


 

 

 

 

 

 

 سند راهبردی توسعۀ کارآفرینی کشور
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 مقدمه .1

گرفته  توجه قرار گذاری موردسیاستعنوان یکی از موضوعات استراتژیک در حوزه ی اخیر کارآفرینی بههادههدر 
 -که توسعه اقتصاد کارآفرینانه، پویا و رقابتی، عامل چابکی در نظام اقتصادی اندرفتهیپذها دولت اتفاقبهاست. اکنون قریب 

 رفت از چالش تغییرات سریع اقتصاد کالن در سطح جهانی و افزایش بیکاری ناشیاجتماعی کشورها بوده و تنها راه برون
باشد. همچنین بسیاری از اندیشمندان توسعه، های کوچک و جدید با رشد باال میآوری، توسعه شرکتاز ایجاد انقالب فن

. درنتیجه اولویت دانندیمدانش اقتصادی و نوآوری را عامل بسیار مهمی در افزایش رقابت در بازارهای جهانی 
ها در مشی گذاری و تدوین سیاستاست. بر این اساس خط ردهداکیپبه سمت ترویج کارآفرینی سوق  هایگذاراستیس

 در ایجاد محیطی پیشتوجهی اثر قابل ی کهو دانش نوآوری، سرمایه انسانیگذاری در سرمایهکشورهای پیشرو حول محور 
 . چرخندیموکارهای کوچک دارد، اندازی کسببرنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و راه

در  های کارآفرینیعنوان روشی جدید برای تفکر و اقدام، جهت طراحی سیاستکارآفرینی بهبه اکوسیستم رویکرد 
اشاره دارد که محرك یا مانع  ییها و نهادهااکوسیستم کارآفرینی به افراد، سازمانشده است. های اخیر به کار گرفتهسال

سازمان  .مؤثرندوکار کارآفرینانه اندازی کسبرت راهاحتمال موفقیت او در صوبر یا بوده و  تصمیم فرد برای کارآفرین شدن
های تنظیمی، شرایط بازار، دسترسی به منابع مالی، تحقیق و اکوسیستم را شامل چارچوب 1همکاری و توسعه اقتصادی

است  مکنند که الزمحیطی را ایجاد می ،های کارآفرینانه معرفی کرده است. اکوسیستمتوسعه و فناوری، فرهنگ و قابلیت
 رها نیازمند کارکنان ماهبه نظم درآیند. این بنگاههای نوآور و پررشد بنگاه ییشکوفا ینوا با یکدیگر براآن همعناصر 

 وتخصصی  مشاوره الزم دارند،مطلوب  کارکردبا  زیرساختیباشند،  داشتهآوری هستند، الزم است تا دسترسی به فن
 یکیازمند نهمچنین دارند و  الزموکار کسب مالی دسترسی داشته باشند، محلی برایخواهند، باید به منابع یبانی میپشت

 نگرکلهای کارآفرینی در جهان طی زمان به سمت نگاه جامع و سیاست .ها حمایت کنداز آنچارچوب قانونی هستند که 
گذاران این کر غالب در میان سیاستتبدیل به تف "اکوسیستم پشتیبان کارآفرینی"و تفکر  اندشده تیهدابه کارآفرینی 

ی و های طراحبر کارآفرینی، بر نحوه تحلیل، روش مؤثرحوزه شده است. استفاده از استعاره اکوسیستم در تحلیل عوامل 
تفاده ای و محلی کارآفرینی اسی زمینههاجنبهی سیاستی تأثیرگذار است. استعاره اکوسیستم برای تأکید بر بندصورت

فرد بودن محیط )اکوسیستم( است زیرا نتیجه و برآیند تعامالت پیام این استعاره، یکتایی و منحصربه ترینممهشود. می
 گرفته در طول تاریخ دارد. ی صدها عامل است که ریشه در نهادهایی شکلمتقابل و پیچیده

 

                                                           

1Organization for Economic Cooperation and Development http://www.oecd.org/std/business stats/entrepreneurship 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.oecd.org/std/business%20stats/entrepreneurship
http://www.oecd.org/std/business%20stats/entrepreneurship
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 پشتيبان اسنادباالدستی .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درکشور اشتغال و ینیکارآفر هایياستسو  اقداماتبر  یريس .3
 

 

 :4141جمهوری اسالمی ايران در افق  اندازچشمسند 

  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و
  .سرمایه اجتماعی در تولید ملی

 ی آسیای جنوب به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه یافتهدست
افزاری غربی)شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به 
 .اشتغال کامل

 اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری: كلی هایسیاست

 منظوربهو علمی کشور  های انسانیسرمایه نات و منابع مالی وکاسازی کلیه امتأمین شرایط و فعال -1بند 
های اقتصادی با تسهیل و تشویق توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 .درآمد و متوسطهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمهمکاری

 گذاریسرمایهوری، کارآفرینی، ، تولید ثروت، بهرهافزودهارزشدر ایجاد  جهادیفرهنگ  قویتت -02بند 
 .مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه اشتغال و

 كلی اشتغال هایسیاست

ی و ارزش اسالم عنوانبهترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی  -1 بند 
 .گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشورملی با بهره

های آن )محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد و ارتقاء شاخص وکارکسببهبود محیط  -5بند 
های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین، ( و حمایت از بخشهازیرساختها و کالن، بازار کار، مالیات

 .در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ربطذیهای مقررات و رویه

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
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ها به وجود ای خاص از چالشمجموعه ،فردهای رقابتی منحصربهدر کنار مزیت ،این نهادها برای کشورهای مختلف
ی ی کورکورانه از الگوی توسعهاستفاده ،ها غلبه کرد. به همین سبب است که در این رویکردآورند که باید بر آنمی

ی یک کشور )منطقه( و اعمال آن برای کشور )منطقه( دیگر ناکاراست. پیام دوم، در کنار وابستگی شدید کارآفرینانه
آن است. اکوسیستم کارآفرینی قابل ساختن نیست. نهادها برحسب نیاز و  "شدنساختهغیرقابل "به زمینه،  ستمیاکوس

ی تعامالت و جریان سازروانوظیفه تسهیل و  هادولترسند. به وجود آمده و در تعامل با یکدیگر به بلوغ می تطور جامعه
های منحصر به تشویق ورود گذاران از سیاستدانش و اطالعات رادارند. سومین پیام، لزوم گسترش نگاه سیاست

رینانه وکار کارآفی پشتیبان در طول دوره عمر یک کسباهاستیسمالی و غیره( به  نیتأموکارها )آموزش کارآفرینی، کسب
 است.  

 

 گذاری کارآفرینی و اشتغالیاستستاریخچه  1شکل
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های فعال های اجرا شده تفاوتی بین سیاستها و برنامهشود در سیاستمشاهده می 1همانگونه که در شکل شماره 
امین های غیرتشود و بیشتر سیاستهای کارآفرینی دیده نمیتامین مالی صرف با سیاستهای بازار کار و عمدتا سیاست

ی اخذشده هاتوان گفت که سیاستالبته نمیمالی نیز از جنس تصویب قانون یا ایجاد نهادهای مرتبط با کارآفرینی است. 
های تت که برای توسعه آن نیازمند سیاستاثیر بوده ولی وضعیت اکوسیتم کارآفرینی کشور حامل این پیام اس تاکنون بی

 های گذار کارآفرینی هستیم.کارآفرینانه و سیاست

 ینیکارآفر گذاریياستس یمفهوم چارچوب .3
 های پیش روی اقتصادهایترین چالشوری باال(، مهمگیری جامعه کارآفرینانه )با ویژگی نوآوری و رشد بهرها شکلب

نظران توسعه نشان گذار(، انتخاب بهترین مدل توسعه است. بیشتر مطالعات صاحبدنیا )باألخص اقتصادهای در حال 
های ترین ویژگیگردد. از مهمدهد، رونق گرفتن اقتصاد کارآفرینی، به بهبود توزیع ثروت و خلق مشاغل جدید منجر میمی

شوند؛ معاهدات ضمنی که زمانی بین ها جایگزین بوروکراسی میاین نوع اقتصادها این است که بازارها و یکایک بنگاه
 های بزرگیابد؛ بنگاهشدت کاهش میرود؛ سهم نیروی کار بههای کارگری بزرگ و دولت وجود داشته از بین میاتحادیه

گردد؛ دانش نقش بسیار واگذار می یپیوسته در حال تغییر بوده و اجرای بسیاری از کارهای ویژه دولت به بخش خصوص
شود. این گذار های نهادی جامعه کارآفرین تبدیل میکند و دانشگاه به یکی از زیرساختاد ایفا میمؤثری در اقتص

ساختاری در این چند دهه از اقتصاد سنتی به اقتصاد کارآفرینانه، نقش مهمی را در شتاب تغییر مرحله اقتصادی ایفا 
 نماید.می

دریک جامعه کارآفرینانه چیست؟ رویکرد سیاستی نوین های خوب شویم که سیاستاکنون با این پرسش روبرو می
کوچک است که سعی در مقابله با  هایوکارسیاست کسب سازی ایده تمرکز دارد. این متفاوت بابر امکان خلق و تجاری

های عمومی در جامعه کارآفرین های مقیاس بزرگ دارد. سیاستهای کوچک به علت صرفهای بنگاهعدم مزیت هزینه
های کارآفرینانه در یک کشور یا قصد نفوذ مستقیم بر سطح فعالیتتری است و از تمهیداتی بهی تمرکز گستردهدارا

وسعه تهای سیاست های کوچک و متوسط را بابنگاهتوسعه شود. لیکن بیشتر  رویکردها سیاست منطقه تشکیل می
کوچک ، خردهای بنگاهتوسعه که سیاست فاوت هستند چرا ها اساساً متکه آنگیرند. درحالیکارآفرینی یکسان در نظر می

و متوسط بر واردکردن افراد محروم و در حاشیه به جریان اصلی اقتصادی تمرکز دارد و البته کارآفرینی بر بهترین و 
 .باشدیمبودن و نوآورانه بودن دارای اهمیت  پررشداز قبیل  وکارهاکسبکند و کیفیت ترین افراد توجه میدرخشان

