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Abstract
Today, the development of economic activities and
strategic entrepreneurship are recognized as
effective for the economic and social development
of countries. Development of economic activities
means the process of discovering and exploiting
opportunities to create value in various economic
and social fields and therefore a worthy role for a
more active presence in global markets,
competition,
sustainable
employment,
development of justice, Reduce poverty and solve
problems of the public and private sectors.
Undoubtedly, the development of economic
activities as the most practical and practical
strategy to overcome the deadlocks and economic
and social problems needs to be identified and
obstacles removed. Capacity building for the
development of economic activities on the one
hand requires the provision of training and
entrepreneurial skills with a market-oriented
approach and based on the needs of society at all
levels of education and on the other hand requires
recognizing and removing barriers to creating
appropriate contexts. Development of production
and service activities. The purpose of this study is

چکیده
امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش
 توسعه.برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود
فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت
ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی
تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای
 کاهش فقر، توسعه عدالت، اشتغال زایی پایدار، مقابله با رقبا،جهانی
 بی شک توسعه.و حل مشکالت بخش های عمومی و خصوصی دارد
فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی
برون رفت از بن بست ها و مشکالت اقتصادی و اجتماعی نیازمند
 ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت.شناسائی و رفع موانع آن است
های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار
آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه
سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع
در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی
 هدف ازاین پژوهش بررسی چالش ها و راهکارهای.و خدماتی است
.راهبردی برای موانع کارآفرینی در حوزه مناطق آزاد کشور است
 موانع،موانع توسعه فعالیتهای اقتصادی از جهت عوامل ضد انگیزشی
 نارسایی های محیط تجارتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته،قانونی
 نتایج حاصله بیانگر آن است که فضای کسب و کار در مناطق.است
 این موضوع حکایت از دخالت دولت در.آزاد کشور مطلوب نیست
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بازار ،وجود مقررات دست و پا گیر ،وجود دستگاه های نظارتی موازی
و متعدد و ریسک باالی فعالیت های اقتصادی عدم تنظیم سند
راهبردی توسعۀ مناطق آزاد تجاری ،عدم توجه به بند 11
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،عدم شفافیت عملکرد در مناطق
و عدم نظارت دستگاههای نظارتی بر آن ،عدم جوانگرایی در مناطق
برای اشتغال و تولید ثروت ،ناموفق در هدف اصلی یعنی جذب
سرمایهگذار خارجی ،واردات بیرویه و مشکالت فرهنگی دارد .از این
رو ،دولت ها در رفع این چالش ها و موانع نقش کلیدی دارند.

کلیدواژه ها :راهکارهای راهبردی برای موانع کارآفرینی در
حوزه مناطق آزاد و تجاری کشور.
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to investigate the challenges and strategic strategies
for entrepreneurship barriers in the free zones of the
country. Barriers to the development of economic
activities have been criticized for anti-motivational
factors, legal barriers, and shortcomings in the
business environment. The results show that the
business environment in the free zones of the
country is not favorable. This indicates government
interference in the market, cumbersome
regulations, parallel and multiple regulatory bodies
and high risk of economic activities, failure to
prepare a strategic document for the development
of free trade zones, disregard for paragraph 11 of
the general policies of the resistance economy, lack
of transparency And the lack of oversight by
regulatory bodies, lack of youth in the regions for
employment and wealth creation, has failed in the
main goal of attracting foreign investors, illegal
imports
and
cultural
problems.
Hence,
governments have a key role to play in addressing
these challenges and barriers.
Keyword: Strategic solutions for entrepreneurial
barriers in the field of free and commercial zones
of the country.

