم و اگر بخواهیم از لحاظ موضوعی این کشورها را کشور جهان سومی تلقی کنیم نیاز 
داریم تا معیارهای مقایســه کشورهای جهان ســوم را برشماریم. تولید ناخالص ملی اندک، 
تولید سنتی، فقر مزمن، بیکاری، ضعف در نظام رقابتی صنعتی، نهادهای سیاسی و اجتماعی 
توسعه نیافته، مشکالت مربوط به انتقال قدرت و مشروعیت سیاسی، تقسیم ناعادالنه ثروت 
و نوسان در تعریف منافع ملی از معیارهای بارز کشورهای جهان سومی یا به عبارتی در حال 
توسعه است. هدف اساسی از توسعه اقتصادی رسیدن به رفاه و آسایش زندگی است. بنابراین 
کشورهای توسعه نیافته برای رسیدن به این هدف باید یک سلسله تدابیر و استراتژی هایی 
را  بکار گیرند که یکی از آنها  اســتراتژی جایگزینی واردات یعنی توســعه صنعتی از طریق 
حمایت میباشد. در طول این استراتژی به تدریج کشور تولید داخلی را جایگزین تولیدات مشابه 
خارجی میکند و تواماً با  استراتژی تشویق صادرات که رهبری رشد اقتصادی را برعهده دارد 
به شکوفایی و رشد میرسد.  بنابراین کشورهای توسعه نیافته باید سرمایه گذاری های خارجی 
را تشــویق کنند، صنایع داخلی را از طریق سیاست های مالی و پولی حمایت نمایند، فساد را 
از بین برده وحاکمیت قانون را بوجود آورند، ســطح استخدام از طریق سیاست های پولی و 
مالی را افزایش داده، کیفیت تولیدات داخلی و صادرات آنها را افزایش دهند، همچنین کیفیت 
ســطح دانش و تحصیالت افراد کشور را ارتقاء داده، ایجاد ارزش افزوده در محصوالت خام 
نموده، تامین امنیت جانی و مالی تجار کشور را داشته، توجه به مسائل زیربنایی کشور وغیره 
را در زمره الویت موضوعاتی بداند که جهت دستیابی به توسعه اقتصادی کشورهای در حال 

توسعه مورد نیاز است.
منابع: 

1- اصول و مبانی علم اقتصاد، تالیف. دکتر نادر مهرگان )1388(
۲-  توسعه و کشور های توسعه نیافته، تالیف. یوسف نراقی )13۷9(

3- سیاست اقتصاد عمومی، تالیف. دکتر هادی صمدی )138۷(
www.worldbank.org  -۴

ایــن مقاله آموزه هایی بــرای مطالعة تحلیلــی و منتقدانة مبانی 
فرهنگــی و تاثیر آن بر رشــد اقتصادی ارائــه میدهد. هدف آن 
ایجاد یا تقویت توانایی »خوب پرســیدن« و »خالقانه اندیشیدن« 
 و ایجــاد حــس تعالــی و از طریــق پرســش در تحلیلگران

 است.
 یکی از عوامل موثر در فرایند توسعه اقتصادی شناسایی معضالت 
و تنگناها و ارائه راه حل برای رفع آنهاســت که این امر منوط به 

گســترش خرد جمعی از طریق تبادل اندیشه و اشتراک دانش، 
ارائه یافته ها  و نظریه های جدید اســت که با عنایت به گستردگي 
زمینه هــاي علمي و نیاز روزافزون نظــرات نو در علوم مدیریت و 
اقتصاد، سعي به تقویت این مهم و تشریح کلی ابعاد اثرگذاری آن 

از منظر ترکیبی علوم انسانی  و اقتصادی میباشد
واژگان کلیدي:  بیان مسئله، فرهنگ و اقتصاد، اشتغال و بیکاری، 

نقشه دانش، رشد اقتصاد، توسعه اقتصاد.
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فرشته نوری
مدیر مالی مجموعه شرکت های یثربی

سرمایه مالی: ��
ســرمایه مالی از موضوعاتی است که در بحث 
راه اندازی هر ســرمایه گــذاری جدید مطرح 
می شــود. ســرمایه مالی ســرمایه ایست که 
بانک ها در اختیــار دارند و صاحبان صنایع آنرا 
بکار می برند. بحث تامین مالی به خصوص در 

کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است. کشورهای 
در حال توســعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز 
به منابع مالی فراوان دارند. در این کشــورها برخی از پروژه ها را با تامین 
مالی داخلی می توان انجام داد اما در پروژهای مهم و زیرســاختی مورد 
نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند 
پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه 

