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 بنگاه های زود بازده
دکترحوریه یحیایی
Hooriye_yahyaei@yahoo.com

 با توجه به رشد سریع جمعیت ایران و رسیدن 
ای��ن گروه به س��ن اش��تغال، یکی از ب��زرگ  ترین 
چال��ش  های اقتص��ادی دولت، مس��ئله بیکاری و 
اش��تغال جوانان می باشد. از نظر اعداد و ارقام تهیه 
ش��غل برای این جمعیت عظیم جوان نیازمند منابع 
مالی عظیمی اس��ت که کمتر کش��وری می تواند از 
عه��ده این بار اقتصادی بزرگ برآی��د. در این میان 
برای ایجاد اش��تغال و کاهش ن��رخ بیکاری باید به 
دنبال سیاس��ت  های جدید اقتصادی گشت. ایجاد 
بنگاه  های زود بازه از جمله سیاس��ت هایی اس��ت 
ک��ه نزیک ب��ه دو دهه م��ورد توجه دولتم��ردان و 

اقتصاد  دانان قرار گرفته است. 
 small and بن��گاه های کوچ��ک و متوس��ط
medium size enterpises) SMEs( واح��د های 
تجاری کوچکی هس��تند که مهم ترین ش��اخص در 
تعری��ف آن تعداد افراد مش��غول بکارند (عموما زیر 
پنجاه نف��ر(. همچنین مجموع دارایی های ، س��طح 
فروش و میزان س��رمایه گ��ذاری ها در این بنگاه ها 
شفاف و روشن اس��ت. بنگاه های زود بازده؛عموما 
فعالیت خ��ود را در بخش های��ی همچون صنعت ، 
معدن و کش��اورزی انجام می دهند. صفت زود بازده 
در این بنگاه های کارآفرینی از آنجا نشات می  گیرد 
که باید حداکثر دوازده الی چهارده ماه به بهره برداری 
و سوددهی برسند. در بنگاه های زود بازده تسهیالت 
و وام های بانکی به فرد تعلق نمی گیرد، بلکه هدف 
اعطای تسهیالت به طرح های اقتصادی است که از 
نظر س��وددهی قابل توجیه باشند. در فلسفه تشکیل 
ای��ن بنگاه ه��ا، پایه اصل��ی ب��ر روی فعالیت های 
اقتص��ادی زود بازده بنا گش��ته و همین امر از نکات 
قوت آن محسوب می شود. تاسیس بنگاه های زود 
بازده در شهرهای کوچک تر از تمرکز شغل و درآمد 
در شهرهای بزرگ جلوگیری می کند. در حال حاضر 
س��رمایه گذاری در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا به 
سمت بنگاه های زودبازده و کوچک تمایل پیدا کرده 
است. تجربه تاسیس و کارآمد بودن بنگاه  های زود 
بازده در اغلب کشورهای توسعه یافته به اثبات رسیده 
و متاس��فانه س��وء مدیریت و یا تعاریف و انتظارات 
نادرس��ت، نباید باعث سنگ  اندازی های سلیقه ای 
و سیاسی در این امر گردد. مطمئنا به علت تازه نفس 
بودن ایده ی تاس��یس بنگاه های زود بازده در ایران 
برای رسیدن به نتایج درخشان ، نیاز به حمایت همه 

جانبه در بین متولیان این مقوله می باشد.
ب��ا ظهور فن��اوری ه��ای جدی��د در تولید و 
راه  ه��ای ارتباط��ی مختلف در فضاه��ای مجازی 
و اینترنت��ی راندمان وجود این بن��گاه ها را بیش از 
پیش افزایش داده و باعث هرچه کارآمد تر بودن این 

روش برای افزایش کارآفرینی می باشد.
 نکات حائز اهمیت تاسیس
 و تداوم بنگاه های زود بازده

 از ن��کات حائ��ز اهمی��ت تاس��یس و تداوم 
بنگاه  های زود بازده، موارد ذیل به اختصار اش��اره 
می شود. از آنجایی که تحریم ها، متوجه بنگاه  های 
بزرگ اقتصادی هستند، فعالیت و کار در بنگاه  های 
کوچ��ک می تواند برطرف کننده ی بخش��ی از این 
آسیب ها باشد. همچنین بنگاه های زودبازده کوچک 
می توانند مکمل بسیاری از بنگاه های بزرگ باشند. 
نکته قابل توجه بعدی جذب تس��هیالت اس��ت که 
دراین بنگاه ها همواره آسانتر بوده. در پایان می توان 
بیان کرد: پیامدهای مثبتی که تاس��یس بنگاه  های 
زودبازده بر پیکره ی اقتصادی کشور نقش می  زند، 
باع��ث برداش��تن گام های موثری در رف��ع رکود ، 
افزایش اشتغال و ایجاد انگیزه برای کارآفرینان است.

