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 به نسخه های غیررسمی تلگرام 

5 اعتماد نکنید 

 تصویب پرداخت وام

3  15میلیونی ازدواج در سال آینده 

 رکورد فروش اینترنتی خودرو 

9 در ایران شکسته شد 

تشریح مزیت های عرضه محصوالت 

زنجیره فوالد در بورس کاال  11

 ایجاد اشتغال پایدار 
 در گرو حمایت از

کسب و کارهای کوچک

 )start up( کس��ب و کارهای کوچک و نوپ��ا
موتور محرکه اقتصادی جوامع محسوب می شوند و 
به عنوان راهکاری برای افزایش تولید ملی، خودکفایی 
و از هم��ه مهم تر ایجاد یک اش��تغال پایدار از ارزش 
بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها برخوردارند. اما 
از آنجایی که بنگاه های کوچک بر خالف بنگاه های 
بزرگ، توان دس��تیابی به انواع روش های تامین مالی 
و نفوذ الزم برای تامین اعتبارات خود را دارا نیستند، 
نیازمند حمایت همه جانبه از سوی نهادهای دولتی و 
حاکمیتی می باشند. مطالعات در کشورهای توسعه یافته 
و در حال توسعه نشان می دهد که بنگاه های کوچک 
و متوسط همواره نقش مهمی در در اشتغالزایی و ایجاد 
رونق اقتصادی دارند. با توجه به اینکه آمریکا محل تولید 
 و رشد بزرگ ترین شرکت های نوظهور )استارت آپ( 
 دنی��ا همچون گوگل ، مایکروس��افت ، آم��ازون و... 
می باشد ، باید به این نکته توجه داشت که همگی این 
 شرکت ها در سال های نه چندان دور کوچک بوده اند

و با فراهم شدن بستری مناسب، رشد کرده و هم اکنون 
به غول های اقتصادی دنیا تبدیل گشته اند.ایجاد بستر 
رقابتی مناس��ب و کمک به آموزش نیروهای ذبده و 
توس��عه این بنگاه ها با حمای��ت های مالی نهاد های 
 متولی، تخفیف های مالیاتی و اجازه ورود به پروژه های 
پیمانکاری دولتی تنها بخشی از حمایت ها و تسهیالت 
در نظر گرفته برای س��رمایه گذاران بنگاه های خرد 
 و کوچک اس��ت. حتی با توجه ب��ه اینکه در آمریکا 
بن��گاه های ب��زرگ و چند ملیتی نق��ش اصلی و پر 
رنگی در نظام اقتصادی کشور دارا می باشند ولی این 
 امر هرگز باعث کم توجهی و غفلت نس��بت به رشد 

کسب و کارهای کوچک و نوپا نشده است.
اگر بخواهیم مثالی از کشورهای در حال توسعه 
موفق در زمینه مذک��ور را نیز در نظر بگیریم، هند از 
جمله کش��ورهایی است که نسخه ای موفق در زمینه 
اصالح��ات اقتصادی در جهت حمایت از کس��ب و 
کاره��ای نوپا ارائه داده اس��ت. در این کش��ور نحوه 
حمایت اعتب��اری از این بنگاه ها متفاوت بوده و این 
حمای��ت و اعتباردهی بس��ته به می��زان عملکرد این 
نهادها، متغیر می باشد. مقایسه سیاست های حمایتی 
 در زمین��ه حمایت از کس��ب و کارهای نوپا نش��ان 
م��ی دهد ک��ه در ایران عمده سیاس��ت ها یکنواخت 
و متک��ی بر تزری��ق منابع اس��ت و ب��دون توجه به 
 تفاوت بن��گاه ها ص��ورت می پذی��رد. در حالی که 
سیاست های اعتباری در دنیا بصورت یکنواخت توزیع 
 نمی گردد و بسته به اعتبار بنگاه ها اقدام به تخصیص منابع 
م��ی کنند. بی ش��ک مطالعه قوانین وی��ژه و نهادهای 
حمایت��ی دولتی که متولی این سیاس��ت ه��ا بوده اند 
 و همچنی��ن بررس��ی و اس��تفاده از تجربی��ات مالی 
بنگاه های کوچک و نوپا در کشورهای توسعه یافته 
می تواند ره گشای بسیاری از مشکالت موجود در این 
حوزه باشد.با توجه به این که اصلی ترین چالش دولت 
یازدهم از زمان آغاز فعالیت موضوع اش��تغال و حل 
معضل بیکاری در کشور بوده است، راه اندازی کسب 
و کارهای کوچک بستری برای شکوفاشدن خالقیت 
نیروی انس��انی و فرصت های ش��غلی در مدت زمان 
کم، مدلی مناسب بنظر می رسد. به همین منظور، عزم 
جدی دولت برای حمایت از کسب و کارهای کوچک 
و نوپ��ا؛ امری مهم تلقی می گردد. با چنین نگرش��ی 
 عالوه بر ایجاد اشتغال با بهره گیری از این سبک، مراکز

 کسب و کار با جهت دار نمودن این شرکت ها به محقق 
نمودن سیکل تکمیل زنجیره توسعه اقتصادی کشور به 

معنی واقعی می توان دست یافت. 