زیر ساخت ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.
انواع روش های تامین مالی: ��

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه مدت یا بلندمدت، مشارکت در 
سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شــرط خرید محصول، فروش سهام 
شــرکت یا صدور اوراق قرضه )البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ 
مقدور اســت( و غیره انجام می گیرد.تامین مالی پروژه ها چه مربوط به 
بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق جذب منابع خارجی. 
در هر کدام از این روش ها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای 
پــروژه با توجه به نیاز خود از یکــی از این دو روش ، پروژه خود را تامین 
مالی می کند. در ادامه هر کدام از این روش ها به تفصیل بررسی می شود.

انواع روش های تامین مالی داخلی:
روش هــای تامین مالــی داخلی در دو گروه تامیــن مالی کوتاه مدت و 
بلندمدت مورد مطالعه قرار می گیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی 

سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرد.
روش های تامین منابع مالی کوتاه مدت: ��

اعتبار تجاری: دریافت کاال و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وام هــای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از 
موسسات مالی

صدور اســناد تجاری: اوراق بهــا دار قابل 
مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر 
واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته 

می شود.
ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت

ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت عبارت 
است از:

الف - ســهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت 
است

ب - سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سودثابت و معین
ج - اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د - اوراق مشارکت
ه % اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه:

اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد می شود 
اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود 
دارند که مثال هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل 

آن بخشی از سود را دریافت کرد.
انواع روش های تامین مالی خارجی: ��

بحث تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحث اصلی انجام پروژه ها 
اســت. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکار مورد توجه 
برای تامین مالی پروژه های با حجم مالی باال می باشد. در کشوری مانند 
ایران که نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، جذب منابع خارجی  امری بسیار 
ضروری است.آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می کند وجود 
ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل 
و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می 
باشــد. تامین مالی می تواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانک 
های خارجی یا موسســات مالی بین المللی یا به شــکل سرمایه گذاری 

خارجی باشد.

مهندس حسین  ناظم زاده
نقشــه برداری  ادوات  فروش  مدیر 

هلدینگ یثربی
گروه ســران آســیا با بیش از 3۰ سال 
تجربــه مفید اجرایی در زمینه نقشــه 
برداری بطور اعم ،  فعالیتهای بازرگانی 
خود را از ســال 13۷3 در زمینه تولید ، 
مونتاژ ،  واردات ،  فروش و خدمات پس 

از فروش ادوات و تجهیزات نقشه برداری در کشور 
آغاز کرده است.  این مجموعه با دنبال کردن هدف 
اصلــی خود در زمینه تولید تجهیزات پیشــرفته و 
روزآمد ، ضمن بهره مندی از پتانسیل های ارزشمند 
هلدینــگ معظم گروه یثربــی، زمینه های الزم را 
جهت ارتقاء ســطح و کیفیت تولید انواع تجهیزات 
 پیشرفته نقشــه برداری و گیرنده های سیستم های 
 GNSS   ماهــواره  ای ناوبــری جهانــی کــه
RECEIVER نامیــده می شــوند فراهــم آورده 
اســت و عالوه بر رفــع نیاز  روز افــزون داخلی 
کشــور ،  در صدد اســت با توجه به عــدم وجود 
سازنده ای  انحصاری و محلی در منطقه خاورمیانه 
و کشورهای همسایه ،  این خال را با صادرات برند 
 GEOPOS ثبت شــده و انحصاری خود بــه نام
کــه از جدیدترین فناوری هــای روز دنیا نیز بهره 
مند اســت با قیمتی رقابتی مرتفع نماید ،   شایان 
ذکر اســت که زمینه مذاکره در باب صادرات این 

محصول به کشور ترکیه تا حد مطلوبی 
با طرف ترک پیشرفت داشته و در آینده 
نزدیــک اجرایی خواهــد گردید.   این 
مجموعــه همواره درتالش اســت تا با 
رصد آخرین دســتاوردهای تکنولوژیک 
 ایــن صنعــت در جهان ،  که از رشــد 
فزاینده  ای نیز برخوردار است ،  با تکیه بر 
توانایی های افراد متخصص و مستعد در 
بخش تحقیق و توسعه خود ،  ضمن  روزآمد کردن 
این تجهیزات به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری ،  
نسبت به ایجاد زمینه تولید یا توسعه فن آوری های 
نویــن نظیر  سیســتم های ناوبــری اتومبیل های 
خودران ،  پهپاد های پیشرفته نقشه برداری با دقت 
باال ،  و یا لیزر اسکنرهای فوق پیشرفته اقدام نماید.