  ضرورت گفتمان 
اجتماعی پیرامون 
تصادفات رانندگی

 علی ربیعی*
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی و شرکت در همایشی 
که با موضوع یادبود قربانیان سوانح رانندگی برگزار 
ش��ده بود،نوشت: این موضوع بهانه ای شد تا مسائل 

مربوط به تصادف را بررسی کنم.
 تصادف��ات رانندگی یکی از مهمترین عوامل 
مرگ ومیر در کشورهای درحال توسعه و نخستین 
علت مرگ در سنین زیر ٤٠ سال است که عالوه بر 
از دست رفتن جان انسان های سالم، باعث تحمیل 
هزینه ه��ای روانی، مالی، اقتص��ادی و اجتماعی به 
خانواده ه��ا و جامعه می ش��ود. کاه��ش تصادفات 
رانندگی، نیازمند نگاه سیستمی و سیاست گذاری 
جامع اس��ت. موضوع تص��ادف از چند منظر قابل 
بررس��ی است که هرکدام می تواند در سند سیاستی 

کاهش تصادف موثر باشد.
نخست، بحث صالحیت راننده است. در کشور 
ما، عامل انسانی مهمترین عامل تصادفات است که 
از عوامل موثر در خطای انس��انی، کیفیت رانندگی 
و صالحیت راننده است. جامعه ایران از بی کیفیتی 
در رنج اس��ت و شامل خیلی از امور می شود. تنها 
مهارت نیست که سبب کیفیت در انجام امور می شود، 
بلکه شور و اشتیاق برای انجام کار نیز الزم است. 
ما با آرایشگر، مکانیک و... و حتی استاد بی انگیزه 
و کم مهارت مواجه می شویم، اما در رانندگی چون 
با جان انسان ها سروکار داریم، نمی توان بی کیفیتی 
را نادیده گرفت.مسأله بی کیفیتی، مسأله کلی و رنج 
جامعه ماس��ت؛ در مواردی چ��ون خلبان هواپیما، 
با یادگیری از تجارب جهانی، س��ختگیری الزم به 
عمل می آید، اما درخصوص رانندگی چنین نیست. 
هرچند یک اتوبوس هم گاهی به اندازه یک هواپیما 
سرنشین دارد و باید کیفیت رانندگی مورد نظر قرار 

گیرد.
رانندگی یک مفهوم مس��تقل جدای از س��ایر 
نقش های فرد در جامعه مانند کارمند، پدر یا مادر 
اس��ت. یک پدر یا م��ادر که خان��واده اش را برای 
تفری��ح می برد، جدای از نقش پدری یا مادری، در 
آن لحظه یک راننده است که باید دارای یک سری 
خصوصیات ویژه باشد. کسانی که جمعی را به اردو 
می برند، باید صالحیت یک راننده را دارا باش��ند. 
مهارت، اخالق و فرهنگ در رانندگی دخیل است. 
صالحی��ت رانندگی باید بی��ش از آنچه که درحال 
حاضر است، باش��د و بستر پذیرش جامعه در این 
خصوص فراهم شود که به سختگیری تعبیر نشود.

ام��ا آنچه ما را در ای��ن زمینه دچار نقصان می کند، 
بحث پنجره شکسته و ساختار نامناسب مجموعه 
فناوری عالیم جاده ای اس��ت که رانن��ده را دچار 
بی نظمی می کند. فناوری حمل ونقل نیاز به بررسی 
بیشتر دارد و باید شرایطی ایجاد شود تا بی نظمی در 

فناوری حمل ونقل کاهش یابد.
آم��وزش قوانین راهنمای��ی و رانندگی باید از 
س��نین کودکی و نوجوانی مدنظر قرار گیرد. درحال 
حاضر گرفتن گواهینامه رانندگی، امری فراگیرشده 
اس��ت، بنابراین کسی که در 18س��الگی می خواهد 
گواهینامه بگیرد، باید از چند  سال قبل تحت آموزش 
قوانین راهنمایی و رانندگی قرار گیر د تا مهارت ها و 

صالحیت الزم را به دست آورد.
ادامه در صفحه 2

سرمقاله 

یادداشت 

مدیرعامل رنو: 