مقدمه
در آستانه هزاره سوم میالدی ،فرآیند تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم
ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند در آستانه هزاره سوم میالدی ،فرآیند تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده
ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خالقیت که اساس
و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است ،در این خصوص نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای ایفا می کند .افراد ،سازمان ها و
جوامعی که نتوانند خود را با این تحوالت پر شتاب همگام کنند دچار حالت ایستایی و توقف و سکون شده ،بی شک در آینده
حضورفعالی نخواهند داشت و سرانجام دچار اضمحالل می شوند .در این میان افرادی هستند که در این دریای پر تالطم انقالب های
پی در پی ،بر روی موج ها سوار بوده و در زمانی که همگان بر هرج و مرج ،نابسامانی ،تناقض و عدم تعادل اذعان دارند ،آن ها به
دنبال فرصتی هستند تا بتوانند با ارایه محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه تعادل را برقرار کرده و اوضاع را سامان بخشند و ارزشی
از خود بر جای گذارند .همین افراد هستند که سبب می شوند سازمانی از سازمان دیگر پیشی بگیرد کشوری از کشورهای دیگر
پیشرفت های بارزتری داشته باشد .تالش صاحب نظران و متخصصان همواره بر این بوده است که برای سازمان ها شرایط و بستری
را فراهم کنند که زمینه حاکمیت فن آوری ،خالقیت و نوآوری در آن ها مناسب تر و مستعدتر شود و بتوانند هر چه بیش تر و بهتر
از رویدادها و دگرگونی ها بهره مند شوند و حتی آن ها را به وجود آورند و هم چنین بسیاری از دانشمندان در پی آن بودند وجه تمایز
این افراد که محور توسعه اقتصادی بوده و «کارآفرین» خوانده می شوند با دیگر افراد جامعه به دست آورند .و همین امر سبب به
وجود آمدن علم کارآفرینی شد که در آن رویکرد رفتاری و ویژگی های شخصیتی شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار می
گیرد.
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تعاریف کارآفرینی
کارآفرینی همواره مبنای تحوالت و پیشرفت های بشری بوده است و تعاریف زیاد و متنوعی از آن شده است .دانشمندان علوم
اجتماعی ،روان شناسی ،اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند .اما آن چه در اکثر آن ها می توان مشاهده
کرد ،این نکته است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با شیوه
های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی ،پویایی و حیات می بخشد.
کارآفرینی 1اولین بار برای افرادی به کار برده شد که در مأموریت های نظامی خود را به خطر می انداختند .بعدها این واژه به کسانی
اطالق شد که مخاطره یک فعالیت اقتصادی را می پذیرفتند و آن را سازماندهی ،تقبل و اداره می کردند (باقری مجد و
همکاران .)1397،اصطالح کارآفرین در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار «ژوزف شومپیتر» به کار برد .این اقتصاد دان اتریشی االصل
ساکن آمریکا که او را پدر علم کارآفرینی می نامند بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام ،زمانی میسر خواهد بود
که افرادی در بین سایر آحاد جامعه با خطر پذیری ،اقدا م به نوآوری کرده و با این کار روش ها و راه حل های جدید جایگزین
راهکارهای ناکارآمد و کهن قبلی شود (صفری و همکاران.)1395 ،
پیتر دراکر معتقد است کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می نماید .ارزش ها را
تغییر می دهد و ماهیت آن ها را دچار تحول می نماید .به عقیده دراکر کارآفرینی همانا به کار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی،استاندارد
سازی محصول ،به کارگیری ابزارها و فرآیند طراحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام شده است .او کارآفرینی را
یک رفتار می انگارد نه یک صفت خاص در شخصیت افراد(میشرا و میسرا .)2017،
جفری تیمونز کارآفرین را ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچ می داند .بنابراین کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک باال
می باشد و توان پیدا کردن خأل و فرصت ها را دارد و می تواند در جامعه از طریق پرورش و تبدیل فکر خود به یک محصول جدید
اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید .رابرت هیسریچ فرآیند کارآفرینی را خلق چیزی نو می داند که توأم با صرف وقت و تالش بسیار
و پذیرش خطرات مالی ،روحی و اجتماعی برای به دست آوردن منابع مالی ،رضایت شخصی و استقالل است ،که نتیجه این فرآیند
از فعالیت های منظمی حاصل می شود که خالقیت و نوآوری را به نیازمندی ها و فرصت بازار پیوند می دهد .مک کله لند تعریف
گسترده تری از کارآفرینی بیان می کند و فرآیند کارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه بلکه یک شیوه زندگی تعبیر می نماید به طوری
که خالقیت و نوآوری ،عشق به کار و تالش مستمر ،پویایی ،مخاطره پذیری ،آینده نگری ،ارزش آفرینی ،آرمان گرائی ،فرصت گرائی،
نیاز به پیشرفت ،مثبت اندیشی ،زیربنا و اساس زندگی کارآفرینانه می باشد(آقاجانی و اسبوئی.)1391 ،
در مجموع می توان گفت که کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می شود .کارآفرینی عبارت
است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصربه فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها .و به عبارت دیگر فرآیند
کارآفرینی ،فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خالق و شناسایی فرصت های جدید به معرفی محصول یا خدمت جدیدی
و یا بهبود ساختار تولید ،که توأم با پذیرش مخاطرات مالی ،روانی و اجتماعی و دریافت منابع مالی ،رضایت مندی شخصی و استقالل
می باشد،مبادرت می ورزد(رومانا کورز .)2016،