در این راســتا هدف ما گسترش توانایی های فنی ،  
توسعه زیرســاختهای علمی و نهایتا قرار گرفتن در 
صف اول تولید کنندگان برتر سخت افزارهای نقشه 
برداری و سیستم های GNSS  در جهان و منطقه 
خاورمیانه می باشــد و با عنایت به رویکرد ما مبنی 
بر ارائه قیمتی بســیار مناســب و رقابتی نسبت به 
نمونه های خارجی وارداتی موجود در بازار کشــور ،  
رجاء واثق داریم در ســال عزم ملی برای حمایت 
از تولید داخلی دستگاه ارائه شده قطعا مورد عنایت 
و توجه عموم سازمانها و ارگانهای مرتبط و جامعه 

نقشه برداران کشور خواهد گردید.

علی رشیدی 
انبار مجموعه شــرکت های  مدیر 

یثربی
خالصــه گــزارش از مجموعــه 
مجموعــه  انبــار  فعالیت هــای 
شرکت های یثربی به شرح زیر است.

مجموعه انبار هــا:1- انبار مواد اولیه 
صنایع غذایــی ۲-انبار لوازم خانگی 

3-لوازم اشپزخانه 
گزارش عملکرد:

1-کنترل و مدیریت در امر واردات و انبارداری و خروج اقالم مربوط 
به صنایع غذایی :

پودر رسیستامیل  مودی فاید استارچ  بالغ بر 1۰۰۰ تن
پودر اب پنیر دمینرال پگاه گلستان  بالغ بر 5۰۰تن

انواع شیرخشک تولید داخل3۰۰۰ تن 
انواع پودر اب پنیر سنتی و UF 1۰۰۰ تن 

پودر مالتو دکســترین 5۰۰ تن  و انواع 
استابالیزر های لبنی 

۲-کنتــرل و مدیریــت و واردات و 
انبــارداری و خــروج کولر های گازی 

1۰۰۰  ست 
3-کنتــرل و مدیریــت و واردات و 
انبــارداری و خروج قطعــات و لوازم 

یدکی یخچال 
۴-بهسازی انبار و مجهز شدن به سیستم اعالم و اتفاع حریق 

5-بهینه سازی انبار از لحاظ موازین بهداشتی بر اساس دستور العمل 
اداره نظارت بر مواد غذایی و وزارت کار و امور اجتماعی 

6-شروع طراحی و راه اندازی خط تولید دستگاه آبسردکن در این 
مجموعه که به زودی افتتاح می گردد .

۷-بــه کار گیــری نیروی انســانی و نیــروی کار ثابت در جهت 
 اهــداف کارافرینــی مدیریــت عامــل محتــرم جنــاب اقای 

مهندس یثربی. 

مهندس علی صحرایی
مدیریت تولید لوازم خانگی هلدینگ یثربی

شــرکت تجارت نخبه تولید کننده لوازم 
خانگــی ) مجموعه شــرکت های یثربی( 
با هدف رشــد و توســعه اقتصاد کشور  و 
اشتغالزایی تاســیس گردیده است. بخش 
لــوازم خانگــی )مجموعه شــرکت های 

یثربی(  مشــتمل بــر تولید یخچال هتلــی ، یخچال – یخچال 
فریزر – فریزر – آبســرد کن های خانگی دو منظوره در مجموعه 
شرکت های یثربی اســت.  85 درصد لوازم خانگی ساخت داخل 
است که تمامی مراحل آن اعم از تولید، ساخت و مونتاژ در داخل 
کشــور صورت می گیــرد. همچنین  با توجه به نیــاز بازار داخل 
کشور مجموعه شــرکت های یثربی به عنوان اولین تولید کننده 
دســتگاه های آبســرد کن های دو منظوره خانگی این نیاز مرتفع 
گردیده اســت و با سابقه ای 15 ســاله در واردات  سهم بزرگی 