عنوان ای است که تاکنون به این نکته اساسی توجه نشده است که چیزی بهگونهدرواقع رویکردهای سیاستی به
 گذاری عمومی در یک جامعه کارآفرینانه داریم.خود وجود ندارد و تنها سیاستخودیهای کارآفرینانه بهسیاست
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توانند گذار مداوم به سمت یک جامعه کارآفرینانه را گذاران میترین سؤال این است که چگونه سیاستحال مهم
 ل شتاب بخشند.آهبه نحو اید

وکار تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر وکار تصمیم کارآفرین را برای شروع یا توسعه کسبوجود شرایط خاص کسب
اند ارتکند عبکارآفرینانه تعیین میی وکارهاکسباندازی شده شرایطی که کشور را برای تشویق راهاساس مطالعات انجام

 از:

 وکارهای جدید یا آزمون نشده توانایی بازارهای مالی و تمایل به تأمین مالی کسب 
 ها و مقررات گذاری دولت در بازار سطح سیاست 
 وری تحقیق و توسعه به بخش خصوصی  آانتقال فن  
 کند.ساختار تجاری و حقوقی که از حقوق مالکیت محافظت می 

 

 

 

 
 کارآفرینی گذارییاستسچارچوب مفهومی  0شکل

 



 

6 

 

-کند که گرچه شکل به صورت یک سیاستگذاری کارآفرینی را مشخص میشکل فوق چارچوب مفهومی سیاست

ریع س هایشود ولی در عمل بیشتر به صورت رفت و برگشتی و همراه با فیدبک( با فیدبک دیده میlinearگذاری خطی )
 ها خواهد بود.گذار و تصحیح سیاستو یادگیری سیاست

 هایشود که بر فعالیتهای عمومی توصیف میعنوان یک بسته گسترده سیاستهای کارآفرینانه بهسیاست
با  وگذارد و به دنبال تسهیل شرایط کارآفرینی در اقتصاد هستند تا کیفیت کارآفرینانی افزایش یابد کارآفرینانه تأثیر می

ه گونشود همانمنجر به تحول اقتصادی در سطح کشور می تیدرنهای پررشد به وجود آمده و هاشرکتاستفاده از نوآوری 
ی های رفتاری تقاضا برای کارآفرینکنندهتوانند تقریباً همه تعیینهای عمومی و دولتی میکند: سیاستکه هارت مطرح می

تر، کارآفرینان را شکل دهند که این مهم قطعا یک همکاری نزدیک و هماهنگ النیو متعاقباً در مقیاس زمانی طو
طلبد و این یعنی همه نهادها و اجزاء اکوسیستم باید بتوانند با یکدیگر و در تعامل با کیفیت و نزدیک دستگاهی را میبین

 به بهبود و ارتقای اکوسیستم کارآفرینی کمک کنند. 

نی های کارآفریسازی سیاستی و پیادهبندصورتبر این اساس، آگاهی از اکوسیستم کارآفرینی یک کشور، برای 
نیاز است تا با استفاده از  ،شودیممشاهده  1شماره  ی که در شکلگذاراستیس، با توجه به چرخه رونیازاضروری است. 

بر  هاامهبرنشناختی از وضعیت اکوسیستم کارآفرینی کشور وجود داشته باشد و  سالههمهی جهانی اتکاقابلیک شاخص 
های موجود ی بر اساس شناخت حاصله و گلوگاهگذاراستیسی شده و همچنین خطوط روزرسانبهاساس آن تحلیل و 

 خاص و هدفمند ترسیم شوند.   صورتبهکشور 

 شاخص جهانی کارآفرینی .4
0)توسعه کارآفرینی یساله توسط مؤسسه جهان(که همه1GEI)شاخص جهانی کارآفرینی 

GEDI) ود و شیمنتشر م
است که سالمت اکوسیستم کارآفرینی در یک  ، نماگریدهدکارآفرینی کشورها ارائه می ستمیاکوس راتییاز تغ یریتصو

و اشتیاق کارآفرینی، هم در سطح فردی و هم در سطح  ، تواناییشده بین گرایشتعامالت پویا و نهادینهکشور را از طریق 
بنیادی در تهیه این شاخص این است که کارآفرینی هرچند ماهیت رفتاری و فردی دهد. فرضنهادی مورد ارزیابی قرار می

نیروی انسانی مثال اگر عنوانیابد که محیط به فرد اجازه بروز آن را بدهد. بهدارد اما تقریباً در صورتی امکان بروز می
 وفور وجود داشته باشند اماوکار مبتنی بر فرصت در جامعه بهکارگیری در کسبکرده و دارای مهارت الزم برای بهتحصیل

 وکار را بپذیرند، کارآفرینی توسعه شرایط محیطی و نهادی جامعه به شکلی باشد که افراد نتوانند ریسک شروع کسب

 

                                                           
1Global Entrepreneurship Index 8112         http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/ 
8Global Entrepreneurship Development Institution        http://thegedi.org 
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های افراد جامعه، درگرو محیط نهادی ها و ویژگیی کارآفرینی در هر کشور عالوه بر خصلتنخواهد یافت. به عبارتی پویای
 باشد.نیز می

ای کارآفرین )به معن یگذاری کارآفرینی معتقدند که کشورها با تعداد زیاددر عصر حاضر، پژوهشگران حوزه سیاست
به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند بلکه نیازمند اکوسیستم کارآفرینی  توانندیوکار جدید یا خوداشتغالی( نمکسب

تعدادی  هر اکوسیستمی شامل. برسندمهم  نیبه ا تیفیباکی کارآفرینانه وکارهاکسببا ایجاد  متناسب هستند تا بتوانند
عامل رآوردن هدفی با یکدیگر تاند، بر روی یکدیگر اثرگذارند و در جهت بزیرسیستم به هم وابسته است که باهم در تعامل

 یرامناسب ب طیشرا جادیسبب ا گریکدیها با متقابل آن یو همکار نفعانیکارآفرینی وجود ذ ستمیدر اکوسکنند. می
بالقوه  ایطور بالفعل است که به یهر نهاد نفعی. منظور از ذشودیم دیوکارهای جدکارآفرینانه و توسعه کسب یهاتیفعال
 ،یبخش خصوص یهاکار، تشکلوکسب یهاانجمن ها،هدانشگا ،یدولت یهارآفرینی است. اُرگانو مشوق کا یحام

 یروین ندگانینما ،یقاتیمراکز تحق ،یدهنده، رهبران اجتماعمراکز رشد، مراکز شتاب ،ها، کارآفرینانبانک گذاران،هیسرما
 کارآفرینانه هستند. ستمیاکوس نفعانیاز ذ رهیکار، وکال و غ

ندازد. کارآفرینی کشورها بی سالمت اکوسیستمشاخص جهانی کارآفرینی با این رویکرد تالش دارد تا نگاهی دقیق به
های سنجش در این است که، این شاخص با توجه به تعامالت سطح فردی و مزیت این شاخص نسبت به سایر روش

 .هددمیهای اکوسیستم کارآفرینی کشورها ارائه نگناها و تاز قوت اندازی نسبتاً دقیقسطح نهادی کارآفرینی، چشم
 عامالتتهم به  ستمکارآفرینیالزماستتایدرکاکوسی برا، لذا استی فردرفتارهای  کنندهتنظیمی نهاد نهیزمازآنجاکه 

بنابراین با استفاده از اطالعات مؤسسه جهانی کارآفرینی و توسعه، ساالنه  .ندوسطحتوجهشودیانایمدرونی و هم تعامالت 
ی ازسمتعادلها و و ارکان اکوسیستم کارآفرینی،جهت تحقق هدف ایجاد و توسعه جامعه کارآفرین، رفع گلوگاه هاشاخص

 شدهییاشناسی کارآفرینی هالیپتانسو  هاچالشتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت تا  کشور موردپروفایل اکوسیستم 
ع های موردنیاز جهت رفها و برنامهی با متخصصان و بازیگران اکوسیستم کارآفرینی، سیاستشیاندهماز  با استفادهو 

 . گرددهدفمند ارائه  صورتبههاتیازظرفو استفادهموانع 

ینی پردازان کارآفرقریباً تمام نظریهحال در سطح جهان بر روی تعریف واحدی از کارآفرینی توافق نشده است و تتابه
باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده میهای فراوانی دارد همالقول بر روی اینکه کارآفرینی ابعاد و جنبهمتفق

که  داده است ارائهتعریف مشخصی از کارآفرین  گذاراناستیسدر جهت هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترك بین  
 ت است از: عبار

ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی/اجتماعی جدیدی نوآوری، تشخیص فرصت برهیتککارآفرین فردی است که با  
 آورد )جدید در سطح بنگاه/سازمان، در سطح بازار/جامعه و یا در سطح جهان(.  به وجود می
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طور هتواند پویایی اکوسیستم را بنمیکامل،  هرچقدرشاخصی،  یچه ،کارآفرینی هاییچیدگی اکوسیستمپبا توجه به 
هایی به وجود آمده است که های دانشمندان این حوزه ادامه دارد و تاکنون سنجهوجود تالشبااین آشکار سازد. کامل

متشکل از  هرکدامدر حال آزمون و اصالح هستند. در ادامه ارکان شاخص جهانی کارآفرینی مطرح خواهند شد که 
ی جهانی و برای باندهیدی خام موسسه هادادهی فردی از هاشاخصفردی و نهادی بوده و برای سنجش های شاخص

، موسسه تجیهرگزارشات متعدد بانک جهانی، گزارشات موسسه  ازجملهمختلف  مؤسساتی نهادی از هاشاخصسنجش 
 است.  شدهاستفادهشفافیت و غیره 

 

 0212ارکان شاخص جهانی کارآفرینی  1جدول 

 

 

 

 شاخص جهانی کارآفرینی
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طور هتواند پویایی اکوسیستم را بنمیکامل،  هرچقدرشاخصی،  یچه ،کارآفرینی هاییچیدگی اکوسیستمپبا توجه به 
هایی به وجود آمده است که های دانشمندان این حوزه ادامه دارد و تاکنون سنجهوجود تالشبااین آشکار سازد. کامل

ها و ارکان شناسایی در حال آزمون و اصالح هستند. بنابراین موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه در جهت ایجاد شاخص
ی فروانی که در مفهوم هاجنبهه تا ابعاد و و ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی باید بسیار دقیق و هوشمند عمل نمود

دیگر  ارزیابی برخالفمؤسساتقرار دهد. لذا این موسسه  مدنظرکارآفرینی و همچنین اکوسیستم کارآفرینی وجود دارد را 
و  د کردهتر رشیی که تأثیر باالیی بر بازار دارند، اشتغال فراوانی ایجاد نموده، سریعوکارهاکسبکارآفرینی، نسبت به 