بسته ارزی چقدر 
نقدینگی جذب می کند؟

در حالی بانک مرکزی در راستای ساماندهی 
ب��ازار ارز برای جذب نقدینگی بس��ته سیاس��تی 
س��ه گانه ای را در روزهای اخیر ب��ه اجرا درآورده 
که تاکنون بیانگر دستاورد قابل توجهی برای جذب 
نقدینگی نبوده اس��ت. هرچند که باید این بانک در 
پایان اجرای بس��ته مورد نظر گزارشی در این باره 
اعالم کند. به گزارش ایس��نا، در حال حاضر حجم 
نقدینگی به بی��ش از ۱۴۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
افزایش یافته است و برخی کارشناسان معتقدند که 
از دالیل آش��فتگی بازار ارز و نوس��ان قابل توجه 
آن ک��ه موجب ثب��ت رکوردهای ت��ازه در قیمت 
دالر در بازار ارز ایران ش��د، ناش��ی از سردرگمی 
همین نقدینگی اس��ت به ویژه اینکه در شهریورماه 
امس��ال نرخ س��ود بانکی به طور دستوری کاهش 
یافته و بانک ها ملزم ش��ده اند نرخ های سود متنوع 
خود را به ۱۵ درص��د کاهش داده و ثابت کنند.بر 
این اس��اس، این تاکید وجود داش��ت که با کاهش 
نرخ س��ود و از سوی دیگر شروع سیر صعودی در 
بازار ارز که از شهریورماه شروع شد، سپرده گذاران 
ترجیح دادند بخش��ی از مبالغ خود را خارج کرده 
و به سمت بازار ارز حرکت کنند. البته در کنار این 
موضوع م��وارد دیگری نیز ب��رای ورود نقدینگی 
ب��ه بازار ارز وج��ود دارد از جمله پرداخت وجوه 
س��پرده گذاران موسس��ات غیرمجاز که با دریافت 
مبالغ خ��ود گمانه زنی ه��ای مدیران ارش��د بانک 
مرکزی نیز بر این است که بخشی از این نقدینگی به 
سمت بازار ارز رفت.بسته سیاستی ارزی که بانک 
مرکزی از ۲۸ بهمن ماه برای کنترل بازار و مدیریت 
آن به اجرا درآورد، در سه بخش خالصه می شود. 
انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد 
که خود س��ودی ۵ درصد باالتر از نرخ سپرده یک 
س��اله داش��ته و به منظور افزایش سپرده گذاری در 

بانک ها و برگشت نقدینگی اجرایی شد. 
بس��ته دوم اوراق گواهی سپرده ارزی است 
و در آن ن��رخ س��ود ۴.۵ درصد تعیین ش��د. اما 
بسته س��وم به پیش فروش سکه برمی گردد که با 
نرخ قطعی به مشتری ارائه می شود. در جایی که 
خری��دار یک میلیون و ۴۰۰ ه��زار  تومان برای 
سررس��ید یک س��اله و یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان برای سررس��ید شش ماه پرداخت می کند 
ت��ا بتواند از جذابیت بیش��تری برخوردار بوده و 
با توجه به اینکه در یک س��ال آینده قیمت سکه 
می توان��د باالتر باش��د، پیش بینی می ش��د تا از 

استقبال خوبی برخوردار باشد.
ام��ا در حدود یک هفته گذش��ته از اجرای 
بسته سیاس��ت کنترل بازار ارز در بخش گواهی 
سپرده مش��اهده می شود که اغلب به جای اینکه 
س��پرده های جدید به بانک ها وارد شود، موجب 
تغییر نوع حس��اب ش��ده اس��ت. به ط��وری که 
مدیران بانکی و کارکنان شعب به صراحت اعالم 
می کنند که آنچه تغییر کرده بس��تن حس��اب های 
 ۱۵ درص��د س��پرده و تبدی��ل آن ب��ه گواه��ی

