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کارآفرینی،فناوریوارزشآفرینیاضالعبههم 
پیوستههستند

اجازه بدهید بحث را از تعریف کارآفرینی شروع کنم و به 
ارزش آفرینی برسم. از نظر من کارآفرینی یعنی خلق ارزش 
از هیچ، هنر کارآفرینی یعنی اینکه بتوانی با دستان خالی 
در مقابل مش��کالت و چالش هایی که پیش پایت هستند 
ارزش��ی را برای جامعه خلق کنی. این تعریفی آرمانی از 
کارآفرینی است، اما به شرط آنکه نگاه حاکم بر جامعه نیز 
به تو کمک کند و مبتنی بر اهمیت دهی به دانش و فناوری 
و ارزش آفرینی ناشی از آن باشد. در دنیای امروز دانش و 
تکنولوژی سهم بزرگی در رشد و توس��عه کشور ها دارند 
به همین دلیل هر قدر فعالیت ما در این زمینه ها بیش��تر 
باشد و تولید دانش و تکنولوژی داشته باشیم به طور حتم 
مي توانیم موفق تر باشیم و ارزش های بیشتری خلق کنیم. 
اگر بخواهیم مثالی برای اهمیت دانش و تکنولوزی یا حتی 
برند ها بزنیم مي توانیم به گوشی های موبایل اشاره کنیم، 
گوشی های که شاید ارزش مواد اولیه تولید آن پایین باشد 
اما سیستم نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفته آن سبب 
قیمت گذاری آن مي ش��ود این اختالف قیمت فاحش در 
واقع ارزشی است که توسط دانش، تکنولوژی و برندینگ 
ایجاد شده است. کارآفرینی، ارزش آفرینی و فناوری سه 

ضلع به هم پیوسته برای پیشرفت جامعه هستند.
خامميفروشیموازتوسعهعقبميمانیم

متأس��فانه ما در کش��ورمان با معضل خام فروشی مواجه 
هستیم، از نفت خام گرفته تا مواد معدنی همگی به صورت 
خام فروخته مي شود و هیچ ارزش آفرینی روی آنها انجام 
نمي شود و مستقیم صادر مي ش��ود که این صادرات تأثیر 
چندانی بر توس��عه کش��ورمان ندارد. در واقع باید گفت 
در بعضی مواقع خام فروش��ی نه تنها باعث سودرس��انی 
نمي شود بلکه به ضرر کش��ورها نیز تمام مي شود و تورم 
ناشی از نقدینگی که حاصل از خام فروشی است به مراتب 
مشکل سازتر از تحریم ها است. حال سؤال اینجاست که اگر 
مي خواهیم از این وضعیت رها شویم واقعاً به چه اندازه به 
ارزش آفرینی از طریق ایجاد دانش و تکنولوژی، برندینگ 

و یا حتی استارت آپ ها توجه مي کنیم؟
س�رعتراهان�دازیکس�بوکاردرایرانکند

است
 در دنیای امروز بخش بزرگی از ارزش آفرینی در کشور های 
مختلف از طریق استارت آپ ها صورت مي گیرد، اما واقعاً 
جایگاه اس��تارت آپ ها در کشور ما کجاس��ت؟! ایران در 
رنکینگ جهانی از نظر زمان الزم برای شروع یک کسب و 
کار در سطح خیلی پایین قرار دارد، به ظاهر در ایران زمان 
الزم برای شروع یک کس��ب و کار یک الی دو ماه است در 
حالی که برای این پروسه در عمل زمان بسیار بیشتری باید 
صرف کرد به صورتی که ثبت برند س��ه ماه و ثبت شرکت 
بین 30 تا 40 روز زمان می برد درصورتی که در کشورهای 
دیگر نهایتاً بی��ن یک ال��ی 7 روز مي توان یک کس��ب و 
کار راه اندازی کرد. پروس��ه بیمه و مالی��ات یکی دیگر از 
مشکالت و موانع برای استارت آپ ها در ایران است، چراکه 

با استارت آپ نوپایی که توس��ط چند جوان تازه کار شکل 
گرفته ش��ده از لحاظ طی کردن مراحل و قوانین بیمه ای 
و مالیاتی کاماًل مانند صنایع و ش��رکت های چندین ساله 
بزرگ و باتجربه رفتار مي شود، چرا باید این استارت آپ ها 
با همان چشمي  دیده شوند که یک سازمان یا یک شرکت 