ویژگی های کارآفرینان
همواره دانشمندان در پی آن بوده اند که بتوانند وجه تمایز بین کارآفرینان را از دیگر اقشار جامعه مشخص کنند .تحقیقات نشان می
دهد که ویژگی های مشترک قابل تأملی بین کارآفرینان وجود دارد .البته این ویژگی ها منحصر به فرد نبوده و هر یک از کارآفرینان
بالقوه و یا بالفعل به یک نسبت از این ویژگی ها و قابلیت ها برخوردار نیستند.
به  10مورد از ویژگی هایی که "گتامپسون"" ،هیستریچ" و "پیترز" ( )1998ذکر کرده اند ،اشاره می شود:
✓ کارآفرینان افرادی هستند که تفاوت ایجاد میکنند ،در واقع آنها بطور خالقانه فرصت هایی را برای کسب و کار ایجاد می
نمایند.
✓ کارآفرینی ،تشخیص و استفاده مطلوب از فرصت ها می باشد.
✓ کارآفرینان با هدف دست یابی به منافع مورد نیاز برای استفاده از فرصت ها به شدت تالش می کنند.
Entreprendre
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✓ کارآفرینان از طریق ارائه محصوالت خدمات یا شیوه های جدید ،ارزش ایجاد می کنند.
✓ کارآفرینان ایجاد کننده شبکه های مطلوب منابع ،امکانات مالی ،ابتکارات ،شبکه های اجتماعی هستند.
✓ کارآفرینان شناخت دقیق از چگونگی و چرایی فرصت ها و جایگاه خود دارند( .شرایط ابهام)
✓ کارآفرینان خود ،سرمایه ایجاد می کنند ،این سرمایه به شکل های مختلفی نظیر سرمایه مالی ،اجتماعی و هنری می
باشد.
✓ کارآفرینان خطرپذیرند و توانایی اداره ریسکهای مختلف را دارند.
✓ کارآفرینان در مقابل سختی ها و مشکالت ،خویشتن دار و مقاوم هستند.
✓ کارآفرینان مستلزم خالقیت و نوآوری است و این دو از عناصر اصلی آن است(صمدی .)1399 ،
عمده ویژگی های شخصیتی و روان شناختی کارآفرینان را میتوان نیاز به توفیق ،مخاطره پذیری ،خالقیت و نوآوری ،مسئولیت
پذیری ،استقالل طلبی ،بصیر و کاردان ،پر تالش ،داشتن اعتماد به نفس باال و هم چنین دستاورد گرا و هدف گرا نام برد .زمانی که
کارآفرینی به عنوان یک شیوه زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود ،آن جامعه بسیار سریع توسعه می یابد.

توسعه منطقه ای
توسعه منطقه ای به برنامه ریزی به این مفهوم است که چگونه می توان برای یک منطقه که ممکن است شامل چند شهر بزرگ در
یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت ،برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و
سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه بصورت همگن بهره مند شد .تئوریهای توسعه
منطقه ای عمدتاً ریشه در سه شاخه علمی علوم منطقه ای ،اقتصاد منطقه ای و جغرافیای تئوریکی دارند(خسروی و خسروی ،
.)1395