 . دینمایمعمل  ترحساسشوند تر مینسبت به دیگران بزرگ

آید که شامل گرایش کارآفرینانه، توانایی شاخص جهانی کارآفرینی از سه شاکله اصلی یا شاخص فرعی به وجود می
باشد. کارآفرینی میباشد. گرایش کارآفرینانه در مورد تفکر کلی کشور در مورد کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه می

ها شود که نظر مادر شما در مورد کارآفرینی چیست؟ دومین شاخص فرعی در مورد تواناییدرواقع این سؤال مطرح می
توانید انجامش دهید؟ آیا مهارت الزم رادارید؟ و درنهایت سومین شاخص فرعی اشتیاق کارآفرینانه باشد. آیا میمی
 وکار یک میلیارد دالری داشته باشید؟یک کسب خواهید کهباشد. آیا شما میمی

باشند. موسسه جهانی کارآفرینی های فردی و نهادی میمتشکل از شاخص هرکدامارکان شاخص جهانی کارآفرینی 
ی نهادی هاشاخصی جهانی و برای سنجش باندهیدی خام موسسه هادادهی فردی از هاشاخصو توسعه،  برای سنجش 

، موسسه شفافیت و غیره استفاده تجیهرگزارشات متعدد بانک جهانی، گزارشات موسسه  زجملهامختلف  مؤسساتاز 
به  هاآنرکن مرتبط با  11سه شاخص فرعی گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه و  ،1شماره نموده است.در جدول 

   است. شدهدادهدر شاخص جهانی کارآفرینی نشان  مورداستفادههای همراه زیرشاخص
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 اخیر یهاسالرتبه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی  0شکل 

های متفاوت با میزان شده که کارآفرینی نقش قرارگرفتهالبته در شاخص جهانی کارآفرینی این موضوع مدنظر 
موسسه  های موجود،کند. با توجه به محدوده امکانات و محدودیتاثرگذاری متفاوت در مراحل مختلف توسعه را بازی می

جهانی کارآفرینی و توسعه، کارآفرینی را یک مفهوم پویا که از تعامل بین گرایش کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه و 
اشتیاق کارآفرینانه که در دل تعامل عوامل نهادی و فردی در سطح یک جامعه در جهت استفاده بهینه از منابع برای 

 آید تعریف نموده است. آمیز جدید به وجود میی مخاطرهوکارهاکسباندازی ایجاد و راه

های اصلی توسعه کارآفرینی بازی دهی انگیزهاست که، نهادها نقش حیاتی را در شکل معتقدهمچنین این موسسه 
ی را که بر روی انتخاب افراد به کارآفرین شدن تأثیرگذار پاداش دهها هستند که درنهایت ساختار کنند. این انگیزهمی

توانند میزان کارآفرینی کنند. برخی از عوامل نهادی مانند قوانین و مقررات سطح باال و یا فساد میاست را مشخص می
کارآفرینی  شود را کاهش داده و در عوض میزان کارآفرینی غیر مولد و یاهای اقتصادی میمولد که باعث رشد فعالیت

 هرکدامخالصه مفهوم کلی  طوربه 0مخرب را افزایش دهد و اثرات مخربی بر روی اقتصاد داشته باشند. در جدول شماره 
 . ردیگیمکه هر رکن چه چیزی را اندازه  دهدیمآورده شده است و نشان  موردبحثاز ارکان 

ها یه اکوسیستم کارآفرینی آنبر پاشور جهان ک 131بیش از  تنهانه، 0212در گزارش شاخص جهانی کارآفرینی 
ه است شداند، بلکه چارچوبی برای درك موقعیت هر کشور در برابر اکوسیستم همسایگان آن نیز فراهمبندی شدهرتبه

در  است و همچنین 10ای رتبه پله 13با افزایش  0212بر اساس گزارش شاخص جهانی کارآفرینی رتبه ایران در سال 
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شده و جزء کشورهای منطقه اقیانوسیه قرارگرفته است( بحرین از منطقه منا خارج 0212در سال ) 11، 1امنطقه من
تجربه  0212بهبود امتیاز را در سال  1.1رتبه بهبودیافته است. همچنین ایران  3باشد که در مقایسه با سال قبل می

باشد. این گزارش نشان داده که کشورها در مناطق یکرده است و از این منظر پنجمین کشور جهان در بهبود امتیاز م
ها بپردازند. در های خود باید به آنمختلف با گستره متفاوتی از موانع رشد کارآفرینی مواجه هستند که در سیاست

 شده است. در جدولیمعرفها و الگوهایی برای نواحی مختلف نیز ای، مدلموسسه مذکور عالوه بر تشخیص موانع منطقه
به  0212و  0211ی هاسالامتیازات ارکان اکوسیستم کارآفرینی ایران مبتنی بر شاخص جهانی کارآفرینی در  3شماره 

 نماش درآمده است. 

 

 

  

                                                           
1 MENA (Middle East and North Africa region) 
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 گیردارکان شاخص جهانی کارآفرینی چه چیز را اندازه می 0جدول

 كارآفرينیاركان اكوسیستم  ؟شودمییری گاندازهچه چیزی 

 وكار دارند؟ها را برای شروع كسبآيا مردم قدرت شناسايی فرصت -

 دهند؟ها را میبرداری از آن فرصتآيا نهادهای محیطی امکان استفاده و بهره -

 درك فرصت

 وكار رادارند؟اندازی كسبهای الزم جهت راهآيا مردم به اعتقاد خودشان مهارت -

ای و مهارتی به چه میزان دانشگاهی، مؤسسات آموزش فنی و حرفههای میزان دسترسی به آموزش -
 است؟

 وکاراندازی کسبراه  مهارت

 وكار رادارند؟اندازی كسبآيا افراد تمايل به پذيرش ريسک راه -

 وكار در كشور نسبتاً كم ريسک است؟آيا محیط كسب -

 افزايند؟میوكار اندازی كسبثبات، به ريسک راهآيا وجود نهادهای بی -

 پذیرش ریسک

 شناسند؟آيا كارآفرينان يکديگر را می -

 های كارآفرينان ازنظر جغرافیايی باهم ارتباط دارند؟تا چه اندازه شبکه -
 یسازشبکه

 ديدگاه افراد جامعه نسبت به كارآفرين چگونه است؟ -

به كارآفرين شدن   های ديگر راآيا كارآفرين شدن ساده است يا اينکه فساد باعث شده افراد شغل       -
 ترجیح دهند؟

 یبانی فرهنگیپشت

 زنند يا برحسب فرصت؟آيا كارآفرينان برحسب ضرورت دست به كارآفرينی می -

 آيا دولت نقش تسهیل گری را در فرآيند كارآفرينی داشته است؟ -
 وکار نوپا مبتنی بر فرصتکسب

 ی در كشور شما تا چه حد است؟آوراز فنمیزان استفاده  -
 سرعت جذب نمايند؟های جديد را بهوكارها قابلیت آن رادارند كه فناوریكسبآيا  -

 یآورجذب فن

 اند؟ای و مهارتی( را گذراندهدانشگاهی، فنی و حرفه)های سطح سوم آيا كارآفرينان آموزش -

 اند؟نموده وكار استفادهكسبهای مناسب آيا كارآفرينان از آموزش -

 آزادانه در بازار كار جابجا شود؟تواند آيا نیروی كار می -

 یه انسانیسرما

 دهند؟فرد ارائه میآيا در كشور شما كارآفرينان محصوالت و خدمات منحصربه -

 فرد خود وارد بازار شوند؟توانند توسط محصوالت و خدمات منحصربهآيا كارآفرينان می -
 رقابت

 هستند؟آيا كارآفرينان در كشور قادر به توسعه محصوالت جديد  -
 آوری جديد نمايند؟آيا كارآفرينان در كشور مبادرت به ايجاد فن -

 نوآوری محصول

 كنند؟آوری جديد استفاده میوكارها از فنكشور شما كسب در ياآ -
های علم، های انسوانی سوطح باال در حوزه  توانند به سورمايه وكارها میآيا در كشوور شوما كسوب    -

 ( دسترسی داشته باشند؟STEMآوری، مهندسی و رياضیات )فن

 نوآوری فرآیند

 وكارها قصد رشد دارند؟طوركلی در كشور شما كسبآيا به -
 وكارها ظرفیت استراتژيک برای دستیابی به رشد رادارند؟آيا در كشور شما كسب -

 باال رشد

 كشور شما كارآفرينان تمايل به ورود به بازارهای جهانی رادارند؟ در ياآ -
 های جديد باارزش جهانی تولید كنند؟ايده كه بتواندآيا اقتصاد كشور شما در حدی است  -

 المللی سازیینب

 یه ریسکسرما گذار شخصی و نهادی وجود دارد؟آيا در كشور شما سرمايه -
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 (0211-0212امتیاز ارکان کارآفرینی ) 3جدول 
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رکن
 0211

 0212
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رای

گ
انه

رین
رآف

کا
 

 2.1 2.20 درك فرصت

وکارهای مهارت کسب
 نوپا

2..0 2.00 

 2.21 2.20 پذیرش ریسک

 2.50 2.13 سازیشبکه

 2.11 2.15 پشتیبانی فرهنگی

 01.3 01.1 

انه
رین

رآف
 کا

یی
وانا

 ت

وکار مبتنی بر کسب
 فرصت

2.01 2.01 

 2.10 22.3 آوریجذب فن

 2.13 2.30 سرمایه انسانی

 2.03 2.0 رقابت

 05.11 00.2 

انه
رین

رآف
 کا

اق
شتی

ا
 

 2.01 2.13 نوآوری در محصول
 2.02 2.10 نوآوری در فرآیند

رشد باال در 
 وکارهاکسب

2.31 2.31 

 .2.1 2.15 المللی سازیبین

 2.31 2.30 پذیرسرمایه ریسک

  10..1 03.. 
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 تحلیل و محاسبه كارايی شاخص جهانی كارآفرينی ايران  .5
ی متعددی دارد که رفتار نامطلوب و هاگلوگاهگونه که مشاهده شد، اکوسیستم کارآفرینی ایران نشان از همان