در تولیــدات بازار بخــش برودتی دارد و 
محصوالت شــرکت نیز برای کشور های 
همسایه صادر  شده و برای کشور ارزآوری 
دارد.همچنین محل تولید لوازم خانگی در بهترین 
نقطه جغرافیایی کشور است که از لحاظ دسترسی 
به پایتخت و سیستم حمل و نقل ریلی، هوایی و 
زمینی دارای موقعیت ویژه ای می باشد.از طرفی با 
توجه به پشتوانه فنی و مهندسی در زمینه تولیدات، شرکت می تواند گامی مهم 
در جهت پیشــرفت بخش تولید و اشتغال بر دارد که بتواند حداقل در بخش 
اشــتغالزایی سهمی قابل توجه داشته باشــد.کیفیت تولیدات داخلی می تواند 
معرف محصوالت به مصرف کننده ی نهایی باشد که مردم شریف کشورمان 
ترجیح دهند که از خرید کاالی خارجی صرف نظر کنند و جهت رشد و توسعه 
و اشتغال گامی مهم در اقتصاد کشور بردارند.تولیدات داخلی می تواند به رشد 
تولید ناخالص ملی کمک کند که رتبه ی اقتصادی کشور را به سمت جلو ببرد 

و این جزو اهداف مجموعه شرکت های یثربی می باشد.

رفع خالء تجهیزات نقشه برداری انواع روش های  تامین مالی کارآفرینان
در کشور

گزارش عملکرد مجموعه فعالیت های 
انبار شرکت های یثربی

گام های ارزنده شرکت تجارت نخبه در اقتصاد کشور

 این مجموعه با دنبال 
کردن هدف اصلی خود 

در زمینه تولید تجهیزات 
پیشرفته و روزآمد ، ضمن 

بهره مندی از پتانسیل های 
ارزشمند هلدینگ معظم 
گروه یثربی، زمینه های 

الزم را جهت ارتقاء سطح 
و کیفیت تولید انواع 

تجهیزات پیشرفته نقشه 
برداری و گیرنده های 

 سیستم های 
ماهواره  ای ناوبری جهانی 
 GNSS RECEIVER   که

نامیده می شوند



w w w . y a s r e b i g r o u p . c o m
اسفند  ماه96

13
   تولید ،  صادرات و واردات ،  بسته بندی ،  بافندگی ،  پتروشیمی ، صنایع غذایی ، لوازم خانگی ،  صنایع سلولزی، فناوری اطالعات و...

Corporate Collections  YASREBI GROUP

رضا میرزاپور
 مدیریت مجموعه دکتر ایرانیان هلدینگ یثربی

دکتر ایرانیان در زمینه تبلیغات و اطالع رســانی و همچنین فناوری 
اطالعات در حوزه پزشکی و ســالمت فعالیت می کند. بانک های 
اطالعاتی از پزشــکان و مراکز درمانی ، سامانه رزرو وقت آنالین ، 
خدمــات it به پزشــکان و مراکــز درمانی ، خدمــات مالتی مدیا، 
کارت های تخفیف ســالمت، دانشنامه سالمت، ســامانه اشتراک 
ویدیو، باشــگاه مشتریان و ... جز فعالیت های دکتر  ایرانیان است . 
ساخت و توســعه بانک اطالعات بیماری ها و داروها و خوراکی ها 
نیز از دیگر اهداف ماســت . دکتر ایرانیــان بنادارد در تمامی موارد 
گفته شــده کاملترین و جامع ترین شود و برای رسیدن به این امر 
مهم بی وقفه تالش می کند . شعار دکتر ایرانیان کیفیت باالی کار 
و بی رقیب بودن اســت که با کوشــش و سعی بسیار روز به روز به 
این مهم نزدیکتر می شویم.می توانید مطمئن شوید با دکتر ایرانیان 
 مشتریان شما چند برابر شــده و همیشه مشتریانی خشنود و وفادار 

دارید . 

دکتر ولی ا.. آزموده
1_ صبر در مصائب، پایداری در حوادث، استقامت 
در کار، مالیمــت با جهال، خوشــرویی با عیال، 

اجتناب از غیبت، اکرام به مهمان، عطا در مقام
۲_ هنگام عصبانیت نه تصمیم، تنبیه، نه توبیخ. 

حضرت علی)ع(
3_ انتظار نداشته باشید همیشه آنچه در اطرافتان 

اتفاق می افتد، مطابق میل و خواسته شما باشد.
۴_ از ســختی ها نترســید و از اتفاقات هر لحظه 

استقبال کنید و از آن لذت ببرید.
5_ اجازه ندهید اتفاقات ناخوشایند روحیه شما را 

خراب کند.
6_ بــا بحث های بی نتیجه، انــرژی خود را هدر 

ندهید.
۷_ انتظار نداشــته باشــید با منفی گری، سود، 

سالمت و نتیجه ای بدست آورید.
8_ از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باشید.

