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 چکیده

در مکان  ،ندیآیمبه سمت شما  هافرصتوقتی همیشه  ،کارآفرین شوید دیخواهیماگر  ؟چگونه کارآفرین شویم

از دست خواهند رفت. باید خود را آماده  هافرصت ،اگر حواستان نباشد .استفاده کنید هاآنباشید تا از مناسب 

 یریپذسکیرکارآفرینی ارتباط مستقیمی با  .دایجاد کنیتحول  یک بتوانید تاکنید تا دیدگاهی وسیع داشته باشید 

هش ری که در حال جایران به کشو شدنلیتبدبرای  .ریسک دولتی است ،ریسک در اقتصاد ایران نیتربزرگ .دارد

باید اقتصاد نوین جایگزین اقتصاد سنتی ایران  ،افتهیتوسعهکشورهای و ایران  میانشکاف  برای پرکردن و است

 .شود

 مقدمه

، اعضای مراکز رشد و یآپاستارتاکوسیستم  خانوادةمیان ارتباط  است که با هدف تسهیل مجمع ایران محلی

کارآفرینان و صاحبان  ،کارآفرینی به مندانعالقهعلمی و فناوری، دانشجویان، کارآفرینان جوان،  یهاپارک

آموزشی مختلفی  یهابرنامهو  است وجود آمده، بهاز سراسر کشور انیبندانشو  پانو یوکارهاکسب ژهیوبه وکارکسب

 هاشرکتاز متخصصان و مدیران ارشد  ،یالگوبردارمجمع جهانی کارآفرینی جوانان با هدف  .شودیمرا نیز شامل 

ه در توسعمرتبط با کارآفرینی  یهانهیزمارائه سخنرانی خود در  بهها در این مجمع از آن هرکدام. تدعوت کرده اس

 ندداشتمع جهانی کارآفرینی جوانان شرکت از مج ی در دومین روزاژهیوسخنرانان  .نوآوری و کارآفرینی پرداختند

ت اهمی، هارساختیزی، بهبود ریپذسکیر، افزایش هافرصتاستفاده از ، کسب مهارت انندترتیب مباحثی مو به

 applyشرکت عامل انرا عنوان کردند. همچنین مدیر هاتکنیفوت از طریق اقتصاد دیجیتال و نوآوری، کسب ثر

board یآپاستارتکمپ  و station off   کردند.نیز در این مجمع سخنرانی 

ز همواره چیزی به چی نیز، حقایق این جهان است و در طبیعت نیترمسلمو  نیترواضحیکی از  ،تغییر و تبدیل

 ،خصوصدر همین  .دارند را و قابلیت تغییر و بهبود شوندینممحدود ی انسان هم هاییتوانا .شودیمدیگر تبدیل 

 ریتأثافزایش رویت پذیری و ضریب  حوزةدر ن پژوهشی در مالزی و ایرا یهامهارتمدرس  دکتر نادر آل ابراهیم

بالفعل  یهاییتوانامعتقد بودند که توانایی بالقوه نباید مانع  او پرداخت.سخنرانی  به ایراد چهاربخشدر  تحقیقات

 یمتوانیمکه  ییهامهارتبه  بلکه باید ردتکیه ک ضرحال حا یهایتوانمندنباید فقط به  این معنی کهبه ،باشند

س پ. اما نتیجه کار اهمیت دارد ،ممکن است اتفاقات زیادی در طول انجام کارها رخ دهد. بپردازیم نیز نیمکسب ک

انند مقرار دهید و  الهدف خود را بسیار بار گرفت. سعی کنید باید هر چه در توان هست را به بهترین شکل به کا

 نیتریدر عالنیاز نیست  لزوماًباعث پیشرفت شود و  تواندیمتظاهر به عالی بودن هم  .افراد رفتار کنید نیترموفق

سعی کنید به کل  مهم است. بسیارروی کل و دیدن تمامی اجزا بر تمرکز  همچنین .دمرتبه قرار داشته باشی