د، شوگانه اکوسیستم مشاهده می 11نماید. ناهمگنی شدید که در ارکان ابعاد مختلف اقتصاد کشور را بازگو می مارگونهیب
دهد.هرچند اکوسیستم را ناپایدار و ناکارا ساخته و هزینه مداخالت سیاستی برای بهبود این وضعیت را افزایش می

المللی در به وجود آمدن این ی بینهامیتحرپیامدهای سوء ناشی از عدم ثبات سیاسی در سطح منطقه و فشارها و 
 راهبردی و در سطحیزی، اجرا و کنترل اقتصاد کنونی کشور چه رشرایط مؤثر هستند، اما باید توجه داشت که برنامه

 است.زیبرانگتأملمحوری  منظور کاهش وابستگی روزافزون به نفت و خروج از مرحله عواملعملیاتی به در سطحچه 

در اینجا ابتدا نحوه محاسبه کارایی اکوسیستم که توسط اکس و همکاران در کشورهای مختلف مورداستفاده 
شده و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفته شده است تشریح و در ادامه بر روی امتیازات ارکان کارآفرینی ایران اعمالقرار

های ایران مشخص خواهد شد. در ادامه میانگین کارایی اکوسیستم کارآفرینی کشورهای منطقه منا نیز گرفت و گلوگاه
به نمایش درخواهد آمد. عالوه بر این با  0212و  0211ی هاسال ها با یکدیگر و همچنینمحاسبه گردیده و تفاوت آن

امتیاز در  3شده که جهت بهبود بینیهای منتشرشده توسط موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه، پیشتوجه به داده
ز چه یهای جدید بر هر رکن ناکوسیستم کارآفرینانه چه ارکانی به چه میزان باید تغییر کند و درصد تمرکز سیاست

هایی اکوسیستم امتیاز نیز انجام خواهد شد. در ادامه سیاست 12امتیاز و  5اندازه باید باشد. این محاسبات برای بهبود 
های کشور نیز در سه سطح فرد کارآفرین، شرکت و شوند و راهکارهایی برای ارتقا گلوگاهکارآفرینی مطرح می

 گذار )فردی و نهادی( مطرح خواهد شد.سیاست

 

ژه های ویها و تالشهای مناسب برای بهبود کارآفرینی در کشور، درك گلوگاهمنظور اتخاذ سیاستبه است یهیبد
توان مداخالت سیاستی را بهینه کرد؟ و شود: چگونه میی جدی مطرح میسؤاالت رونیازاها ضروری است. برای رفع آن

 توان انتظار بهبود داشت؟تا چه میزان می

ها زیاد گاهگلو کهیدرصورتکردن پروفایل به شکل دایره است و  ترکینزدواضح است که بهبود اکوسیستم به معنای 
ی مداخالت سیاستی و تعیین میزان سازنهیبهها هستیم. لذا برای و منابع محدود است، ناچار به اولویت در اصالح گلوگاه

 تعیین و تحلیل حساسیت انجام شود.یی اکوسیستم کارابهبود الزم است ابتدا میزان 
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شکاف گلوگاه   ستفاده   ABE)0(و میانگین کارایی گلوگاه  ABG)1(برای این منظور از میانگین  . میانگین میکنیما
 .گرددیم( محاسبه 1شکاف گلوگاه  از طریق فرمول )

ABGi = 122 ∗ ∑(max yi,j − yi,j)(j − 1) ∗ maxyi,j  

(1                  ) 

 است. (i)برای کشور  (j)مقدار نرمال شده رکن  Yijتعداد ارکان و  (i)که در آن 

ABEi .میکنیم( استفاده 0یی گلوگاه از فرمول )کارابرای محاسبه میانگین  = 122 − ABGi 
(0) 

 کارایی ارکان اکوسیستم کارآفرینی ایران 1جدول

 7182GEI-81های بر اساس داده شدهمحاسبه

ها به درصد هستندداده 
 

                                                           
1 Average  Bottleneck Gap 

8 Average  Bottleneck Efficiency 
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 1..51 01.10 52 1..32 02.0 30.05 0.0. 12.32 13.51 01.10 0.35. 3.0 11.5 7442يیكارا

 31.3 1..1 31.3 02.0 01.0 03.0 13.1 12.1 01.0 11.1 50/5 1/1 0.5 7442يیكارا
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هر چه عملکرد ارکان اکوسیستم کشوری به عملکرد بهترین رکن آن کشور نزدیک باشند )به درصد سنجیده 
ی از منابع صورت گرفته مؤثرترتر بوده و درنتیجه استفاده باالتر باشد، عملکرد متعادل  ABEiشود(، یعنی هر چه می

 تر است. و بهبود آن سخت ترنامتعادلباشد، یعنی اکوسیستم  تربزرگ ABGiاست و برعکس هر چه 

ی آن ندارد. ممکن است کشوری دارای اکوسیستمی افتگیتوسعهیی اکوسیستم ارتباطی با سطح کارابدیهی است 
درصد است. یعنی  00.5، 0212یی اکوسیستم کشور در سال کاراشده،باشد. بر اساس محاسبات انجامضعیف اما متعادل 

وکار نوپا( درصد از ارزش بهترین رکن)مهارت کسب 00.5 اندازهبهطور میانگین رکن در شاخص جهانی کارآفرینی به 13
 یی دارند.کارا

شود که مشاهده می طورهمانرکن سنجیده شده است. نسبت به ارزش بهترین  هر رکنیی کارا 1 شماره در جدول
یی دارد و سایر ارکان در وضعیت نامناسب و یا بحرانی قرار دارند کارادرصد ارزش بهترین رکن  50.5سازی، رکن شبکه

 بر ناکاراترین ارکان تمرکز داشته باشند. هایگذاراستیسو الزم است 

 باًیتقردرصد بوده است و این موضوع نشان از کاهش  ...3، 0211سال ذکر است، کارایی اکوسیستم کشور در شایان
این موضوع  0212و  0211ای کارایی اکوسیستم کشور دارد. همچنین با مقایسه کارایی ارکان در دو سال متوالی نمره 1

ش بهترین رکن درصد ارز 52که در سال گذشته بیش از  ریپذسکیرشود که ارکان سرمایه انسانی و سرمایه روشن می
 .اندقرارگرفتهتری نسبت به سال گذشته کارایی داشتند، امسال در وضعیت نامناسب

 5امتیاز بهبود،  3، میزان تالش الزم برای بهبود عملکرد کلی اکوسیستم کارآفرینی به ترتیب  1و  .، 5در جداول 
شود. سایت موسسه جهانی کارآفرینی منتشر میاست. این اعداد در وب شدهمحاسبهامتیاز بهبود  12امتیاز بهبود و 

این اعداد را با توجه به نمرات  هرسالهی جهانی کارآفرینی و توسعه که موسسه مدنظرقراردادالبته باید این موضوع را 
 پذیرش ریسک، رکنچهار کند. بر اساس آن، ارکان گزارش شاخص جهانی کارآفرینی در سال قبل محاسبه و منتشر می

شوند و دو المللی سازی و پشتیبانی فرهنگی ناکاراترین ارکان اکوسیستم کارآفرینی کشور شناخته میدرك فرصت، بین
 رکن نوآوری در فرایند و رقابت نیز در وضعیت خوبی نیستند.
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 (قرارگرفته مورداستفاده 0211های توسط موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه )داده منتشرشدهتحلیل حساسیت مداخالت سیاستی  5جدول 

کن نام رکن
ی ر

فعل
از 

امتي
 

 GEIامتياز بهبود در  3

 (11و  منطقه 22)رتبه جهان 

 3383کارایی اکوسيستم=

 ی جديد بر ركنهااستیستمركز  درصد ركن هدف ازیامت

 %76 0.0. 0.0. ريسك پذيرش

 %02 0.0. 0.0. درک فرصت

 07. 0.0. 0.0. نوآوری در محصول

   0.0. سازيالمللی بین

   0.0. پشتیبانیفرهنگی

   0.0. نوآوريفرآيند

   .00. رقابت

   006. صتبرفر مبتنیوکار کسب

با فرض ثابت بودن جایگاه سایر کشورها  امتیاز رکن           ارتقاءهرواحددر  هاتالشبا فرض یکسان بودن هزینهhttp://thegedi.org/tool/ 
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 (قرارگرفته مورداستفاده 0211های توسط موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه )داده منتشرشدهتحلیل حساسیت مداخالت سیاستی  .جدول

کن نام رکن
ی ر

فعل
از 

امتي
 

 GEIامتياز بهبود در  5

 (11منطقهو   55)رتبه جهان 

 41853کارایی اکوسيستم= 

 ی جديد بر ركنهااستیسدرصد تمركز  ركن هدف ازیامت

 %00 0.0. 0.0. ريسك پذيرش

 %00 0.0. 0.0. درک فرصت

 %0. 0.0. 0.0. نوآوري در محصول

 %.. 0.0. 0.0. سازيالمللی بین

 %2 0.0. 0.0. پشتیبانیفرهنگی

   0.0. نوآوريفرآيند

   .00. رقابت

   006. صتبرفر مبتنیوکار کسب

با فرض ثابت بودن جایگاه سایر کشورها  امتیاز رکن           ارتقاءهرواحددر  هاتالشبا فرض یکسان بودن هزینهhttp://thegedi.org/tool/ 
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 (قرارگرفته مورداستفاده 0211های توسط موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه )داده منتشرشدهتحلیل حساسیت مداخالت سیاستی  1جدول

کن نام رکن
ی ر

فعل
از 

امتي
 

 GEIامتياز بهبود در  11

 (9و  منطقه 55)رتبه جهان 

 4985کارایی اکوسيستم= 

 ی جديد بر ركنهااستیستمركز درصد  ركن هدف ازیامت

 %00 002. 0.0. ريسك پذيرش

 %2. 002. 0.0. درک فرصت

 %0. 002. 0.0. نوآوري در محصول

 %0. 002. 0.0. سازيالمللی بین

 %0. 002. 0.0. پشتیبانیفرهنگی

 %0 002. 0.0. نوآوريفرآيند

 %2 002. .00. رقابت

 %. 002. 006. صتبرفر مبتنیوکار کسب

با فرض ثابت بودن جایگاه سایر کشورها  امتیاز رکن           ارتقاءهرواحددر  هاتالشبا فرض یکسان بودن هزینهhttp://thegedi.org/tool/ 
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 هاراهکارهای پيشنهادی در جهت رفع گلوگاه .5