 تحت هیچ شرایطی
 ایران را ترک نمی کنیم

صفحه 5

زنگنه:
 برنامه ای برای سهمیه بندی 

بنزین نداریم

تنظیم بازار محصوالت 
پتروشیمی با هدف 

مدیریت عرضه و تقاضا 

بنیانگذار تلگرام راز 
موفقیتش را فاش کرد

صفحه 4

نهاوندیان در حاشیه جلسه دولت:

  اقتصاد ایران
 از هیچ خارجی 
تاثیر نمی پذیرد

دالالن در کمین سرمایه های مردم

صفحه 7

جناب آقای دکتر قدرت اهلل نوروزی 
  انتصاب شایس��ته جنابعالی را به عنوان ش��هردار 
اصفه��ان تبریک عرض نموده ، توفیقات روزافزون 

شما را از خداوند متعال خواستارم.
 توکلی- سرپرست روزنامه تفاهم در اصفهان

برادر ارجمند جناب آقای مجتبی بشری 
مصیبت درگذش��ت مادربزرگ گرامیتان را به جنابعالی 
و خانواده محترمتان تس��لیت عرض می نماییم، برای آن 
مرحومه علو درجات و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان 

محترم، صبر و بردباری مسئلت داریم. 
 روابط عمومی روزنامه تفاهم

مع��اون اقتصادی رئیس جمهور، اقتصاد ایران را 
در ش��رایطی برشمرد که اظهار نظر یک مقام خارجی 
نمی تواند تاثیری بر آن داشته باشد.به گزارش تفاهم، 
محمد نهاوندیان در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در 
خصوص سیاس��ت های آمری��کا در قب��ال برجام و 
ایران گفت: اقتصاد ایران بسیار بزرگتر از آن است که 
با س��خنرانی یا صحبت یک مس��ئول دولت دیگر در 
آن تاثی��رات بیش از اندازه ایجاد ش��ود.وی ادامه داد: 
الحمدا... مناس��بات ما به ط��ور روز افزون با اقتصاد 
جهانی روبه افزایش بوده و اتفاقا این موضع گیری های 
نسنجیده ونابخردانه ای که دولت جدید آمریکا اتخاذ و 
اظهار کرد، باعث ش��ده که دیگران در جهان از جمله 
اتحادی��ه اروپا به همکاری نزدیک تر با ایران عالقمند 
شوند و اظهاراتشان رامی بینیم.معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری تاکید کرد:صف حامیان ایران منس��جم تر و 
صف حامیان آمریکا بس��یار کمتر ش��ده و آمریکا در 

این موضع منزوی تر شده است. به همین جهت فرصت 
افزایش و تقویت مناس��بات اقتص��ادی ایران با دیگر 
کش��ورهای جهان بیشتر از گذش��ته است، بخصوص 
اگر به این نکته توجه کنیم که با اتخاذ سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی ما اکنون در ش��رایط بهتری از گذشته 
ق��رار داریم. نهاوندیان تصریح ک��رد: ذخیره کاالهای 
اساس��ی ما را می توان امروز با س��ال 1۳۹۲ مقایسه 
کرد، شرایط فروش صادراتی ما را می توان نگاه کرد. 
تولیدات و نرخ رش��د و پایین آمدن تورم، در مجموع 
با این مقایس��ه ش��رایط اقتصادی ایران را در شرایط 
بسیار باالتری از گذشته خواهیم دید.معاون اقتصادی 
رئیس جمه��ور در ادامه بیان کرد: من تاثیرات اینگونه 
لفاظی ها را خیلی جدی نمی بینم و این کامال به انسجام  
و در صحنه بودن ملت ما بستگی دارد و هرکس در هر 
کجا ، می  تواند نقش آفرین باشد و ما یک بار دیگر از 
این امتحان سرافراز بیرون می آییم.نهاوندیان تصریح 

ک��رد: همچنان ک��ه آقای رئیس جمهورنی��ز در دولت 
فرمودند، برج��ام اکنون یک آزمونی درصحنه جهانی 
ش��ده و معلوم می شود آن دولتی که یاغیانه، مقررات 
بین المللی را زیر پا می گذارد، کیس��ت و آن کش��ور، 
ملت و دولتی نیز که احترام بین المللی را به سوی خود 
جلب می کند و مورد حمایت همه کش��ورهای جهان 
به جز دو کش��ور قرار دارد، دولت و نظام ایران است.