منطقه آزاد تجاری
منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی ،اداری و تأسیسات گمرکی قرار دارد .ورود و خروج سرمایه و
سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد و کاالها و مواد خارجی که منع قانونی نداشته
باشند را میتوان بدون هر گونه مانع گمرکی ،ترانزیت و یا در انبارها ی آن نگهداری و یا در کارخانه های مستقر در آن تغییر شکل
داده و به کاالهای دیگر تبدیل نمود(گورانی و همکاران.)1392 ،

چالشها و موانع توسعه کارآفرینی در ایران
امروزه کارآفرینی به عنوان یک راهبرد اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده است .کارآفرینی به معنی
فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه و
اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی می شود .بدین ترتیب توسعه کارآفرینی نقش شایسته ای برای حضور فعال در بازارهای جهانی،
مقابل ه با رقبا ،اشتغال زائی پایدار ،توسعه عدالت ،کاهش فقر و حل مشکالت جامعه ،دولت و بخش عمومی دارد.
توسعه ی کارآفرینی فرآیندی پیچیده ،بلند مدت و فراگیر است که البته نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد .به
طوری که امروزه کارآفرینی به استراتژیک ترین و مهم ترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است .مطالعات و بررسی
های جهانی کارآفرینی نشان می دهد که بین نرخ فعالیت های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها مانند ایاالت
متحده به میزان  57درصد همبستگی وجود دارد ( .)2006از این رو افزایش فعالیت های کارآفرینانه همواره با افزایش تولید ناخالص
ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی ،رفاه و آسایش در جامعه می باشد.
به همین دلیل گرایش به کارآفرینی در سراسر دنیا افزایش یافته است .برای مثال در کشور هند برای توسعه کارآفرینی ،سازمان ملی
کارآفرینی و توسعه ی کسب و کارهای کوچک ایجاد شده است .در حالی که در کشور مالزی وزارتخانه ای به نام وزارت توسعه ی
کارآفرینی ایجاد شده است .سایر کشورهای آسیایی نیز برای توسعه کارآفرینی ،عالوه بر کمک های مالی و حقوقی ،به ایجاد و
گسترش زمینه های قانونی آن پرداخته اند.
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توسعه ی ک ارآفرینی در ایران نیز بعنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکالت اقتصادی و
اجتماعی نیازمند شناسایی و رفع موانع آن است .ظرفیت سازی برای توسعه کارآفرینی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت
های کارآفرینی با رویکرد بازار محور و براساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد ،اما از سوی دیگر توسعه کارآفرینی
نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینه های مناسب جهت توسعه ی فعالیت های تولیدی و خدماتی می باشد .تردیدی نیست که
حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران و موانعی که برای رقابت مؤثربخش خصوصی و کارآفرینان وجود دارد ،توسعه کارآفرینی را کند
و بلکه ناممکن می سازد .شاید بتوان گفت که کارآفرینان قبل از آنکه رقابـت بخش خصوصی را برای فعالیت های خود احساس
کنند موانعی مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی را مانع کسب و کار خود می بینند .در این مقاله موانع و چالش های
توسعه کارآفرینی در مناطق آزاد کشور از دو بعد عوامل ضد انگیزشی ،موانع قانونی و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد.
الف) عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی در ایران
✓ خطرپذیری مالی زیاد (ترس از دست دادن سرمایه شخصی)
✓ عدم دست یابی به منابع مالی برای سرمایه گذاری (ترس از ناتوانی تهیه منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب و کار)
✓ موانع اداری (نگرانی از عدم امکان تأمین الزامات قانونی)
✓ هزینه ها  /خطرات اجتماعی (نگرانی از فقدان احتمالی امنیت اجتماعی)
✓ فساد اداری
✓ فقدان مهارت ها (ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی)
ب) موانع قانونی توسعه ی کارآفرینی در ایران
✓ قوانین و مقررات بانکی
✓ قوانین مالیاتی
✓ قوانین تجارت
✓ قانون کار
✓ وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات
✓ قوانین و مقررات گمرکی
✓ قانون شهرداری
✓ قوانین و مقررات صادرات و واردات
✓ قانون و مقررات ورشکستگی
✓ قوانین ثبت شرکت ها
✓ قانون تجمع عوارض
✓ قوانین حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراع
✓ قوانین زیست محیطی
ج) بررسی موانع و مشکالت کارآفرینی در مناطق آزاد کشور
➢ عدم ایجاد تأسیسات زیربنایی از محل اعتبارات و بودجه عمومی کشور.
➢ عدم تنظیم سند راهبردی توسعۀ مناطق آزاد تجاری.
➢ عدم توجه به بند  11سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
➢ عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاههای نظارتی بر آن.
➢ عدم جوانگرایی در مناطق برای اشتغال و تولید ثروت .
➢ ناموفق در هدف اصلی یعنی جذب سرمایهگذار خارجی.
➢ واردات بیرویه و مشکالت فرهنگی.
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عدم رونق تولید ،تعطیلی کارخانجات.
عدم استقرار سامانه و عدم تعیین سازمان متولی برای اعالم آمار دقیق صادرات و واردات از طریق مناطق آزاد.
اجرایی نشدن برخی موافقتنامه های استاندارد با کشورهای هدف
عدم استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد جهت توسعه صادرات
غیر فعال بودن بخش اعظم از مناطق ویژه( 35منطقه از  64منطقه غیر فعال هستند.
ضعف در مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد( وجود بروکراسی و عدم برخورداری از مدیریت صحیح و کارا ).
عدم وجود برنامه ریزی منسجم جهت حضور بنگاه ها در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ایی
کمبود استارت اپ ها در حوزه تجارت و لزوم تقویت نفوذ  ITدر تجارت
عدم حضور موثر واسطه ایی صادراتی و عدم موفقیت مدل های کنسرسیوم صادراتی ،شرکت های مدیریت صادرات و
خوشه های صادراتی درجهت توسعه صادرات