  -کردهلیتحصبا ویژگی غنی از منابع انسانی و فیزیکی )جمعیت جوان  ترکیبی و در حال گذار یاقتصاددارای  ایران
های دولت )ازآنجاکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی ( است. لیکن به دلیل ناکارآمدی سیاستغنی به لحاظ ذخایر طبیعی

 طحدر سایران چه  در توسعه دارد(، وضعیت اقتصاد کنندهنییتعهای دولت نقش متکی به درآمدهای نفت است، سیاست
وری در بخش دولتی باشد. وجود انحصارات در اقتصاد، پایین بودن بهرهالمللی نامناسب میمنطقه و چه به لحاظ بین

های انرژی، نرخ گذاری نامناسب در مورد نهادهی در اقتصاد )به علت قیمتنیرانتآفر)ناشی از فقدان انگیزه رقابتی(،  
(، ناکارآمدی بازار مالی ) به دلیل نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی آن رینظاتسهیالت بانکی و  نامناسب ارز، نرخ ناکارآمد

ی تولیدی شده است. در این شرایط هابخشی اقتصاد داللی و رکود سوبهها( منجر به حرکت اقتصاد مولد ایران بودن بانک
عه ریزی برای توس، برنامهاجتماعی -و مشکالت اقتصادی هابستبناین رفت از استراتژیبرون نیتریعملو  نیترییاجرا

 باشد. کارآفرینی می

است، لیکن در عمل افزایش نرخ  اجراشدههایی جهت توسعه کارآفرینی طراحی و های اخیر برنامههرچند در سال
ی هالیسپتانرغم وجود های کوچک و متوسط با مشکالت بسیاری روبرو بوده و علیهای کارآفرینانه و توسعه شرکتفعالیت

های جدی است. علت اصلی این مناسب در کشور، پروفایل اکوسیستم کارآفرینی کشور دارای رشد نامتقارن و گلوگاه
 ی بازیگران اصلی اکوسیستم کشور به موضوع کارآفرینی دانست. بعدتکتوان نگاه مقطعی و موضوع را می

ها های کارآفرینانه تنها از طریق تمرکز سیاستبی به نرخ باالی فعالیتبا توجه به، پروفایل نامتوازن ایران، دستیا
ذاری گپذیر است. تدوین راهبردهای اساسی و سیاستوکار امکانهای نهادی کسبهای اصلی و  بهبود زیرساختبر گلوگاه

یران کوسیستم کارآفرینی اهای بالقوه کشور در بهبود ابلندمدت و تعامالت هدفمند بین بخشی برای استفاده از ظرفیت
سند حاضر  در شدهییشناساهای اساسی ی سیاستی متناسب با گلوگاههاهیتوصباشد. بر این اساس در ادامه بسیار مؤثر می

 . گرددیمکارآفرینانه ارائه  ، توانایی و اشتیاقشیگرامنظور رفع موانع توسعه کارآفرینی و افزایش به

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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گذاری جهت سیاست گلوگاه ردیف
 ارتقاء متغیر سطح فردی

دستگاه 
 مسئول

گذاری جهت ارتقاء سیاست
 متغیر سطح نهادی

های عضو دستگاه دستگاه مسئول
 کارگروه مربوطه

قوانین 
 ربطیذ

امتیاز هدف تا پایان 
برنامه ششم توسعه جهت 

 امتیاز کل 5ارتقاء 
1 

سک
ش ری

ذیر
پ

 

طراحی سامانه 
 برای وکارهاکسبسازییهشب

دانش آموزان در سطح دوم 
 آموزش

وزارت تعاون، 
رفاه و کار 

 اجتماعی

 حاکمیت شرکتی استقرار
 

 

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

وزارت امووور اصووت ووووادی و 
وزارت  -دارایووووووووی

وزارت علوم  -وپرورشآموزش
ناوری    قات و ف وزارت  -تحقی

ماعی      فاه اجت کار و ر عاون   -ت
وزارت صووونعووت، معوودن و    

وزارت جوودوواد   -تووجووارت 
 -وزارت دادگستری-کشاورزی

وزارت  -وزارت کشووووووور
 -بووانووك مرک ی   -اطالعووات 

صندوق بانك های مالی و ها و 
سوووازمان   -گذاری سووورمایه  

دادار  مه   –بورس و اوراق ب بی
تاق  –مرک ی مان    -ها ا سووواز

 بد یستی.
 

مجموعه 
صوانین و 

مقررات مرتبط 
با تولید، 
گذاری سرمایه
 –و تجارت

صوانین ناظر بر 
بازارهای مالی 
شامل صوانین 
 –پولی و بانکی

صانون مبارزه با 
 شویی،پول

صانون توسعه 
اب ارها و 

ندادهای مالی 
جدید، صانون 
تنظیم بازار 
غیر متشکل 
پولی، صانون 

ه از استفاد
 منابع خارجی.

یاز   یاز     1از امت به امت
42 

)امتیازات از صفر تا 
 صد است(

و توسعه باشگاه  یاندازراه 4
 کارآفرینان نوجوان

وزارت تعاون، 
رفاه و کار 

 اجتماعی

 سنجینظام ملی اعتبار  استقرار

 
 

 بانك مرک ی

تولید محتوای آموزشی مؤثر  3
با رویکرد تقویت روحیه 

 پذیرییسكر

وزارت 
وپرورآموزش

 ش

ایجاد شفافیت در اطالعات مالی 
 هاشرکت

 وزارت اصت اد

های تولید محتوا و برنامه 2
معرفی  باهدفآموزشی 

مرتبط با چرخه  هاییسكر
 وکارهاکسبعمر 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مالی  هایی همکانتوسعه اب ارها و 
 (IFS) المللیینب

 بانك مرک ی

 هاییستمسطراحی و توسعه  5
منتورینگ و مشاوره 

 کارآفرین محور وکارکسب

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 مقرراتصوانین و  تدوین و بازنگری
 ورشکستگی

 وزارت دادگستری

نوین تنوع و گسترش اب ارهای    6
 .و مالی ایبیمه

بیمه مرک ی و 
 سازمان بورس

 آیینتجاری تدوین  هایدادگاهایجاد    7
 دادرسی تجاری

 وزارت دادگستری

الزم جدت اف ایش تدوین راهبردهای    8
 .صراردادهاضمانت اجرایی 

 وزارت دادگستری
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گذاری جهت ارتقاء متغیر سیاست گلوگاه ردیف
 سطح فردی

دستگاه 
 مسئول

گذاری جهت ارتقاء سیاست
 متغیر سطح نهادی

دستگاه 
 مسئول

های عضو دستگاه
 کارگروه مربوطه

قوانین 
 ربطیذ

امتیاز هدف تا پایان برنامه 
 5ارتقاء ششم توسعه جهت 

 امتیاز کل
1 

صت
ک فر

در
 

سطح اول و   هایآموزشتغییر محتوای 
دوم با رویکرد تقویت روحیه پرسشگری 

شخیص و   هایمدارتو  از  برداریبدرهت
 فرصت

موزش   وزارت آ
 و پرورش

الزم جدت تسدیل و   هایسیاست  تدوین 
از صبیل    وکار کسوووبرفع موانع شوووروع 

 های رویه بازنگری در صوانین و مقررات و  
 اجرایی

نعووت،     وزارت صوووو
 معدن و تجارت

وزارت امور اصت ادی و  
 وزارت صنعت، -دارایی

تجووارت و      معوودن و 
-های وابسووتهسووازمان

ها وزارت نیرو و سازمان
 -های تابعه و شووورکت 
کار و رفاه  وزارت تعاون
وزارت   -اجووتووموواعووی

ارتبواطوات و فنواوری    
 -وزارت نفت -اطالعات

وزارت راه و 
وزارت   -شووودرسوووازی

یقووات و            ق ح ت لوم  ع
وزارت آموزش -فناوری

وزارت   -و پوورورش
هنووگ و ارشوووواد       فر

سالمی  وزارت جداد  -ا
بووانووك  -کشوووواورزی

 -هاشوودرداری-مرک ی
 -های صووونفیاتحادیه
 -های ایراناتاق

مجموعه صوانین 
موووقوووررات  و

با تولید    مرتبط 
و 

گذاری، سرمایه 
توووووجوووووارت 
شووواملاصوانین  

هووای بوورنووامووه
 ساله توسعهپنج
صوووانوویوون    -

جه  صانون   -بود
توووجووومووویوووع 

صانون   -عوارض
جارت  صانون   -ت

توووووجوووووارت 
نیووك       ترو ک ل  -ا

خش       ب نون  صووا
عاون  صوانین  –ت

بانکی   –پولی و 
صوانین مرتبط         
 -با بازار سرمایه
 صانون بدبود

 42به امتیاز  9از امتیاز 
صد     صفر تا  )امتیازات از 

 است(

ایجاد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به      4
 اطالعات

یاسوووت     داد ر ن
 جمدوری

و راهکارهای مناسووب  هاسوویاسووتاتخاذ 
از  وکارمحیطکسووببرای بدبود مسووتمر 

طووریووه کوواهووش مووراحوول، زمووان و   
 وکاراندازیکسبهایراهه ینه

 وزارت اصت اد

ندازی راه 3 عه    ا گاه   و توسووو  های باشووو
 کارآفرینی

تعوواون،   وزارت 
رفوواه و کووار 

 اجتماعی

اتخاذ راهکارهایی جدت توسوووعه و بدبود  
 مناسب هایزیرساختدسترسی به 

و وزارت   وزارت نیرو
 راه

ید محتوا و   2 مه   تول نا آموزشوووی  های بر
 وکارکسبشناسایی فضای  باهدف

تعوواون،   وزارت 
رفوواه و کووار 

 اجتماعی

صالح موادی از      سریع در ت ویب طرح ا ت
 ورشکستگی درخ وصصانون تجارت 

 وزارت دادگستری

مه  تدوین   5 نا نده ملی  های بر گاری آی ا ب  ن
 نگاهی به تجربیات موفه جدانی

نت علمی     عاو م
 و فناوری

ایوووجووواد موووراکووو  ویووو ه جووودوووت  
 مشدود و نامشدود هایگذاریداراییارزش

 سازمان بورس

سم توسعه   6 شناخت، انتقال و   هایمکانی
 فنّاوریاستفاده از 

وزارت صوونعت، 
 معدن و تجارت

راهکارها و اف ایش ضوومانت اجرایی  اتخاذ 
 دادها و صوانیناررص

 وزارت دادگستری

تعوواون،   وکارکسبمشاوره  هایپیشخوانایجاد  7 وزارت 
رفوواه و کووار 

 اجتماعی

 های رویه بازنگری در صوانین و مقررات و  
 اجرایی مرتبط با حوزه حقوق مالکیت

ثبووت      سووووازمووان 
و مالکیت   هاشرکت 
 معنوی

ایجاد پیشخوان مشاوره حقوصی و مالکیت    8
 فکری

ثبووت      سووووازمووان 
و مالکیت   هاشرکت 
 معنوی
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گذاری جهت سیاست گلوگاه ردیف
 ارتقاء متغیر سطح فردی