بسیار بزرگ در حد ایران خودرو دیده مي شود؟ 
نکته بعدی که در رابطه با عدم موفقیت اس��تارت آپ ها و 
کسب و کارهای نوپا در ایران وجود دارد بحث کار گروهی 
است، چون س��بک آموزش��ی ما از دورانی که بچه ها وارد 
مدرسه می ش��وند تا هنگام فارغ التحصیلی تیمي  نیست 
و به آنها آموزش درستی داده نمي شود که چگونه بتوانند 
در یک گروه با هم به موفقیت و پیشرفت دست یابند، در 
نتیجه زمانی که همین افراد مجبور به کار تیمي  مي شوند 

به مشکالت و چالش های زیادی برمي خورند.
ثب�تبرن�دچال�شب�زرگپی�شروی 

استارتآپهاست
فرض کنید ش��ما و چند جوان به عنوان یک اس��تارت آپ 
تصمیم به شروع کار و دریافت مجوزهای مربوط به کارتان 
مي گیرید ولی بالفاصله متوجه مي ش��وید به علت تازه و نو 

بودن کار شما مجوزی برای آن وجود ندارد، پس به این فکر 
مي افتید که حداقل برند کارتان را ثبت کنید. با چک کردن 
مراحل ثبت متوجه مي شوید که ثبت یک برند در ایران چه 
هزینه باالیی دارد. در ظاهر ثبت برن��د هزینه باالیی ندارد 
نهایتاً زیر ی��ک میلیون تومان، ولی زمان��ی که وارد مرحله 
ثبت برند مي شوید، با مراحل زیادی مواجه مي شوید که در 
نهایت هزینه های زیادی به شما تحمیل مي کند و حتی در 
یک دور باطل و بسته اسیر مي شوید. برای مثال اگر شما از 
عنوانی خارجی برای برندتان استفاده کرده باشید باید حتماً 
کارت بازرگانی نیز داشته باش��ید، در غیر این صورت باید 
برای اخذ کارت بازرگانی اق��دام کنید و عماًل گرفتن کارت 
بازرگانی برای چند جوان تازه کار غیرممکن اس��ت. در این 
میان شرکت هایی هستند که با دور زدن یک سری قوانین و 
دریافت مبلغی حدود 15 میلیون تومان برند شما را برایتان 
ثبت مي کنند. حال در این میان اگر استارت آپ نوپای شما 
به سرانجام نرسید هزینه باالیی را فقط برای ثبت یک برند 
پرداخت کرده اید و بالعکس اگر پا بگیرد شما با برندی مواجه 
مي شوید که توسط فرد دیگری ثبت شده و عماًل نمي توانید 
از آن برند استفاده کنید. این موضوع هنوز برای استارت آپ 

حل نشده و بدون هیچ راهکاری باقی مانده است.
اس�تارتآپهامثلیکنوزادتازهمتولدش�ده

حساسهستند
استارت آپ ها در اکثر کشورها در محیطی مناسب و مساعد 
برای رش��د اقتصادی پرورش مي یابند ولی در کش��ور ما 
وضعیت به این شکل نیست. استارت آپ به شرایط و قوانین 
محیطی خیلی حساس است، بنابراین باید از آن مثل یک 
نوزاد که تازه به دنیا آمده مراقبت کرد تا به مرحله رش��د 
برسد. البته در ایران هم شتاب دهنده هایی ایجاد شد که 
بازوهای اجرایی شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
بودند و این شتاب دهنده ها فضایی را ایجاد می کردند که 
کسب و کارها بتوانند در آن فضا رشد کنند. به رغم اینکه 

بعضی از ش��رکت های سرمایه گذار این ش��تاب دهنده ها 
را راه اندازی کردند ولی باز هم نتوانس��تند خیلی در این 
زمینه توفیق پیدا کنند زیرا محیط این ش��تاب دهنده ها 
نیز از قوانین حاکم بر کل کس��ب و کاره��ای ایران تأثیر 
مي گرفت. در اکثر کشورها ش��رکت های سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر، بازوهای اجرایی به نام شتاب دهنده دارند. 
این شتاب دهنده ها افراد دارای ایده را جذب کرده، آموزش 
داده و فضای کسب و کار و سرمایه اولیه را در اختیارشان 
قرار مي دهند تا بتوانند ایده شان را اجرایی کنند، اما ما عماًل 

