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سًابق کاری داخلی ي بیه المللی

 هذیزعاهل ٍ عضَ ّیات هذیزُ شزکت اعتارتاپی دادُ پزداساى آعاى هیَُ
 دعتیار پضٍّشی ،شزکت ًیَهاًت ،دًَر ،کلزادٍ ،آهزیکا
 دعتیار پضٍّشی ،داًشگاُ آدٍلف ایباًش ،عاًتیاگَ ،شیلی
 هذیز عاهل ٍ عضَ ّیات هذیزُ شزکت عٌگ تشییٌی کالردشت
 عضَ ّیات هذیزُ شزکت فارعیت اَّاس

طرح عدالت اقتصادی
ایٌجاًب پظ اس اتوام تحصیل در آهزیکا ٍ باسگشت بِ کشَر در بْوي  ،20در راعتای فزهایشات رّبزی فزساًِ در
بیاًیِ گام دٍم ،فعالیتی را در حَسُ عذالت التصادی در جاهعِ آغاس ًوَدُ ام کِ بطَر خالصِ بز التصاد بذٍى
ًفت هتوزکش اعت .در ایي طزح ،هٌابع جذیذی بزای درآهذ کشَر تعزیف شذُ کِ تحمك آًْا هبتٌی بز اجزای
عذالت اعتّ .وچٌیي در ایي طزح ًحَُ ّشیٌِ کزد بَدجِ بز اعاط رٍیکزد عذالت هحَر تعزیف شذُ ٍ تاکیذ

هیگزدد کِ اجزای عذالت ًیاسهٌذ راّکارّای علوی هی باشذ ٍ در غیز ایٌصَرت ،عذالت ادعایی بِ ضذ خَد
تبذیل هیشَد .بز ایي اعاط عذالت التصادی در چْار عزفصل بِ شزح سیز تمغین بٌذی هیشَد:
-1
-9
-8
-4

عذالت در تصوین گیزی ّای کالى
عذالت در تَسیع اهکاًات در کشَر
عذالت در اخذ هالیات
عذالت در ایجاد تٌاعب بیي دعتزًج ٍ درآهذ افزاد جاهعِ.

گغتزُ هَارد فَق ٍ راّکارّای اجزایی آًْا ًیاس بِ تَضیح هفصلی دارد کِ اس حَصلِ ایي یادداشت کَتاُ خارج
اعت.
ّوچٌیي ایٌجاًب بزای اجزایی کزدى یکی اس هَارد فَق (هَرد  ،)4با حوایت بٌیاد هلی ًخبگاى الذام بِ تاعیظ
یک شزکت اعتارتاپی در حَسُ تَسیع هحصَالت کشاٍرسی ًوَدُ ام کِ خَشبختاًِ ًغخِ اٍلیِ آى تْیِ گزدیذُ
اعت .ایي شزکت در پضٍّشکذُ فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات پیشزفتِ داًشگاُ صٌعتی شزیف هغتمز هیباشذ .در
اپلیکیشي تْیِ شذًَُ ،آٍری ٍ فٌاٍری ّای هتعذدی بکار رفتِ ٍ کارایی آى هتٌاعب با ًیاسّای رٍس جاهعِ
طزاحی شذُ اعت.