دستگاه 
 مسئول

گذاری جهت ارتقاء سیاست
 نهادیمتغیر سطح 

های عضو دستگاه دستگاه مسئول
 کارگروه مربوطه

امتیاز هدف تا پایان برنامه ششم  ربطیذقوانین 
 امتیاز کل 5ارتقاء توسعه جهت 

1 

نیب
ملل

ال
 ی

زی
سا

 

شاوره      ایجاد مراک  تخ  ی م
توسعه بازار و فروش با رویکرد  

 اف ایش صادرات

وزارت 
تووعوواون، 
و کوووار 
رفوووووواه 
 اجتماعی

سیوم   ایجاد  سر شترک    هایکن م
نووووآور  هوووایشوووووورکوووت

و تبادل  سوووازیمنظورشوووبکهبه
اطالعووات بووا رویکرد عرضووووه       

 ترپیچیدهمح والت 

وزارت صوونعت، معدن و 
 تجارت

وزارت صووونعت، معدن و 
های  تجارت و سوووازمان   

وزارت ارتباطات و    -تابعه  
وزارت  -فناوری اطالعات  
وزارت  -امووور خووارجووه 

کووار و رفوواه  تووعوواون، 
زارت امور  و -اجتموواعی   

 بانك -اصت ادی و دارایی 
گانی     -مرک ی بازر تاق   -ا
های  ها و صوووندوق  بانك  

سوووووازمووان   -مووالووی 
گووذاری و سوووورمووایووه 

های اصت وووادی و  کمك 
سووووازمووان  -فنی ایران

بدووادار     -بورس و اوراق 
 صندوق ضمانت صادرات.

ین            ن صوا موعووه  ج م
  -صوووادرات و واردات
 -صووانون امور گمرکی

صانون اصوووالح تعرفه   
صوووالحات گمرکی و ا
موعووه       -بعوودی  ج م

تی         لیووا ین مووا ن  –صوا
صانون   –صانون تجارت  

تجووارت      توسووووعووه 
لکترونیکی         صووانون  -ا

فاده از     حداکثر اسوووت
  توووان تووولوویوودی،   

 توممین خودمواتی در   
نیووازهووای کشوووور و 

در  هوواآنتووقووویووت 
ین     –صووووادرات ن صوا
 هوواینووامووهموافقووت  

اصت ووادی و بازرگانی 
صوانین  –ها بین دولت 
 هوواینووامووهموافقووت  

جارت آزاد  صوانین  –ت
 مرتبط

 42به امتیاز  16از امتیاز 
)امتیازات از صوووفر تا صووود  

 است(

ضور مؤثر در   4 شگاه ح  هاینمای
 تخ  ی داخلی و خارجی

وزارت 
صوونعت، 
عدن و   م
 تجارت

طراحی و ایجاد سووامانه ارتباطی 
بین کارآفرینان داخلی و خارجی    

قال     منظوربه  بادل اطالعات، انت ت
تجربه و اصدام مشووترک در جدت 

 ترپیچیدهتولید کاالهای 

رفاه  و وزارت تعاون، کار   
 اجتماعی

  هوای هیئوت اع ام و پوذیرش   3
 تجاری

وزارت 
صوونعت، 
عدن و   م
 تجارت

نوین  هایفناوریرصووود و پایش 
بسوووترسوووازی درجدت  منظوربه

 ترپیچیدهتولید مح والت 

 فناوریمعاونت علمی و 

بازنگری در صوانین، مقررات و   2
اجرایی حوزه تجارت   های رویه 
 المللبین

وزارت 
صوونعت، 
عدن و   م
 تجارت

اتخواذ راهکوارهوای الزم جدوت     
اسوووتفاده از دانش و   کارگیری به 

تووجووربووه مووتووخ ووو وووووان     
 المللیایبینحرفه

 معاونت علمی و فناوری

تدوین سازوکارهای الزم جدت  5
از  منوودیبدرهتسووودیوول در  

مات مشوووواوره حقوصی و     خد
 المللیبینتخ  ی 

وزارت 
صوونعت، 
عدن و   م
 تجارت

بسترسازی جدت تسدیل فرآیند    
 از فنّاوریانتقال دانش ضومنی و  
 ایرانیان خارج از کشور

وزارت صوونعت، معدن و 
 تجارت
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گذاری جهت ارتقاء سیاست گلوگاه ردیف
 متغیر سطح فردی

دستگاه 
 مسئول

گذاری جهت سیاست
ارتقاء متغیر سطح 

 نهادی

دستگاه 
 مسئول

های عضو دستگاه
 کارگروه مربوطه

امتیاز هدف تا پایان برنامه ششم  ربطیذقوانین 
 امتیاز کل 5ارتقاء توسعه جهت 

6 

نیب
ملل

ال
 ی

زی
سا

 

عت،   (ERAارزیابی آمادگی صادرات ) وزارت صووون
 معدن و تجارت

ارتقاء  هایسووویاسوووتاتخاذ 
(  Upgradingزنجیره ارزش)   

به زنجیره ارزش   و ات ووووال 
 جدانی

وزارت 
تعاون، کار   

رفووواه و 
 اجتماعی

وزارت صوونعت، معدن 
و تووووجووووارت و 

 -های تابعه   سوووازمان 
وزارت ارتوبوواطووات و  
طالعووات       -فنوواوری ا
جه    خار  -وزارت امور 

کووار و وزارت تعوواون،
وزارت  -رفاه اجتماعی  

اموور اصوت ووووادی و   
 -رک یبانك م -دارایی

ها بانك -اتاق بازرگانی
 -های مالیو صووندوق

گذاری سازمان سرمایه  
های اصت ادی  و کمك

سازمان   -و فنی ایران
دادار   -بورس و اوراق ب

نت       ما ندوق ضووو صووو
 صادرات.

ین              ن صوا موعووه  ج م
  -صووووادرات و واردات
 -صووانون امور گمرکی     

فه     صانون اصوووالح تعر
گمرکی و اصوووالحات   

موعووه       -بعوودی   ج م
ون صان –صوانین مالیاتی 

سعه   –تجارت صانون تو
 -تجووارت الکترونیکی       

صانون حداکثر استفاده  
 از توووان تووولوویوودی، 

  تووممینخوودموواتی در 
نیووازهووای کشوووور و   

در  هوواآنتووقووویووت 
ین       –صووووادرات ن صوا
فقووت     هوواینووامووهموا

اصت وووادی و بازرگانی 
لت  صوانین  –ها بین دو
فقووت     هوواینووامووهموا

صوانین  –تجووارت آزاد
 مرتبط

 42امتیاز به  16از امتیاز 
)امتیازات از صوووفر تا صووود 

 است(

اعتبار صووادرات    هایآژان تمسووی   7
جدت ارائه تسووودیالت حمایتی دولت 

 به صادرکنندگان

عت،   وزارت صووون
 معدن و تجارت

اتخوواذ راهکووارهووایی جدووت 
مشوووترک با  گذاریسووورمایه
 المللیهایبینشرکت

وزارت 
 اصت اد

اعتبار صووادرات   هایسوویسووتم ایجاد  8
ی حمایت هایمکانیسمتوسعه  منظوربه

 بخش دولتی و خ وصی

   بانك مرک ی

نوع           9 ت م ب ارهووای  توسوووعووه ا جرا و  ا
 اعتباری هایبیمه

   بیمه مرک ی

ارائه راهکارهای الزم جدت حمایت از        11
ایجوواد دفوواتر  منظوربووهکووارآفرینووان 

ذ با رویکرد نفو  المللیبینو  ایمنطقه 
 در بازار

وزارت تعاون، کار 
 رفاه اجتماعیو 

  

سی به      11 ستر سدیل د ع توزی هایکانالت
 جدانی

عت،   وزارت صووون
 معدن و تجارت

  

دولتی )مالی،  هایسازیمشوق  متناسب  14
و مالیاتی( با می ان صووادرات  ایتعرفه
 هابنگاه

عت،   وزارت صووون
 معدن و تجارت
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گذاری جهت سیاست گلوگاه ردیف
 ارتقاء متغیر سطح فردی

گذاری جهت ارتقاء سیاست دستگاه مسئول
 متغیر سطح نهادی

های عضو دستگاه دستگاه مسئول
 کارگروه مربوطه

قوانین 
 ربطیذ

امتیاز هدف تا پایان 
برنامه ششم توسعه 

امتیاز  5ارتقاء جهت 
 کل

1 

گی
رهن

ی ف
یبان

پشت
 

سایی و معرفی خدمات و    شنا
توسوووط  شووودههایارائه  ارزش

فاده از         با اسوووت نان  کارآفری
 و اب ارهای مناسب هاروش

وزارت تعاون، کار   
 رفاه اجتماعیو 

اجرایی  های رویه بازنگری در صوانین، مقررات و  
 با رویکرد کاهش فساد وکارکسبدر حوزه 

وزارت صوونعت، معدن 
 و تجارت

قال         ن لی ا شووووورای عووا
وزارت امووور  -فوورهوونووگووی

ایووی و اصووت ووووادی و دار
 وی ههای تابعه به    سوووازمان 

 -سوووازمان حسوووابرسوووی)
سووووازمووان امور  –گمرک  

تی(    لیووا لوم،    -مووا ع وزارت 
وزارت  -تحقیقات و فناوری  

وزارت  -وپوورورشآموووزش
 -تعاون کار و رفاه اجتماعی

نگ و ارشوووواد    وزارت فره
وزارت صوونعت،  -اسووالمی

وزارت  -معوودن و تجووارت
داد کشووواورزی   وزارت  -ج
وزارت  -دادگسوووووتوووری

 -وزارت کشوووور -اطالعات 
یریووت و     سووووازمووان موود

ی ی کشووووور  برنووامووه    -ر
 ه ویتشووکیالت صضووایی به 
دیوان  -دیوان عدالت اداری  