در ایران شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر نداریم.
اس�تارتآپهاحداقلدرهنگامتولدازقوانین

جاریمعافشوند
پیش��نهادی ک��ه مي توان��م در رابطه با تس��ریع رش��د 
استارت آپ ها بدهم ایجاد یک محیط- که کاماًل از قوانین 
فعلی جامعه ایزوله است- مي باشد، که ابتدا در این محیط 
رشد کرده و پا بگیرند سپس به خارج این محیط هدایت 
و با قوانی��ن هدایتگری ک��ه برای آنها وضع ش��ده مواجه 
ش��وند نه با یک س��ری موانع. همچنین عامل��ی که برای 
رشد و توسعه استارت آپ ها بس��یار مؤثر مي باشد وجود 
آموزشی است که باعث شود افرادی که مایل به ایجاد یک 
استارت آپ هس��تند از آن بهره ببرند و از تجربیات سایر 
ایجادکنندگان استارت آپ ها اس��تفاده کنند تا در زمان و 
هزینه ها صرفه جویی شده و دچار اشتباهات کمتر شوند و 
زودتر به هدف دست یابند. به اعتقاد من باید دید ما نسبت 
به دانش، تکنولوژی و کسب و کارهای نوپا عوض شود، به 
ویژه اگر مي خواهیم به اه��داف گام دوم انقالب در حوزه 
اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی دست پیدا کنیم چاره ای 
جز تغییر نگرش نسبت به حوزه کسب و کار و مهم تر از آن 
چاره ای جز حذف قوانین دست و پاگیر نداریم. در خاتمه 
بد نمي دانم از تجربیات خودم در این زمینه بگویم. اولین 
تجربه کارآفرینی من به سال 85 برمي گردد؛ دقیقاً زمانی 
که من کارمند یک سازمان دولتی هم بودم. به رغم موفقت 
فنی و مالی در کس��ب و کاری که ایجاد کرده بودم از نظر 
محدودیت های قانونی، که مقرراتی غیرکارا و آسیب زننده 
بود، به مش��کالتی برخوردم و مجبور به انحالل ش��رکت 
ش��دم. البته در هر مرحله از زندگی شکست تلخ است اما 
در کارآفرینی و کسب وکار شکست مقدمه ای است برای 
موفقیت و کسب تجربه ای تازه، برای همین هم شاید در 
روز های اول و مقطعی از زمان تلخ باشد ولی موفقیت های 
آتی باعث مي ش��ود از آن شکس��ت ها به عنوان تجربه ای 
باارزش یاد شود. به همین دلیل شاید شکست های کسب 
و کاری برای من تلخ بوده باشد اما تجربیاتی که به من داده 
بسیار ارزش��مند بوده و مي توانم از آنها در توسعه کسب و 
کارم استفاده کنم. شاید شعار باش��د که شکست مقدمه 
پیروزی اس��ت ولی برای کارآفرینی شکست ها مي توانند 
تجربه خوبی برای رسیدن به موفقیت باشند. به طور حتم 
استفاده از تجربیات دیگران خیلی مفیدتر می تواند باشد، 
تا اینکه بخواهیم همه چیز را خودمان تجربه کنیم چون 