۲۰ درصدی بوده اس��ت که ای��ن موضوع باعث 
افزایش هزینه بانک ها می شود. در عین حال که 
برخی بانک ها همین قوانین را هم زیرپا گذاشته 
و نرخ های باالتری پرداخت کرده اند که بار دیگر 
خود موجب ایجاد رقابتی مخرب خواهد شد.اما 
در پیش فروش س��که نیز باید یادآور ش��د که تا 
پایان روز چهارشنبه هفته اخیر آمار نهایی حاکی 
از پیش فروش حدود ۹۶ هزار قطعه بوده اس��ت 
که برای هر کدام ن��رخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
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رضا اردکانی��ان در گفت وگو با ایلنا،  
درباره مدیریت مصرف آب دریای خزر از 
سوی کشورهای همسایه گفت: مدیریت 
مص��رف آب دری��ای خ��زر ب��ه رژیم های 
حقوقی کشورهای همسایه بستگی دارد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: وزارت امورخارجه 
قطعا به عنوان دس��تگاه مسئول، ناظر بر 

رعایت پروتکل های موجود است.
وزی��ر نیرو در خص��وص انتقاداتی که 
درباره کم بودن س��هم ای��ران از دریاچه 
خزر مطرح می ش��ود و نحوه پیگیری س��هم 
کش��ورمان از ای��ن دریاچه، عن��وان کرد: 
وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری 
می کند و هر جا هم  الزم باشد وزارت نیرو  
اطالعات الزم را در اختیار همکاران مان در 

وزارت امور خارجه قرار می دهد. 

ارائه تسهیالت به دهیاران کارآفرین  یارانه انرژی خانه ها 
ساالنه ۱۰ میلیارد دالر

رئی��س مرک��ز تحقیق��ات راه، مس��کن و 
شهرس��ازی گف��ت: دول��ت س��االنه بی��ش از 
۱۰ میلی��ارد دالر یاران��ه ب��رای ان��رژی که در 

ساختمان ها مصرف می شود هزینه می کند.
به گزارش ایس��نا، محمد شکرچی زاده در 
حاش��یه کنفرانس صنعت ساخت اظهار کرد: با 
به کارگیری روش های نوین ساختمان س��ازی، 
می ت��وان ۳۰ درصد از ۴۰ درص��د انرژی که 
در س��اختمان ها هدر می رود جلوگیری کرد.

وی افزود: به دنبال بازیابی صنعت س��اختمان 
هس��تیم که ببینیم چگونه می توانیم این جایگاه 

را ارتقاء ببخشیم.
شکرچی زاده با اشاره به اینکه باید صنعت 
ساخت در توسعه کشور جایگاه اساسی داشته 
باشد، گفت: این صنعت می تواند در رشد صنعت 
اقتصادی کشور و اشتغالزایی تأثیرگذار باشد که 
باید با همکاری بخش خصوصی انجام ش��ود.

وی تصریح کرد: احیای بافت های فرسوده یک 
موضوعی اس��ت که با توجه به بحث های مالی 
آن باید بخش خصوصی وارد شود.رئیس مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: به 
دنبال آن هستیم که مقاوم سازی در برابر زلزله 
و س��اخت شهرهای هوشمند را پیگیری کنیم و 
ظرفیت هوشمندس��ازی را در ساختمان سازی 

باال ببریم.
شکرچی زاده تاکید کرد: براساس قانون، 
دستگاه های دولتی باید ظرف دو سال مصرف 
ان��رژی در س��اختمان ها را کاه��ش دهند که 
بودج��ه آن را نداریم و در بودجه س��ال ۹۷ 
نمایندگان مجلس باید این کار را انجام دهند.

وی افزود: این پیش��نهاد در کمیس��یون تلفیق 
رأی نی��اورد و اگر نتوانی��م در صحن مجلس 
آن را مط��رح کنیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

شکرچی زاده با بیان اینکه برای اجرای طرح 
کاهش مصرف ان��رژی،   همه باید تالش کنند 
گف��ت: ظرفی��ت خوبی در بخ��ش خصوصی 
وجود دارد که بتوان مصرف انرژی را کاهش 
داد و بای��د از فناوری ه��ای نو و س��ازگار با 