دادستانی کل   -عالی کشور 
 سازمان -کشور

صووانووون بوودووبووود 
مسوووتمر فضوووای 

 -وکووار کسووووب
صانون  -صانون کار   

ین دادرسوووی     ی آ
هوووای دادگووواه

عمومی و انقال       
 -)در امور مدنی(  
 -صوانون تجوارت   

صووانووون آیوویوون   
دادرسووی کیفری 
صووانووون اجوورای  
 –احکووام موودنی 

با       بارزه  صانون م
کاال و ارز      چاق  صا

ین       - ی نون آ صووا
دادرسووی کیفری 

 - 1394م ووو  
 -صوانون اعسووووار 

مجووازات    صووا نون 
 -اسووالمی جدید 

مجووازات     نون  صووا
 جرائم

تیوواز     م بووه  17از ا
 42امتیاز 

صفر تا   )امتیازات از 
 صد است(

اصوووالح نگرش عموم جامعه    2
نسووبت به انتخا  کارآفرینی 

 مسیر شغلی عنوانبه

نگ و   وزارت فره
 ارشاد اسالمی

دت اف ایش           ناسووووب ج های م کار خاذ راه ات
مستقل و آزاد   هایرسانه مشارکت مطبوعات و  

 سازیمنظورشفافبه

وزارت فرهنگ و ارشاد  
 اسالمی

جاد      3 بسوووترسوووازی جدت ای
( Role Modelالگوی نقش )

از کووارآفرینووان موفه برای       
 افراد جامعه

نگ و   وزارت فره
 ارشاد اسالمی

توسوووعه دولت      کارهای  راهبررسوووی و ارزیابی  
 الکترونیك

 ICTوزارت 

توسوووعووه کووافووه      4 یجوواد و  ا
با رویکرد اف ایش    کارآفرینی 
تعوواموول بین کووارآفرینووان و 

 عموم جامعه

وزارت تعاون، کار   
 رفاه اجتماعیو 

جدت شووفافیت مدیریت مالی  ایسووامانهایجاد 
 دولتی

 وبودجهبرنامهسازمان 

بووورگووو اری رویووودادهوووای   5
کارآفرینی در سووطوح خرد و 

 کالن

وزارت تعاون، کار   
 رفاه اجتماعیو 

و درآمدهای    ها داراییایجاد سوووامانه افشوووای     
 مدیران و کارکنان دولتی و خ وصی

سوووووازمووان اداری و 
 استخدامی

ایجاد سوووامانه ملی ثبت و دریافت گ ارشوووات      6
 مردمی از تخلفات

 سازمان تع یرات

 وزارت دادگستری مفسدین هایپروندهکاهش رسیدگی به    7

 های رویه اف ایش بازدارندگی صوانین، مقررات و      8
 اجرایی مبارزه با فساد

 وزارت دادگستری
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گذاری جهت ارتقاء سیاست گلوگاه ردیف
 متغیر سطح فردی

گذاری جهت ارتقاء سیاست دستگاه مسئول
 متغیر سطح نهادی

های عضو دستگاه دستگاه مسئول
 کارگروه مربوطه

قوانین 
 ربطیذ

امتیاز هدف تا پایان برنامه 
 5ارتقاء ششم توسعه جهت 

 امتیاز کل
1 

یند
فرآ

در 
ری 

وآو
ن

 

ایجوواد کریوودورهووای خوودمووات 
 فناوری

نعووت،    وزارت صوووو
 معدن و تجارت

 علم، نگاریآیندهرصوود، پایش و 
 فناوری، نوآوری و نیازهای بازار

نت علمی      عاو م
 و فناوری

معدن و  وزارت صووونعت،
معاونت علمی و    -تجارت 

فوونوواوری ریوواسوووووت   
دوری     م مور   -ج وزارت ا

یی     صت ووووادی و دارا  -ا
قات و   وزارت علوم، تحقی

ناوری  عاون،   -ف وزارت ت
 -کووار و رفوواه اجتموواعی
 -وزارت جداد کشوواورزی

مرک ی    وزارت  -بووانووك 
فنوواوری      تبوواطووات و  ار

های صوووندوق –اطالعات
یه     گذاری  مالی و سووورما

)نوآوری و شوووکوفووایی، 
توسووووعووه    صوووونوودوق 

ین(   فنوواوری   نو  -هووای 
تاق  مان   –ها ا های  سووواز

 -نووظووام صووووونووفووی   
 نداد.های مردمسازمان

های کلی سیاست  
 -علم و فنوواوری   
 های صوانین برنامه  

سوواله توسووعه پنج
صوانین     –کشوووور
نین     –بودجووه  صوا

سدیل   مرتبط با ت
انتقال و انتشوووار  

صووانون  –فنوواوری
تشووکیل اهداف و 
وظووایووا وزارت   
قات و   علوم، تحقی

صوانین  –فنوواوری 
ر نوواظوور بوور بووازا
تووووولوووویوووود،   

گذاری و سوورمایه
 تجارت.

یاز   یاز    41از امت به امت
42 

تا     )امتیازات از صوووفر 
 (صد است

نوین تممین  هایروشاسووتفاده از  4
قال        لدر انت دت تسووودی مالی ج

 فناوری

 تحقیقاتی  های فعالیت  مدیریت    بانک مرکزی
تخ ووو وووی،  رویکردنیازهایبا 

 وکارهاکسبفناوری  هایاولویت

وزارت عللللل    
یقللات و         ق ح ت

 فناوری
تشوووکیل سوووتادهای توسوووعه       3

 STEMهایحوزهفناوریدر 

سللازماص اللنا     
کلللل  للللک و 

 یهللاشلللل لر  
 انعتی

نه پذیرش بخشوووی از    های ه ی
توسووووعووه             یه و  ق ح ت خش  ب

  صبولهووایقووابوولعنواند ینووهبووه
 مالیاتی

 

ماص   ام ر  سلللاز
 مالیاتی

توووووووووسوووووووووووعووووووووه   2
 آورهایفنبومشرکتزیست

نت علمی و     عاو م
 فناوری

ها SMEآموزش  سووازوکارایجاد 
یه     طر نگوواه   از  ب رگ   هووایب

(LEVY). 

 

مان فنی و    سووواز
 یاحرفه

گمرکی برای  های تعرفه کاهش   2
 وارداتی هایفنّاوری

 تحقیقاتی هایکنسرسیوم  ایجاد  گمر 
بین بنگاه و دانشوووگاه با رهبری 

 هابنگاه

 

وزارت عللللل    
یقللات و         ق ح ت

 فناوری

حوزه  های سوووازیه وهشتجاری  5
 فنّاوری

وزارت عللللللل    
تللحللقللیللقللات و  

 فناوری

 هایظرفیتدر اختیار صرار دادن 
گاهی     مایشووو  مؤسوووسوووواتآز

 تحقیقاتی به کارآفرینان

 

وزارت عللللل    
یقللات و         ق ح ت

 فناوری
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گذاری جهت ارتقاء سیاست گلوگاه ردیف
 متغیر سطح فردی

گذاری جهت سیاست دستگاه مسئول
 متغیر سطح نهادی ارتقاء

های عضو دستگاه دستگاه مسئول
 کارگروه مربوطه

قوانین 
 ربطیذ

امتیاز هدف تا پایان برنامه 
 5ارتقاء ششم توسعه جهت 

 امتیاز کل
6 

یند
فرآ

در 
ری 

وآو
ن

 

راهبردی   هایسوویاسووت تدوین 
عه   منظوربه  بوم زیسوووتتوسووو

کرد         ی نوآوری کشووووور بووا رو
 سازیشبکه

نت علمی و     عاو م
 فناوری

 هایبنگاهایجاد مشوووق برای 
بوو رگ در جوودووت ایووجوواد  

و فضووای کاری  دهندهشووتا 
 مشترک

عت      وزارت الللن
 معدص و تجارت

معدن و  وزارت صووونعت،
معاونت علمی و    -تجارت 

فوونوواوری ریوواسوووووت   
دوری     م مور   -ج وزارت ا

یی     صت ووووادی و دارا  -ا
قات و   وزارت علوم، تحقی

ناوری  عاون،   -ف وزارت ت
 -کووار و رفوواه اجتموواعی
 -وزارت جداد کشوواورزی

مرک ی    وزارت  -بووانووك 
فنوواوری      تبوواطووات و  ار

های صوووندوق –اطالعات
یه     گذاری  مالی و سووورما

)نوآوری و شوووکوفووایی، 
توسووووعووه    صوووونوودوق 

ین(   فنوواوری   نو  -هووای 
تاق  مان   –ها ا های  سووواز

 -نووظووام صووووونووفووی   
 نداد.های مردمسازمان

های کلی سیاست  
 -علم و فنوواوری   
 های صوانین برنامه  

 هسوواله توسووعپنج
صوانین     –کشوووور
نین     –بودجووه  صوا

سدیل   مرتبط با ت
انتقال و انتشوووار  

صووانون  –فنوواوری
تشووکیل اهداف و 
وظووایووا وزارت   
قات و   علوم، تحقی

صوانین  –فنوواوری 
نوواظوور بوور بووازار 
تووووولوووویوووود،   

گذاری و سوورمایه
 تجارت.