 .را ببینید هاشباهتاهمیت دهید و 



در مکان  ،ندیآیمبه سمت شما  هافرصتوقتی همیشه  ،کارآفرین شوید دیخواهیماگر  ؟شویمچگونه کارآفرین 

از دست خواهند رفت. باید خود را آماده  هافرصت ،اگر حواستان نباشد .استفاده کنید هاآنباشید تا از مناسب 

دیرعامل و م گذارانیبنانوش مستوفی،  .تحول ایجاد کنید یک کنید تا دیدگاهی وسیع داشته باشید و بتوانید

 ارتو مه دانش که داشت دیتأکبر این موضوع  ،مجمع ریفرالزلینک در سیلیکون ولی آمریکا، از سخنرانان مهم

د، زیرا بدانی وکارهاکسباقتصاد و دیگر  دربارةخود را به یک موضوع محدود نکنید. اگر تخصص شما فناوری است، 

توانایی مقاومت است. مقاومت، یک توانایی روانی  ،اهمیت دارد ویژگی دیگری که .نیاز داریددیدگاه وسیعی شما به 

یمو از عوامل موفقیت محسوب  دوباره سرپا بایستید هایسختس از بتوانید پکند تا به شما کمک میاست که 

 .شود

نوادگی خا یهاشرکتپروفسور میریام برد، مدیر مرکز جهانی  .دارد یریپذسکیرکارآفرینی ارتباط مستقیمی با 

کارآفرینی  دربارةتوصیفات مختلفی که  باره توضیح دادنیز در این ،در مدرسه مدیریت دانشگاه فنی مونیخ آلمان

است. کارآفرینی شامل  حلراهجدید و یافتن  یهادهیایک فرصت و اجرای  کردندنبالکارآفرینی  .وجود دارد

ین کار نیاز به زمان و انرژی زیادی دارد همچنین کارآفرینی ا .خلق است ندیفراشامل  و متفاوتی است یهاجنبه

و این پتانسیل را دارد که  گذاردیم ریتأثاقتصاد  توسعةبه شدت بر روی  ندیفراکه این  دارددلیل اهمیت به این 

 .استانداردهای زندگی در کشور را افزایش دهد

. شوندیمسیستم اقتصادی دیده  عنوانبهکه از بیرون  اندگرفتهشکل یاکنندهنییتع یهاساختدر هر کشوری زیر 

ت و اقتصاد دانشگاه شریف مدیریاستاد مدعو دانشکده  اوبار و هآچارو مدیرعامل  گذارانیبن، نیالدتاجدکتر حامد 

تم اکوسیس کنندةکمکباید  نینوی هارساختیز» به ایراد سخنرانی پرداخت.و  در موزه ارتباطات حاضر شدنیز 

مختلف فراهم شود تا استعدادهای کشورمان در  یهانهیزمباید شرایط در  .«هاآنکارآفرینی باشند نه مانعی برای 

ا ب سرعتبهسنتی هم باید عملکرد خود را  یوکارهاکسبو  هاشرکتمنطقه حرفی برای گفتن داشته باشند. 

 .تکنولوژی همگام سازند

این در WBAF گذارانهیسرمابایبارس آلتونتاس، رئیس مجمع جهانی  ؟بسیاری داردچرا امروزه نوآوری اهمیت 

امروزی هوشمند هستند. نوآوری باعث ایجاد مالیات و عدالت اجتماعی  یهاستمیاکوسو  هادولتکه باره پاسخ داد 

مالی به  ةیسرما به جز هاآن. یعنی ای هو.شمند است. چالش کارآفرینان امروزی دسترسی به سرمایهشودیم

 یگذارهیرماسرا بشناسند و بدانند چرا  گذارانهیسرماارآفرینان باید طرز فکر ک نیاز دارند. نیز یابیراهنمایی و شبکه

خود بسازند،  آپاستارتاقتصادی پایدار برای  خواهندیمو چه اهداف و انتظاراتی دارند. اگر کارآفرینان  کنندیم