نتیجه گیری
مطابق داده های حاصله از نظرات کارآفرینان برگزیده ،می توان موارد زیر را در خصوص موانع کارآفرینی در مناطق آزاد کشور نتیجه
گرفت.
 1خطر پذیری مالی زیاد ،ناتوانی در تأمین منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار و موانع اداری از مهم ترین عوامل ضد انگیزشی
کارآفرینی در ایران تلقی می شوند.
 2قوانین و مقررات دولتی مشوق راه اندازی و توسعه کسب و کار در ایران نیستند.
 3محیط کسب و کار از نظر کارآفرینان ایرانی حامی شرکت های جدید و در حال رشد نیست.

پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصله جهت رفع موانع توسعه ی کارآفرینی در مناطق آزاد کشور پیشنهادات زیر ارائه می شود.
➢ اصالح و بازنگری جدی قوانین و مقررات بانکی مانند کاهش الزامات و مراحل قانونی برای ارائه تسهیالت بانکی با نرخ بهره
بانکی مناسب به شرکت های جدید و نوپا.
➢ قوانین و مقررات در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه ساده شود و بر اساس اهداف توسعه ای باال دستی و جذب سرمایه گذاری
به صورت یک بسته قابل دسترس مورد توجه قرار گیرد.
➢ فعال شدن حوزه های اقتصادی  2وزارت خانه امور خارجه و صنعت و معدن و تجارت همسو با هدف جذب سرمایه گذاری و
توسعه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی .
➢ سازماندهی و تدوین یک راهبرد یا استراتژی جامع تولید و تشویق صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،بر اساس اقالم
وارداتی گروه های کاالیی در بازارهای هدف منطقه ای
➢ فراهم نمودن تسهیالت الزم برای تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مزایای بانکی ،بیمه ای و گمرکی .
➢ تقویت بدنه کارشناسی مناطق اقتصادی به منظور دوری از تحجر بوروکراسی .
➢ برگزاری همایش های معرفی بازار
➢ آموزش تجار و بازرگانان
➢ ایجاد و توسعه ی بانک های خصوصی ویژه توسعه ی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط.
➢ اصالح و بازنگری قانون کار با رویکرد کارآفرینی و پایداری بنگاه ها (نه رویکرد کارگر مدار و نه رویکرد کارفرما مدار)
➢ اصالح و بازنگری جدی قانون تجارت ،مقررات صادرات و واردات با رویکرد کارآفرینی و الزامات سازمان تجارت جهانی.
➢ کاهش بوروکراسی اداری نامناسب در سازمان ها و مؤسسات عمومی و دولتی مانند شهرداری ها ،ادارات صنایع و معادن استان
ها ،گمرکات ،اداره محیط زیست ،ثبت شرکت ها و ...که متولی صدور مجوزهای قانونی الزم برای کارآفرینان و صاحبان کسب
و کارهای کوچک و متوسط هستند.

