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 ینیکارآفر و هاآپاستارت از تیحما یبرا شهر به ییهاهیتوص

 باشد( هامحرکه و هامهارت) ینیکارآفر تیظرف گسترش متوجه دیبایم یشهر توسعة یهااستیس. 

 ابدی بسط دیبایم ینیکارآفر در زنان نقش. 

 تیمحدود منعطف، ةیسرما بازار تر،نازل یاتیمال یهانرخ تر،کم دولتِ) باشد نهادها نیا ازین با متناسب دیبایم یاقتصاد نظام

 (ترکم یمقررات یها

 کسب ةیاول مراحل در یاختصاص یگذارهیسرما و ،(جسورانه) ریپذمخاطره ةیسرما یرسم لیتشک قیطر از هیسرما بازار کمک

 وکار

 یآموزش نظام در یگذارهیسرما 

 جو تیحما نه و باشد محور زهیانگ دیبایم ینیکارآفر نظام 

 باشد پاتازه هاشرکت و نانیکارآفر میاح یجار یهاارزش که یاگونه به ینیکارآفر قدرتمند فرهنگ توسعة 

 دیباز بگذار ندهیدر آ ایپو نانیورود کارآفر یجا را برا. 

 ینیکارآفر یهامیها و ت: شبکهدیکن جادیرا ا یاصل ییدارا دو. 

 ابدیوکار سرعت خلق کسب ندیتا فرا میشروع را کوتاه کن دورة. 

 میرا کاهش ده دیجد یهاتولد و توسعة شرکت موانع: 

 میکن جادیا هیبازار سرما قی)جسورانه( از طر ریپذنو و مخاطره یوکارهاکسب یمال یبرا یقدرتمند رساختیز 

 میها را کاهش دهآپاستارت یو نظارت یمقررات یهانهیهز 

 میها کمک کنآپدر استارت نینخست یهاگام مودنیدر پ نانیکارآفر به 

 زهی( انگهیبازار سرما قی)از طر دیجد یوکارهاخاص کسب یازهایبه ن ییپاسخگو یکوچک و متوسط برا یهاشرکت به 

 میبده

 میکن تیها را تقوآپو استارت نانیکارآفر تیفعال ینهاد چارچوب. 

 هایریگجهینت یاپاره

 ها به مثابة اند که شهر و دولت از آنمهم اریبس یاما ابزار ستند،ین ینیرشد کارآفر یتنها ابزار برا هاانیها و دانش بنآپاستارت

 .استفاده کند یرشد اقتصاد یهامحرکه

 ربط دارد یمحل رانیمد یهازهیخاص و انگ یرهایبه متغ یادیز اریو تا حد بس استیپو ینیکارآفر رشد. 

 کند فایا ینیسطح کارآفر یو ارتقا انیبندانش یهادر شکل دادن به بنگاه یامالحظهنقش قابل تواندیم هیسرما بازار. 

 در سطح دولت، شهر و سطح انیدانش بن یهاو بنگاه ینیاز کارآفر تیحما NGO است بیقابل طرح و تعق. 

 ستیچندان هم کارساز ناما مهم است،  یدولت یهاها و ضمانتکمک صِرف. 

 