 .را پس بدهند گذارانهیسرماپول  یخوببهباید 



 توسعةمسیر کارآفرینی و  نپردازیم هاآنتدبیرهای مهمی وجود دارد که اگر به دکتر مهدی محمدی معتقدند 

  لیتبدبرای  .، مسیری نخواهد بود که منافع فردی، منافع شرکتی و منافع ملی را به همراه داشته باشدوکارکسب

رانه ، باید درآمد سنیست یافتهتوسعه کشورهایو آن  میان یو شکاف استری که در حال جهش ایران به کشو شدن

 .باشد الرمیلیون ایرانی حدود یک تریلیون د ۸۰ یازابهدر سال این کشور 

 

مکن م ای بزرگ اقتصاد دیجیتالطریق وارد شدن به دنی از گیرد؟ خلق ثروتچگونه انجام  باید ثروت این خلق ماا 

کل اقتصاد دیجیتال را به ش یهاهیالدکتر محمدی  د.شوو باید اقتصاد نوین جایگزین اقتصاد سنتی ایران  شودیم

 : زیر معرفی کردند

 دنشویمعرضه که مخابراتی  یهاساخت زیر 

  اقتصادهای اشتراکی و اقتصادهای پلتفرمی 

 سنتی یهاحوزهتمامی  یهوشمندساز 

 وزةحببینند و سریع تصمیم بگیرند. در  یخوببهمسائل را  توانندیمآینده از آن کسانی است که چابک هستند و 

کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه به معنی تک فین .موفق خواهند بود)فناوری نوین(  هاتکفناوری پرداخت، فین

 توانندیمبه سه طریق  هابانککرد که اعالم  ،هلدینگ فناوری نگاه رعاملیمد ،مهندس اسالمی ،خدمات مالی است

 :کمک کنند هاتکبه فین 

  عنوانبه هاتکاز فین استفاده Factory Software  

 با دادن بازار توأمان یگذارهیسرما 

  کمک به ایجادNeobank 

گی در زند ،آیند که برای افرادبیرون می دل شرایط سختی از یآپاستارت یهاشرکت یهادهیااز مواقع  بسیاریدر 

کارآفرینان  یهادهیاخواهیم دید که  ،بزرگ دنیا را بررسی کنیم یهاآپاستارتاگر تاریخچه  .دهدیممعمولی رخ 

مهدی به وجود آمدند. در همین خصوص  ،دکه افراد داشتنشرایطی  خاطربهیک پرسش و یا از طرح  برجسته

را  اندکارکردهصرف این  که شرایط سخت و زمان زیادیبه کانادا را مثال زد و درانش خود و برا بصیری مهاجرت

 ندکن یاندازاهرا ر  ApplyBoard نامسایتی به ۲۰۱۵تصمیم گرفتند در سال این موضوع  بهباتوجه. توصیف کرد

کم از طریق آن پذیرش بگیرند و برای تحصیل از  زمانمدتو در  یراحتبهبتوانند  آموزاندانشکه دانشجویان و 

و همچنین  شوندسایت انجام میو دانشجویان نیز از طریق این  آموزاندانشکشور خارج شوند. کارهای ویزای 



یسختبا  یوکارکسبوی در ادامه گفت: موقع شروع هر . وجود دارد هاآنکشور برای  ۱۰امکان گرفتن پذیرش از 

 .بربیاییم هایسختاز پس  میتوانیمش بسیار الپشتکار و ت ی،کوشسختاما با  ،میشویمزیادی مواجه  یها

ان، مانند تربیت کارآفرین ،مختلف شورای توسعه هایانگاردر کشور باید  یآپاستارتاکوسیستم  یاندازراهبرای 

در راستای کارآفرینی، تنظیم و تسهیل دولت در موضوع کارآفرینی و  هادانشگاه، تربیت گذارانهیسرماآموزش 

مهم در  دکتر داود مرادخانی، رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان از آخرین سخنرانان .کنیم یاندازراهرا  غیره