وی افزود: یک صحنه انتخاب بین المللی رخ داده که 
مواضع حکیمانه، خردمندان��ه و اخالقی ایران در آن 
مورد تحسین جامعه جهانی است و مطمئنا به جایگاه 
بین المللی کشورمان کمک خواهد کرد.معاون اقتصادی 
رئیس جمهور همچنین درخصوص نوسانات بازار ارز 
ب��ا توجه به اتفاقات اخیر، گفت: یکی از توفیقاتی که 
در این چند س��ال اخیر به دست آمد، کاهش التهابات 
و نوس��انات در بازار ارز در کنار آرامش عمومی در 
س��طح قیمت ها و تورم بود، این رویکرد استراتژیک 

دولت بوده و ادامه پیدا خواهد کرد.وی ادامه داد: بعضی 
نوسانات از عوامل اقتصادی و روانی ایجاد می شود، 
اما همچنان که در س��ال ۹5 هم دیدیم، ما حرکت رو 
به باالیی داش��تیم اما بعد این موضوع جبران ش��د و 
کسانی که س��وداگرانه وارد بازار شده بودند، متحمل 
زیان هایی شدند.نهاوندیان با بیان اینکه سیاست ارزی 
دولت تغییری نکرده است، افزود: این سیاست شناور 
مدیریت ش��ده اس��ت و حفظ ثبات به صالح اقتصاد 
کشور است.معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: تبعا فعاالن اقتصادی سابقه دار نیز به این موضوع 
بلندمدت ن��گاه می کنند. بعضی از ش��تابزدگی  های 
کوتاه مدت ممکن است به ضرر سوداگران منجر شود 
و بان��ک مرکزی نیز با توجه به گش��ایش های بعد از 
برجام در ش��رایط بسیار خوبی قرار دارد لذا می توان 
با اطمینان پیش بینی کرد ک��ه آرامش بازار ارز ادامه 

پیدا می کند.

 اگرچه سیف اعالم کرده، نوسان قیمت دالر طبیعی است، اما دالالن در چهارراه استانبول فعالند 
و در کمین سرمایه های مردم. برخی صرافی ها هم، نمایشگر تابلوی دالر را خاموش کرده اند.

دالالن در کمین سرمایه های مردم
 اگرچه سیف اعالم کرده نوسان قیمت دالر طبیعی است، اما دالالن در چهارراه استانبول فعالند و در کمین 
س��رمایه های مردم. برخی صرافی ها هم، نمایشگر تابلوی دالر را خاموش کرده اند. به گزارش خبرنگار مهر، 
چند روزی هس��ت که دوباره قیمت دالر رو به افزایش گذاش��ته و از مرز ٤٠٠٠ هزار تومان عبور کرده است. 
البته بانک مرکزی و رئیس کل آن همچنان می گویند که نوسان قیمت طبیعی است و ارزهای مختلف دنیا نوسان 
داشته اند و حتی، قویترین اقتصادها را هم تحت تاثیر قرار داده اند. البته مسئوالن بانک مرکزی همچنان به مردم 
توصیه می کنند که سرمایه های جزئی خود را وارد این بازار پرتالطم نکنند؛ اما واقعیت آن است که بازار دالر 

همچنان جذاب است و برخی در آن، سودای گرانی را دنبال می کنند.
در این میان، چند روز گذش��ته فاصله چهارراه اس��تانبول تا میدان فردوسی مملو از افرادی است که اگر 
قصد خرید هم نداشته باشند، از سر کنجکاوی هم که شده حداقل سری به راسته دالرفروشان می زنند تا مظنه 
قیمت، دستشان بیاید؛ اکنون هم که در مقابل برخی صرافی ها، صف تشکیل شده است؛ چراکه برخی دیگر از 
صرافان، از خرید و فروش ارز طفره می روند و نمی دانند که واکنش بازیگر اصلی بازار ارز در روزهای آینده 
چه خواهد بود.یکی از صرافان می گوید: رفتارهای مردم این بار هم هیجانی اس��ت و البته برخی ها در بازار 
دالر از این رفتار هم چندان خوشش��ان نمی آید، البته هنوز هم بانک مرکزی اقدامی برای افزایش چش��مگیر 
سطح عرضه و کنترل قیمتی نکرده است.وی می افزاید: توزیع و عرضه ارز به روال سابق ادامه دارد و خللی در 
آن ایجاد نشده است، اما به هرحال اگر تقاضای زیادی به بازار وارد شود و مردم بخواهند وارد بازار شده و ارز 
بخرند، حتما قیمت باال خواهد رفت، مگر اینکه عرضه خاصی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد، اما تا این 
لحظه گویا احساس نیاز برای ورود جدی به بازار نشده است.این فعال بازار ارز می گوید: ولی دالالن و البته 
صرافی های غیرمجاز حسابی فعال شده اند و تالش دارند تا با قیمت های پرت و پراکنده، جو بازار را به سمت 
خود هدایت کنند؛ اما صرافی های شناسنامه دار و مجوزدار، اکنون رفتار منطقی را از خود نشان می دهند.نکته 
حائز اهمیت دیگر صرافی های غیرمجازی است که در گوشه و کنار شهر فعالیت می کنند و هنوز بساط آنها 
به طور کلی برچیده نشده است؛ اما داستان هر چه که باشد، اکنون باید سیاست گذار پولی و ارزی، دست از 
سکوت بردارد و با یک اطالعیه یا بیانیه، شرایط پیش روی مردم و سرمایه گذاران و حتی دالالن را تشریح 
کرده و به این بازی  های سفته بازانه در بازار خاتمه دهد تا بعدا، متهم به عالقمندی به افزایش نرخ ارز نشود. 