9_ زمانی می توانید مهر بورزید که با خود مهربان 
باشید.

1۰_ قبل از مطمئن شدن، در مورد چیزی هیچگاه 
عجوالنه قضاوت نکنید.

11_ به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپردازید.
1۲_ با تمرکز کاری را انجام دهید که به آن عالقه 

و اشتیاق دارید.
13_ زندگی خود را هدفمند کنید و برای رسیدن 

به اهدافتان تالش کنید.
1۴_ چیزهایــی را که دوســت دارید، به دیگران 

ببخشید.
15_ قلبتان را از نفرت خالی کنید تا خوشــبختی 

در آن النه کند.
16_ به هنگام هر کار جستن نکوست، زدن رای 

با مرد دانا و دوست.
1۷_ بعد از تحقیق، بررســی و اطمینان قاطعانه 

تصمیم بگیرید.
18_ اگر عصبانی هســتید تا 1۰ بشمارید، و اگر 
خیلی عصبانی هستید تا 1۰۰ بشمارید، قدری آب 

بنوشید و از محل دور شوید.
19_ با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید 

با خودتان رفتار شود.
) هر بد که به خود نمی پسندی  

       با کس مکن ای برادر من(
۲۰_ با امید و ایمان و توکل به خدا اقدام کنید.

۲1_ بر جسم و روح خود مسلط باشید.
۲۲_ برای اینکه شــاد باشــید، باید با گذشــت، 

بخشنده و مهربان باشید.
۲3_ در زندگی به جای شناور بودن شناگر باشید.

۲۴_ قــدر هر لحظه از زندگــی را بدانید و اندوه 
گذشته و آینده را نخورید.

۲5_ جمله حق با من اســت، تشــریح و اثبات و 
متقاعد کردن دیگران را رها کنید.

۲6_ قبل از هر حرف و حرکت به سودمند بودن 
آن بیندیشید.

)مگوی آن سخن که اندر آن سود نیست  
     که از آن آتش است بهره جز دود نیست(

)گفت پیغمبر که قولش کیمیاست   

        حرف واجب نقره، خاموشی طالست(
۲۷_ به بی احترامی دیگران، اعتنا نکنید، اهمیت 

ندهید و بی تفاوت بگذرید.
۲8_ از انتقادات سازنده و سودمند بهره بگیرید.

۲9_ بگذارید دیگران از شــما بــه عنوان فردی 
خردمند، ســودمند، باگذشت و بخشنده و مهربان 

یاد کنند.
3۰_ یگانه داروی آرام بخش روح، یاد خداست.

31_ خــود را از زنجیرهــای، من ذهنی، بدبینی، 
منفی بافی، و ناامیدی نجات دهید.

3۲_ به خاطر اشتباهات گذشته، خود را سرزنش 
نکنید.

33_ خوشبختی خود را در خوشبختی انسان های 
خوب خدا جست و جو کنید.

از  خــود  لغــات  فرهنــگ  در   _3۴
ناامیــدی،  شکســت،  چــون   کلماتــی 

نمی شود، ترس و غیر ممکن است استفاده نکن.
35_ شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته 

نکنید تا همیشه از آن برخوردار باشید.
36_ در بدســت آوردن و از دســت دادن، دست 

خوش هیجان نشوید و تعادل خود را حفظ کنید.
3۷_ از لجبازی، خودرایی و اصرار بر اینکه حرف، 

حرف خودتان باشد پرهیز کنید.
39_ طبــق قوانین مزرعــه و جبــران، به قدر 
 توانتــان تالش کنیــد و نتیجه را به خــدا واگذار 

کنید.
۴۰_ هرگز خودتان را با دیگران مقایســه نکنید، 
چون که شــما چیزهایی دارید که دیگران آرزوی 

آنها را دارند.