هزینه زیادی برایمان خواهد داشت.
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مقام معظم رهبري با نامگذاري سال گذشته با 
محوریت حمایت از کاالي ایراني و نامگذاري 
امسال با عنوان رونق تولید درواقع بر اهمیت 
کار و تالش نی��ز تأکید کرده ان��د. بي تردید تا 
زماني ک��ه فرهن��گ کار و ت��الش در جامعه 
نهادینه نش��ود و درواقع تا زماني که حمایت 
از کار ایراني نداشته باشیم، حمایت از کاالي 
ایراني نیز نخواهیم داش��ت. پ��س تمام هم و 
غم مس��ئوالن باید معطوف ب��ه کارآفریني و 
اش��تغالزایي آن هم از نوع مولد باشد. الگوي 
مورد نظر اسالم در مباحث اقتصادي، انساني 
اس��ت که براي ده ها نفر کاال و خدمات تولید 
کند، اما خودش به اندازه حداقل هاي الزم براي 
یک نفر مصرف مي کند. درواقع انس��ان مولد 
ارزشمند ترین مخلوق پروردگار است. امروز نیز 
الزم است زمینه سازي ذهني و فرهنگي براي 
اقشار مختلف جامعه درخصوص حرکت هاي 
جهادي و تغییر الگوهاي مصرف برداشته شود 
و به جاي انسان مصرف گرا، انسان تولیدکننده 
و کارآفرین را به عنوان انسان مطلوب مورد نظر 
اس��الم معرفي کنیم. در بحث حمایت ها باید 
گفت فراهم کردن محیط کسب وکار کم مانع 
و کم هزینه، تس��هیل بوروکراس��ي و مجوزها 
براي تولیدکنن��دگان و حمایت خاص دولت 
از بنگاه هایي ب��ا عملکرد برجس��ته و بهره ور 
در رش��ته فعالیت هاي مزیت دار یا راهبردي 
ازجمله حمایت هایي اس��ت که در این راستا 
مي توان انجام داد. اعطاي یارانه سود تسهیالتي 
یا یاران��ه فروش در نمایش��گاه هاي خارجي و 
اعتبار صادراتي براي تش��ویق صادرکنندگان 
و کاهش هزینه نظ��ام ف��روش و توزیع براي 
کاالهاي ایران��ي از دیگر تمهی��دات الزم در 
این زمینه است. تبلیغ گسترده براي مصرف 
کاالي داخلي موضوع مهم دیگري است. باید 
تولیدات داخلي را در رسانه ملي و در فضاهاي 
شهري به صورت گسترده و رایگان تبلیغ کرد. 
به این ترتیب مي توان عموم مردم را به انتخاب 

و مصرف کاالي داخلي تشویق کرد. 
اعتباربخشي به شکل ارائه تولیدات داخلي در 
مقوله کمیت و کیفیت نیز بس��یار مهم است. 
بسیاري از کاالهاي خارجي اقبال و موفقیت 
خود را مرهون ش��کل ارائه هس��تند. ارتقاي 
کیفیت، قیمت رقابتي و ارائه خدمات مناسب 
کاالهاي تولید داخل براي جلب اعتماد مردم 
از ضروری��ات تولید ملي اس��ت. تولیدکننده 
داخلي باید بداند که راز موفقیت او در خالقیت 
و ارتقاي کیفیت است. توجه تولیدکنندگان به 
بحث نوآوري، خالقیت، بسته بندي مناسب، 
بازاریابي کارآمد، تبلیغات مؤثر، برندسازي و 
ارتقاي بهره وري بسیار مهم است و تولید کاال 
باید مبتني بر ذائقه شناسي مصرف کنندگان، 
نیازس��نجي بازار و نگاه به مزیت هاي داخلي 
باش��د. برگزاري جش��نواره هاي متعدد ملي 
براي معرفي برندهاي برتر تولیدات داخلي و 
تشویق بهترین تولیدکنندگان داخلي در سطح 
رسانه ها گام هاي دیگري است که براي حمایت 

از کاالي ایراني باید برداشته شود. 

بدون شک تا زماني که کارآفریني و تولید در 
کشور پا نگیرد صادرات نیز نخواهیم داشت در 
حالي که صادرات غیرنفتي نقشي کلیدي در 
توسعه پایدار دارد؛ صادراتي که نه صرفاً متکي 
به منابع و داش��ته هاي خ��ام زیرزمیني، بلکه 
برآیند یک اقتصاد مبتني بر تولید و اش��تغال 
است. بر همین اساس با عنایت به فرمایشات 
مقام معظم رهبري، ص��ادرات غیرنفتي باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم 
اهداف اقتصاد مقاومتي را ب��ا تکیه بر دانش و 
تخصص و نیروي کار داخلي و استفاده از تمام 
ظرفیت هاي اقتصادي و صنعتي کشور جامه 
عمل بپوشانیم. اما صادرات غیرنفتي صرفاً با 
تولید کاالي باکیفیت و کاهش خام فروش��ي 
عملي مي شود و بدون ش��ک تمام آنچه گفته 
ش��د متکي به کارآفریني نیروه��اي جوان و 
مستعد جامعه است. اما نکته بسیار مهمي که 
مقام مورد تأکید و تصریح مقام معظم رهبري 
است برداش��تن موانع و قوانین دست و پاگیر 
از س��ویي و حمایت هاي الزم از کارآفرینان از 