 رشد اقتصاد جهان امسال
 به ۳.۶ درصد می رسد 

 صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی اش از رش��د اقتصادی جهان را در س��ال جاری 
۳.۶ درصد و در سال آینده ۳.۷ درصد برآورد کرده که هر دو ٠.1 درصد باالتر از پیش بینی های قبلی است. 

به گزارش تفاهم به نقل از پایگاه خبری صندوق بین المللی پول، روند ترمیم اقتصاد جهانی با سرعتی باال 
ادامه دارد. این تصویر کامال متفاوت با تصویر اوایل سال گذشته است، یعنی زمانی که اقتصاد جهان رشد پایین و 
آشفتگی بازارهای مالی مواجه بود. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد اقتصادی در اروپا، چین، 
ژاپن، آمریکا و بازارهای نوظهور آسیایی سرعت بگیرد.از این رو، صندوق بین المللی پول، در گزارش چشم انداز 
اقتصاد جهانی خود پیش بینی اش از رشد اقتصادی جهان را در سال جاری ۳.۶ درصد و در سال آینده ۳.۷ درصد 
برآورد کرده که هر دو ٠.1 درصد باالتر از پیش بینی های قبلی است و در صورت تحقق رشد باالیی نسبت به 
رقم ۳.۲ درصد سال ۲٠1۶ خواهد داشت.در سال ۲٠1۷، بخش عمده ای از چشم انداز درخشان تر رشد اقتصاد 
جهانی مرهون اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که رشد اقتصاد جهان در سال ۲٠18 عمدتا حاصل عملکرد 
مثبت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. به ویژه ما انتظار داریم آفریقای زیرصحرا که در 
آن رشد سرانه درآمدها در طی ۲ سال گذشته به طور متوسط ثابت مانده، در سال ۲٠18 شاهد رشد کلی باشد.

س��رعت گرفتن رش��د اقتصاد جهانی به ویژه از آن جهت قابل توجه است که نسبت به هر زمان دیگری 
در دهه جاری، کش��ورهای زیادی را تحت پوش��ش قرار می دهد. این گس��تردگی رشد یک فضای جهانی از 
فرصت  ها برای اتخاذ سیاست های بلندپروازانه فراهم می سازد که موجب حمایت از رشد اقتصادی و افزایش 
انعطاف پذیری اقتصادی در آینده خواهد ش��د. سیاس��ت گذاران باید از این فرصت اس��تفاده کنند: روند ترمیم 
اقتصادی هنوز در جنبه های مهمی کامل نشده است و فرصتی که فضای رو به رشد کنونی برای انجام اقدامات 
الزم فراهم کرده، تا ابد پابرجا نخواهد ماند.در این گزارش پیش بینی ش��ده که رش��د اقتصادی آمریکا در سال 
۲٠1۷ به ۲.۲ و در س��ال ۲٠18 به ۲ درصد برس��د. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی 
منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان از 5 درصد در سال ۲٠1۶ به ۲.۶ درصد در سال ۲٠1۷ 

و ۳.5 درصد در سال ۲٠18 برسد.

ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری 
بورس کاالی ایران، بر روند...

پ��اول دوروف صاح��ب "تلگ��رام" و ش��بکه اجتماعی 
روسی "وکانتکته" در آستانه سی و سومین سالروز تولد 

خود هفت رمز موفقیتش را برای جوانان فاش کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد

 کاهش مشوق های صادراتی
 به 2200 میلیارد ریال 
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