مجید بهره مند
مدیر روابط عمومی

نقش روابط عمومی در یک ســازمان نقشی ارزنده و به 
عنوان یکی از ابزارهــای موفقیت کارآفرینان و مدیران 
سازمانی محســوب می شود. روابط عمومی مجموعه ای 
از فعالیت ها و اقداماتی اســت که به صورت هدفمند و 
با برنامه ریزی قبلی به منظــور برقراری ارتباطی موثر با 
مخاطبان و مشتریان یک سازمان انجام می گیرد. شاید 
در نگاه اول روابط عمومی و تبلیغات مترادف و مشــابه 
به نظر برســند، ولی این دو مفهوم در عمل تفاوت های 
مهمی دارند؛ از جمله نــگاه بلندمدت و بابرنامه ی روابط 

عمومی به فرآیند تصویرســازی مثبت از کســب و کار 
مربوطه اســت که در مقابل نــگاه کوتاه مدت تبلیغات 
قرار می گیرد.  روابط عمومی صاحب ســبک، به عنوان 
حلقه اصلی ارتباطات میــان مدیران، کارکنان و جامعه، 

مسئولیتی خطیر به عهده دارد.
از زمانــی که روابــط عمومی به عنوان یکــی از ارکان 
مدیریت و بخشی از نظام رسانه ای مطرح شده، اهمیت 
آن در مسئولیت ارتباطی سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و 
نهاد های فرهنگی اجتماعی نمود تازه ای پیدا کرده است. 
باید یادآورشویم، نمادهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی یک جامعه در گرو ساز و کارهایی هایی همچون 

توزیع عادالنــه اطالعات، روشــن گری افکارعمومی، 
مــردم مداری و احتــرام به حقوق انســان ها به منظور 
افزایش ســطح مشــارکت مردمی اســت که ماموریت 
 انجام آن بــه عهده مدیریت روابط عمومی ســازمان ها

 است.
روابط عمومي ها باید روش خود را از بین این ســلیقه ها 
انتخاب کنند. باید مشخص کنید انتظار مردم و دستگاه ها 

از شما چیست. باید با مردم صادقانه رفتار شود.
امید است که این نقش بی بدیل بتواند در راستای تحقق 
اهداف عالی مجموعه بزرگ شرکت های یثربی به نحو 

احسن اجرایی گردد.

دکتر ایرانیان و اصول 
مشتری مداری

چهل اصل شادی بخش برای رسیدن به تحول، تغییر و تعادل

ارتباط کارآفرینی و توسعه سازمانی
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مهندس یثربی در کنار  حجت االسالم ناطق نوری 
 سعیدفائقی،  دکتر نوروز زاده و حسن ریوندی 

حضور مدیر عامل هلدینگ یثربی در اولین سالگرد ارتحال
 آیت ا... هاشمی رفسنجانی در کنار سید حسن خمینی

دیدار صمیمانه مهندس یثربی 
با دکتر جنتی وزیر سابق ارشاد

هلدینگ بزرگ یثربی 
 شرکت برتر  در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی 

مهندس یثربی در کنار حمید رضا  اسکندری مدیر عامل  هلدینگ رسانه ای 
پارسینه و مهندس ساالری عضو شورای اسالمی  شهر تهران

 اولین سالگرد ارتحال
 آیت ا... هاشمی رفسنجانی

دریافت  لوح  کارآفرین برتر 
در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

در  حاشیه سومین کنفرانس ملی کارآفرینی میرهادی محب یثرب  به عنوان کارآفرین برتر 
در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی شناخته شد

مدیران  هلدینگ یثربی 
در  حاشیه سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

گفتگوی مهندس یثربی  با شبکه های خبری  رسانه ملی 
در  حاشیه سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

در  حاشیه سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

عکس یادگاری کارآفرینان  برتر در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
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جشن یازدهمین سالگرد تأسیس شرکت تجارت نخبه محب

مجموعه شرکت های یثربی حامی مالی  تیم ستارگان قرمز در دربی بزرگ هنرمندان- دی ماه 1396

جشن یازدهمین سالگرد تأسیس شرکت تجارت نخبه محبجشن یازدهمین سالگرد تأسیس شرکت تجارت نخبه محب

امیر علی دانایی و حمید حامی در دربی هنرمندان
مهندس یثربی  در کنار نیمکت

 هنرمندان  و بازیکنان سابق پرسپولیس
مدیر عامل هلدینگ یثربی در کنار نیما نکیسا دروازه بان سابق  تیم ملی 

فوتبال ایران در دربی هنرمندان

حاشیه دربی هنرمندان مهندس یثربی ، بهنام بانی، حامد برادران و سمیرا ذکایی
در حاشیه دربی هنرمندان حاشیه دربی هنرمندان

جمعی از خانواده بزرگ هلدینگ یثربی
 در دربی هنرمندان

مهندس یثربی  و  موسی  سالمت   جانباز   ارزشی  پرسپولیسی 
در قاب تصویر 

یوسف کرمی هنرمند تقلید صدا  در کنار مدیر عامل 
مجموعه شرکت های یثربی