از سمت  و انیبندانشاقتصاد باید از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد  برای توسعه استاین مجمع بود. وی معتقد 

ل علم و فناوری در مقاب یهاپارک فةیوظدر این راستا  .به سمت اقتصاد نوآورانه حرکت کنیم انیبندانشاقتصاد 

دارد و در اکوسیستم  را برعهده یسازیتجارپارک مسئولیت ترویج توانمندی و : است نیاکارآفرینانه  ستمیاکوس

باید  به همین علت کندیمکمک  یپردازدهیا یهاروشو آموزش  الزم یهاد زیرساختاعلم و فناوری با ایج

مالی و  یهامشاوره ارائةتولید محصول و  یهاروشنهادینه شود و با آموزش  النیالتحصفارغدر  یپردازدهیا

 .کندیمها آپاستارت یاندازراهکمک به  یسازمیت یهاآموزش

ریسک  نیتربزرگ .داد اتی ارائهتوضیح مدیریت ریسک با دررابطه انجمن اقتصاددانان ایران رکلیدب مولویدکتر 

در  یگذارهیسرما . برایردباید مواردی را رعایت ک ،مدیریت ریسک حوزةریسک دولتی است. در  ،در اقتصاد ایران

 ردک رتکوچکو  تندتررا باید  . چرخه در عملیاتشدباداشته وجود باید سرمایه در گردش منفی  الشرایط تورم با

. کرد ترگستردهرا  هاتیفعالخاطبان و ولی طیف م بود ود کمترباید به دنبال س د.ل شممتحرا تا ریسک کمتری 

و با  دنکنی یاندازراهسایرین کاری را ، با حرف وکارکسب حوزةدر  وجهچیهبهمهم ایشان این بود که  یهاهیتوصاز 

 .ویدش وکارکسبوارد دنیای و بعد  د. شرایط را بسنجیدحرف کسی ناامید نشوی

از فرانسه، آخرین سخنران و یکی  (جهان یآپاستارتکمپ  نیتربزرگ) مدیرعامل استیشن اف پاریسرکسانا وزرا 

یمیکی از زنان موفق ایرانی در دنیا شناخته  عنوانبهدر مجمع بودند و  سخنرانان نیدارترپرطرفو  نیترمهماز 

 د.استیشن آف توضیح دادنمپ ک بادررابطهو  شوند

همچنین چند  .وجود دارد آپاستارتاین کمپ یک هزار  دنیا است. در یآپاستارتکمپ  نیتربزرگاستیشن اف 

 ریغ این کمپ جامعة سومکیو  ندیآیمدنیا . کارآفرینان از تمام مستقر هستندایرانی هم در استیشن اف تیم 

افی اینجا کدر افراد  فقط حضور بلکهدر این کمپ شرکت کرد نیست با یک تیم  الزم حتماًو  هستند یفرانسو

است.  گرفتهشکلبیشتر  توسعةجوان و  یهاآپاستارتشکل بگیرد. استیشن اف برای کمک به  است تا ایده و تیم

 کمپ دانستند.را از اهداف این  آپاستارت از طریق وکارهاکسبل مشکالت و ح هاآپاستارتتنوع  رکسانا وزرا

  یبندجمع



لذا کارآفرینان  ،بلکه موجب پیشرفت هرچه بیشتر جوامع نیز خواهد شد شودیمباعث رشد افراد  تنهانهکارآفرینی 

و داشتن دیدگاه وسیع به رشد هرچه بیشتر  یریپذسکیرمختلف،  یهامهارتباید سعی کنند که با کسب 

یمنوین نیز به رشد و توسعه کارآفرینی کمک  یهایفناورکارآفرینی کمک کنند. استفاده از اقتصاد دیجیتال و 

پشتکار و تقویت نگرش مثبت به موفقیت  ی،کوشسختبا درک بهتر اهداف،  توانندیم نانیکارآفرهمچنین . کند

 برسند.
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