27

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

چالش اه و راه کاراهی راهبردی ربای موانع کارآفرینی رد حوزه مناطق آزاد و تجاری کشور
توسعه ی اتوماسیون اداری در سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی به منظور تسهیل و حذف مراحل اداری غیر ضروری.
آموزش کارآفرینی و آموزش کارآفرینانه در مقاطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه ها.
توسعه ی خوشه ها و شهرک های صنعتی با رویکرد کارآفرینی.
توسعه ی پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد کسب و کارهای کوچک.
توسعه ی صندوق های مستقل سرمایه گذاری مخاطره پذیر در سطح ملی و استانی با حمایت سازمان ها و نهادهای عمومی و
دولتی مانند ادارات صنایع و معادن استان ها ،شهرداری ها و استفاده از منابع مالی سازمان های بازنشستگی و تأمین اجتماعی.
برگزاری جشنواره و بازارچه های کارآفرینی و نوآوری در کلیه سطوح تحصیلی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها در سطح استانی
و ملی به منظور بهره برداری و حمایت از ایده های خالق و نوآور توسط کارآفرینان حرفه ای و سرمایه گذاران ایرانی.
ایجاد ،توسعه و تقویت کلینیک های مشاوره کارآفرینی در شهرک ها و خوشه های صنعتی کشور
توسعه ی فرهنگ کارآفرینی از طریق مستند سازی و انتشار تجربیات کارآفرینان ایرانی.
ایجاد صندوق بیمه حمایت مالی و معنوی از کارآفرینان جهت کاهش نگرانی آنان

مطالعات علوم اسالمی انسانی (سال هفتم ،شماره  ،28زمستان )1400
منابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آقاجانی ،ج ،.اسبوئی ،ص )1391( ،.ارائه مدلی مفهومی از شاخص های  GEMدر کارآفرینی ،کنفرانس ملی کارآفرینی
و مدیریت کسب و کار و کارهای دانش بنیان.
باقری مجد ،روح اله ،یوسف مهدی پور و عادل باقری مجد :)1397( ،تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش
میانجی محرکهای نوآورانه در آموزش عالی (دانشگاه سیستانوبلوچستان) ،نشریه توسعه کارآفرینی.
خسروی ،فاطمه ،خسروی  ،عالمه ( " )1395بررسی دیده بان جهانی کارآفرینی)  (GEMدرمناطق آزاد تجاری و
توسعه منطقه ای" پژوهشهای نوین در مدیریت.
رستم گورانی ،ابراهیم و بیرانوندزاده ،مریم )1392( ،بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و
امنیت اجتماعی ،دو فصلنامه علمی ،آمایش سرزمین ،دوره ، 5شماره .3
رضایی میرقائد ،محسن و عربیون ،ابوالقاسم)1391( ،بررسی رابطه بین کارآفرینی ،محیط کسب وکار و توسعه اقتصادی
در کشورهای عضو ،پژوهش های جغرافیای انسانی ،دوره ی  ، 15شماره ، 2صص .51-83
صفری ،ع؛ شورج ،ف؛ صالح زاده ،ر ، )1395( .بررسی رابطه میان مدیریت دانش ،کارآفرینی و عملکرد در سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال نهم ،شماره .22
صمدی ،فاطمه (" )1399بررسی فرصتها و تهدیدهای قوانین و مقررات موجود مناطق آزاد در جذب
سرمایهگذاریهای خارجی و تاثیر آن در توسعه صادرات مناطق آزاد تجاری"دانشگاه پیام نور استان هرمزگان ،مرکز
پیام نور بینالملل کیش.
8. Mishra, P., & Misra, R. K. (2017). Entrepreneurial Leadership and Organizational
Effectiveness: A Comparative Study of Executives and Non-executives. Procedia
Computer Science, 122, 71–78.
9. www.irna.ir/news/./
10. https://tafahomonline.ir/

28