سوي دیگر است. 
در این زمینه گزیده اي از فرمایشات روشن و 
راهبردي مقام معظم رهبري را مي آوریم که 

مي تواند چراغي فراروي همه ما باشد:
- ایجاد اش��تغال در کش��ور موجب مي شود 
که ثروت تولید بش��ود؛ همچناني که سرمایه 
و س��رمایه دار، ایجاد کار مي کند -چه سرمایه 
مالي، چه س��رمایه علمي- کارگ��ر هم ایجاد 

سرمایه مي کند، ایجاد ثروت مي کند. 
- انس��اني که کار ندارد، اش��تغال ندارد، یک 
استعداد پنهاِن مخفِی خداداده را غالباً بدون 
اختیار خودش راکد گذاش��ته، وقتي شما این 
انس��ان را مش��غول کار مي کنید، این چشمه 
که در درون بود و از او اس��تفاده اي نمي ش��د، 
تش��نه اي از او سیراب نمي ش��د، این چشمه 
را ش��ما به جریان مي اندازید. پس اش��تغال و 
اش��تغال آفریني، هم جنبه اقتصادي بزرگي 

دارد، هم جنبه انسانِی خیلي واال. 
- بهبود فضاي کس��ب و کار، بیش��تر وظیفه 
دولت است. همین مسئله مقررات، تسهیالت 
گوناگون، پیچ و خم ه��اي اداري فراوان، اینها 
همه، چیزهایي اس��ت که اگر چنانچه اصالح 
بش��ود، بهبود فضاي کس��ب و کار که یکي از 
مسائل عمده  اقتصادي ماست، حاصل خواهد 

شد. 
- شما امروز ببینید در دنیا کمپاني هایي هستند 
100 سال است اینها دارند کار مي کنند، 150 
سال است دارند کار مي کنند و محصوالتشان 
در دنیا فروش مي رود. اس��م اینها کافي است 
که جنس را تو بازار رایج کند؛ به خاطر اینکه 
درست کار کردند، خوب کار کردند، مشتري 
مطمئن است به اینها. ش��ما مي گویید که ما 
سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلي را 
مصرف کنند. من که خب چند سال است دارم 
سفارش مي کنم؛ بنده که بارها گفته ام، منتها 

این با شعار درست نمي شود. 
- ای��ن هنرس��تان هاي فني و صنعت��ي، این 
دانش��گاه هاي علمي-کارب��ردي، این فني- 
حرفه اي ها، آموزش��کده هاي فني- حرفه اي، 
باید توسعه پیدا کند. ما به علم احتیاج داریم، 
اما به پنجه کارآمد ه��م احتیاج داریم. یکي از 
کارهاي اساس��ي به نظر من این است که در 

زمینه  صنعت و کشاورزي بایستي کار کنیم. 
- دو دلیل اساسي یعني »آمادگي کشور براي 
جهش« و »فش��ار اقتصادي دشمنان« ثابت 
مي کند که ایران، بیش از هر دوره دیگر به کار 

و کارآفریني احتیاج دارد. 
- در پرتو ش��ناخت ملت از توانایي هاي خود 
و جوانان��ش، فص��ل توانایي و جهش کش��ور 
فرارس��یده اس��ت و طبعاً در این فصل، کار و 

کارآفریني اهمیتي به مراتب فراوان تر دارد. 
- باید منابع را در مسیري که براي کشور ارزش 
افزوده مالي و غیرمالي دارد تخصیص دهیم تا 
تولید و اشتغال افزایش یابد و »کسب و کار« 

رونق گیرد. 
- مردم مي دانند که مصرف هر کاالي خارجي 
یعني بیکاري یک کارگر ایراني، اما کارآفرینان 
هم بدانند که رغبت مردم به مصرف کاالهاي 
داخلي با ش��عار تحقق نمي یابد بلکه نیازمند 

افزایش کیفیت این کاالهاست.
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