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رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر اظهار داشت:محیط فضای کسب و کار  هرچه شفاف تر
و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصاد ی  و اتخاذ  سیاست های مطلوب شده و روند

بهبودی شاخصها ی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

  

،یوسفعلی  جوانی قادیکلایی ،در نشست و گفتگو با چالاکی کارآفرین و خیرصدای مازندرانبه گزارش 
قائمشهری در  دفتر مجمع عالی نخبگان بیان کرد:خوشبختانه در دولت تدبیرو امید توسعه  کارآفرینی و
حمایت از کارآفرینان و کمک به بهبود فضای کسب و کار و مناسب  کردن قوانین در این زمینه و ایجاد

ثبات در فضای اقتصادی کشور از جمله  برنامه های دولت است.

وی  گفت:براساس برآورد سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) جمعیت جهان  در سال
2020 میلادی به هشت میلیارد نفر خواهد رسید و نیاز این جمعیت به  مواد غذایی در سال 2030

میلادی 64 درصد افزایش خواهد یافت از این رو تغییر  سلایق و ذائقه های مصرف کنندگان نیازمند
نوآوری کارآفرینان است و باید از  کارآفرینان حمایت بیشتری شود.

  

  

جوانی  قادیکلایی با اشاره به اینکه موفقیت در کارآفرینی یک فرآیند است، افزود:  اگر حلقهای در این
فرآیند وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، در روند  حرکتی خلل ایجاد خواهد شد.

  

  

عضو  شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران بیان کرد:در  سرمایهگذاریهای کنونی در
سطح دنیا دیگر موضوع نفت و گاز پایان یافته و  مسائل مربوط به دانشبنیان و فناوریهای نو جای آن

را گرفته است.

  

  

وی  اظهار داشت:نیروی تحصیل کرده ما به جای اینکه به فکر استخدام باشند، باید  در حوزه کاری خود
به کارآفرینی بیاندیشند که در این زمینه فرهنگسازی باید  بیش از پیش انجام شودو باید گفت به نوعی

ژن کارآفرینی با فرهنگ نفتی سرکوب  شده است.
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برای مشاهده لینک خبر اینجا کلیک نمایید
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