محیط زیست استفاده کنیم.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
گف��ت: تا ابتدای س��ال ۹۶ و تا پایان دوره چهارم نس��بت به دوره قبل 
حدود ۲۱۶۷ نفردهیار زن داشتیم که تعداد آنها نسبت به دوره قبل ۴۰۰ 
درصد رش��د یافته و پیش بینی می کنیم ک��ه این تعداد به ۲۵۰۰ نفر هم 
برس��د. سعیدرضا جندقیان در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به اینکه در 
س��ال های آینده خبرهای خوبی در حوزه روستایی شنیده خواهد شد، 
گفت: عملکرد س��ازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور صرفا مبتنی 
بر آبادی، عمران، احداث آب، برق ، گاز و آس��فالت نبوده بلکه فرآیند 
اجتماعی و رش��د فرهنگی روستاییان را نیز مورد توجه قرار داده است 
و آم��وزش برای دهیاران، ش��وراها و مردم از نکات اصلی و اساس��ی 

بوده است.
وی اظهار کرد: تقریبا ۱۱۹ هزار نفر عضو ش��ورای اس��المی روس��تا 
وج��ود دارند که از این ۱۱۹ هزار نفر ۳۳ هزار و ۷۰۰ دهیاری را تش��کیل 
می دهند و از مردم هس��تند.جندقیان با اش��اره به اینکه برای بهبود وضعیت 
روس��تاها اقدامات ممتدی را انجام می دهیم، گفت: در حال تجهیز و توسعه 
دو وظیف��ه اصل��ی آتش نش��انی و پس��ماند که هیچ کس در کش��ور متولی 
 آن نیس��ت، هس��تیم؛ به طوریک��ه در کل دهیاری های کش��ور ۸۲۰ پایگاه

آتش نش��انی وجود دارد و امسال نیز ۹۹ دس��تگاه ماشین آتش نشانی بین 
پایگاه ها توزیع کرده ایم. 

وی با اعالم اینکه تعدادی ماش��ین حمل زباله به روس��تاها اعزام شده 
 اس��ت تا نظم الزم برقرار ش��ود، تصریح کرد: ممکن اس��ت اعزام ماش��ین 
حمل زباله در روستاها منجر به تولید زباله شود. بنابراین قرار است در کنار 
آن آموزش هایی قرار داده شود تا ازحجم تولید زباله  کاسته شود. یعنی اگر 
بس��یاری از المان های شاخص توس��عه ثابت نگه داشته شود و کم کم بهبود 

یابد روشی منطقی خواهد بود.

معاون امور دهیاری های س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور 
ادامه داد: این گونه نیس��ت که هر روس��تایی درخواست ماشین آتش نشانی 
کند، فورا ماش��ین به آنجا ارسال ش��ود. ابتدا نیازها از طریق استان ها احصا 
ش��ده و پس از ارزیابی های مش��خص و براس��اس اینکه در کدام استان ها 
بیش��ترین خس��ارت ناش��ی از حوادث و آتش س��وزی رخ می دهد، کمک 

بیشتری خواهیم کرد. 
ب��ه طور نمونه روس��تاهایی که دارای جنگل بوده، کش��اورزی انبوه یا 
زمینه آتش سوزی دارند در اولویت هستند، بنابراین براساس استانداردهای 
خاصی ظرفیت ها را شناس��ایی و تجهی��زات را تخصیص می دهیم.جندقیان 
همچنین در بخشی از صحبت هایش به تفاهم نامه ای که سال گذشته سازمان 
شهرداری ها با پست بانک امضا کرده بود اشاره کرد و گفت: قصد داریم این 
تفاهم نامه را امس��ال هم اجرایی کنیم. در حقیقت بر اس��اس این تفاهم نامه 
پست بانک به عنوان تنها بانک روستایی به هر دهیاری که طرح کار آفرینی 

داشته باشد تسهیالتی خواهد داد. 
این طرح می تواند در زمینه اشتغالزایی موثر باشد تا جمعیت روستاها 
به ثبات برسد. درحقیقت این تفاهم نامه به عنوان تمرینی برای دهیاری ها 
ب��ه منظور کاهش وابس��تگی آنان به منابع دولتی اس��ت.جندقیان در ادامه 
ب��ه افزایش حضور زن��ان در مناصب مدیریتی در دهیاری ها اش��اره کرد 
و گفت: تا ابتدای س��ال ۹۶  و تا پایان دوره چهارم نس��بت به دوره قبل 
حدود۲۱۶۷ نفردهیار زن داشتیم که نسبت به دوره قبل ۴۰۰ درصد رشد 
داش��ته اس��ت وپیش بینی می کنیم که این تعداد به ۲۵۰۰ نفر هم برسد.وی 
در پایان صحبت هایش با اشاره به اینکه معموال سازمان ها در کشور خیلی 
انتقادپذیر نیس��تند، گفت: برای اولین بار در کشور با یکی از دانشگاه های 
معتبر قرارداد بس��تیم که دهیاری های کشور را مورد ارزیابی، نقد و چالش 

جدی قرار دهند.