یاز   یاز    41از امت به امت
42 

تا     )امتیازات از صوووفر 
 (صد است

 داخلی وپایش و بدبود تعامالت  7
 خارجی در حوزه فناوری

نت علمی و     عاو م
 فناوری

ت سعه مراکز آم زش فنی   
 ن  ن یاحرفهو 

ماص فنی و     سلللاز
 یاحرفه

ا للجللات و تلل سلللللعلله      8
 نسل س   یهاتانشگاه

وزارت عللللللل    
تللحللقللیللقللات و   

 فناوری
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گذاری جهت سیاست گلوگاه ردیف
 ارتقاء متغیر سطح فردی

دستگاه 
 مسئول

گذاری جهت سیاست
 ارتقاء متغیر سطح نهادی

های عضو کارگروه دستگاه دستگاه مسئول
 مربوطه

امتیاز هدف تا پایان برنامه  ربطیذقوانین 
 5ارتقاء ششم توسعه جهت 

 امتیاز کل
1 

بت
رقا

 

راهبردی   هایسوویاسووتارائه 
در جدووت توسوووعووه نظووام     

 بازارکارآمد

وزارت 
نعللت      الللل
ملللعلللدص و 

 تجارت

بازنگری در صوانین، مقررات و  
رفع  منظوربه اجرایی  های رویه 

قاء و ارت پذیررصابتموانع تولید 
 نظام مالی کشو

وزارت صوونعت، معدن و تجارت  وزارت اصت اد
مان   عه    و سووواز تاب وزارت   -های 

وزارت امور   -جداد کشووواورزی  
سوووازمان  -اصت وووادی و دارایی

 -بانك مرک ی -سازی خ وصی  
سازمان مدیریت   -شورای رصابت 

مه    نا وزارت   -ری ی کشوووورو بر
وزارت تعاون، کار و  -دادگستری

 -وزارت نفوت  -رفواه اجتمواعی  
سوووازمان بورس و   -وزارت نیرو
ها و درمجموع  اتاق -اوراق بدادار

های  ها، مؤسوسوه  کلیه وزارتخانه
کت   های دولتی  دولتی و شووور

( صانون محاسبات 2موضوع ماده)
عومووموی کشووووور م ووووو     

و همچنین کلیووه           1/6/1366
های های اجرایی، شرکتدستگاه

دولتی و مؤسوووسوووات انتفاعی   
وابسوووته به دولت که شووومول      

 صوانین و مقررات عموومی

های کلی اصل سیاست
 –صانون اسوواسووی  22

های کلی  سووویاسوووت  
اعمووال حوواکمیووت و     
 -پرهی  از انح ووووار     

مقررات اجرایی اصووول  
 -صانون اسووواسوووی 22

هووای  صوانین برنووامووه     
 –سووواله توسوووعه پنج

جه  صانون   -صوانین بود
لیوود           تو نع  موا فع  ر

بت    صا قای    ر پذیر و ارت
مالی کشوووور     ظام   -ن

ستفاده   صانون حداکثر ا
از توووان تووولوویوودی و 
خوودموواتی در تووممین  
 نیووازهووای کشوووور و  

هووا در امر تقویووت آن
 -صادرات

یاز   یاز    43از امت به امت
42 

تا     )امتیازات از صوووفر 
 صد است(

تدوین سووازوکار ایجاد تعامل  4
 SMEب رگ و  های بنگاه بین 
 ها

وزارت 
نعللت      الللل
ملللعلللدص و 

 تجارت

راهبردی  هایسوویاسووت ارائه 
جدت توسوووعه اکوسووویسوووتم 
با رویکرد اف ایش     کارآفرینی 

 اصت اد پذیریرصابت

وزارت تعاون، کار   
 و رفاه اجتماعی

تاق اصوووالح سووواختار      3   های ا
 منظوربووهبووازرگووانیو تعوواون 

بخش        یش مشووووارکووت  ف ا ا
 خ وصی در فرآیند اجرایی

وزارت اللنعت  
 معدص و تجارت

هوشوومندانه   هایتعرفهتنظیم    2
دت   بت   در ج صا کردن  پذیر ر
 مح والت

وزارت اللنعت  
 معدص و تجارت

الزم  های سووویاسوووت  تدوین     5
و ضمانت  کاراییجدت اف ایش 

 اجرایی صوانین ضد انح ار

 شورای رصابت
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پذیرش  گلوگاه
 ریسک

درک 
 فرصت

 المللیبین
 سازی

ی پشتیبان
 فرهنگی

نوآوری 
 در فرآیند

 رقابت
 دستگاه

       وزارت امور اقتصادی و دارایی
       سازمان حسابرسی

       گمرک
       امور مالیاتیسازمان 

       معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
       وزارت صنعت، معدن و تجارت

       وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
       پرورش و وزارت آموزش

       وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
       وزارت جهاد کشاورزی

       دادگستریوزارت 
       وزارت امور خارجه

       وزارت کشور
       وزارت اطالعات

       بانک مرکزی
       ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

       گذاریهای مالی و سرمایهها و صندوقبانک
       سازمان بورس اوراق بهادار

       شرکت فرابورس
       بیمه مرکزی

       هااتاق
       وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

       وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
       شورای عالی انقالب فرهنگی

       سازمان بازرسی



 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلوگاه

پذیرش 
 ریسک

درک 
 فرصت

 المللیبین
 سازی

ی پشتیبان
 فرهنگی

نوآوری 
 در فرآیند

 رقابت

       اسناد و امالک کشورسازمان ثبت
       دیوان محاسبات کشور

       ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
       قوه قضائیه

       سازیسازمان خصوصی
       شورای رقابت

       وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
       های علم و فناوریپارک

       مراکز رشد
       نهادهای صنفی

       نهادهای مردمسازمان
       صندوق ضمانت صادرات

       ای کشورسازمان فنی و حرفه
       ها و مطبوعاترسانه

       شهرداری
       نهاد ریاست جمهوری و تشکیالت نظارتی وابسته

       وزارت نیرو
       وزارت نفت

       وزارت راه و شهرسازی
       های اقتصادی و فنی ایرانگذاری و کمکسازمان سرمایه



 

03 

 

 

 

 

 فرایند اجرایی کردن سند   .7

ها و اصالح ساختارها و فرایندهای تحقق برنامه سازوکارهای اجرایی، طراحی تهیه، تصویب و ابالغ سیاست منظوربه
ستاد راهبری  "ن، آدر اجرای سند راهبردی توسعه کارآفرینی و نظارت بر حسن اجرای  بخشیانسجاممربوطه، هماهنگی و 

 گردد:اشتغال با ترکیب ذیل ایجاد می شورایعالیتوسط  "اجرای سند راهبردی توسعه کارآفرینی کشور

 ایشان )رئیس( االختیارتامتماعی یا نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اج -1

 پنج نفر از منتخبین کارآفرینان برتر ملی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -2

 االختیار ایشانوزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام -3

 االختیار ایشاندارایی یا نماینده تاموزیر امور اقتصادی و  -4

 االختیار ایشانتحقیقات و فناوری یا نماینده تام وزیر علوم، -5

 االختیار ایشانمعاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یا نماینده تام -6

 االختیار ایشانوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام -7

 االختیار ایشانیا نماینده تام وپرورشآموزشوزیر  -8

 ای علم و فناوری و یک نفر از روسای مراکز رشد به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوریهیک نفر از روسای پارک -9

 االختیار ایشانوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام -11

 االختیار ایشانوزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام -11

 االختیار ایشانتاموزیر امور خارجه یا نماینده  -12

 االختیار ایشانتامرئیس قوه قضاییه یا نماینده  -13

 االختیار ایشانیا نماینده تام صداوسیماسازمان  رئیس -14

 االختیار ایشاناتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده تام رئیس -15

 االختیار ایشانعاون ایران یا نماینده تامرئیس اتاق ت -16

 االختیار ایشاناتاق اصناف ایران یا نماینده تام رئیس -17
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های مختلف فرهنگی، صنعتی، تولیدی و خدماتی، در موارد با توجه به تنوع ارتباط اکوسیستم کارآفرینی کشور با عرصه
 آمد.های مربوط دعوت به عمل خواهد جهت شرکت در جلسات ستاد و کمیسیون ربطذیالزم از وزرا و رؤسای نهادهای 

اجزای  ها و تعامالت در بینهای مختلف اکوسیستم کارآفرینی و ترسیم صحیح و شفاف گردش فعالیتاتخاذ تدابیر الزم در الیه
آن، ضامن اجرای سند راهبردی در این زمینه است. همچنین حفظ و استمرار کارکرد سند راهبردی توسعه کارآفرینی مستلزم 

تاد راهبری گیری سباشد که جهت ایگونهبهبرای آن است. این پایش باید  شدهبینیپیشانی پایش پیشرفت اجرای آن در افق زم
دستیابی به اهداف آن حفظ شود و در صورت بروز هرگونه تغییرات اثرگذار در مفروضات و اوضاع محیطی، این تغییرات  سویبه

 ور:را به تصویب برسانند. به این منظ موردنیازاقدامات اصالحی زمان شناسایی و آثار آن تحلیل شود و مراجع مربوط  ترینکوتاهدر 
الزم و استفاده از نهادهای مختلف،  سازوکارهایستاد راهبری اجرای سند راهبردی توسعه کارآفرینی ایران با ایجاد  -1

 کار راو ارزیابی پیشرفت سند های الزم وابالغ مصوبات، وظیفه نظارت بر تحقق اهداف گیریضمن انجام تصمیم
 است. دارعهده

ی توسعه کارآفرین پس از تصویب و ابالغ سند موظفاستستاد راهبری اجرای سند راهبردی توسعه کارآفرینی ایران  -2
آن و تعیین نوع پشتیبانی در هر زمینه اقدام و برای  روزرسانیبهکشور در فواصل زمانی خاص نسبت به تکمیل و 

 د.اشتغال ارائه ده شورایعالیتصویب به 

 –مؤسساتپژوهشیو نهادهای مسئول و  هادستگاهستاد راهبری اجرای سند راهبردی توسعه کارآفرینی ایران با همکاری  -3
 .رساندروزمیبهمطلوب مربوطه را تهیه، تکمیل و هایکمیتهرا احصاء و  موردنیازکارآفرینی  هایشاخصمطالعاتی 

گزارش وضع  ربطهای ذیستاد راهبری اجرای سند راهبردی توسعه کارآفرینی ایران موظف است با همکاری دستگاه  -4
 کند.تدوین می هاشاخصموجود کارآفرینی در کشور را هرساله بر اساس آخرین 

دی توسعه اجرایی ستاد راهبری اجرای سند راهبر هایسیاستدر چارچوب  اندموظفاجرایی  هایدستگاهکلیه  -5
تدوین و برای بررسی و تصویب به ستاد تسلیم نمایند.ستاد  سندخود را برای این  هایبرنامهو  هاطرحکارآفرینی ایران 

به  سالهیکاجرایی را در فواصل  هایدستگاه شده ارائه هایبرنامهو  هاطرحمیزان پیشرفت و عملکرد  استموظف 
 اشتغال گزارش نماید. شورایعالی

 اشتغال در صورت نیاز جهت اصالح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسالمی تعامل خواهد داشت. عالیشورای -6

 شود.ستاد راهبری در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می دبیرخانه -7

 

 




