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راه پایين  راه) نسبت به صنایع متوسط و بزرگ؛ هزینه  پایين  مزیت کسب و کارهای خرد (مزیت کسب و کارهای خرد (micro businessmicro business) نسبت به صنایع متوسط و بزرگ؛ هزینه 
اندازی٬ استقالل باالتر موسسان٬ امکان مدیریت و توسعه آسان تر٬ قابليت راه اندازی در مناطقاندازی٬ استقالل باالتر موسسان٬ امکان مدیریت و توسعه آسان تر٬ قابليت راه اندازی در مناطق
پذیری رقابت  و مالياتی٬ قدرت  بيمه ای  امور  و نقل٬  پذیریجغرافيایی گوناگون٬ مشکالت کمتر در حمل  رقابت  و مالياتی٬ قدرت  بيمه ای  امور  و نقل٬  جغرافيایی گوناگون٬ مشکالت کمتر در حمل 

باال٬ قيمت تمام شده پایين٬ زودبازده بودن و مواردی از این دست است.باال٬ قيمت تمام شده پایين٬ زودبازده بودن و مواردی از این دست است.

درآمد٬ اشتغال٬  ایجاد  فقر٬  کاهش  را  روستایيان  به  خرد  اعتبارات  اعطای  از  هدف  جهانی٬  درآمد٬بانک  اشتغال٬  ایجاد  فقر٬  کاهش  را  روستایيان  به  خرد  اعتبارات  اعطای  از  هدف  جهانی٬  بانک 
پایداری زیست محيطی و فراهم کردن زمينه رفاه و بهزیستی روستایيان می داند.پایداری زیست محيطی و فراهم کردن زمينه رفاه و بهزیستی روستایيان می داند.

کميسيون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اسکاپ)٬ هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستایيانکميسيون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اسکاپ)٬ هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستایيان
افزایش کشاورزی٬  آموزش  و  ترویج  و  اجتماعی  توسعه  درآمدزایی٬  اشتغال٬  ایجاد  فقرزدایی٬  افزایشرا  کشاورزی٬  آموزش  و  ترویج  و  اجتماعی  توسعه  درآمدزایی٬  اشتغال٬  ایجاد  فقرزدایی٬  را 

پربازديدهاپربازديدهاآخرين عناوينآخرين عناوين

هشدارهاي ويژه فرمانده پليس راه در نيمه دومهشدارهاي ويژه فرمانده پليس راه در نيمه دوم
شهريورشهريور

عكس هاي منتخب هفته رويترز + اساليدشوعكس هاي منتخب هفته رويترز + اساليدشو

آل سعود توانايي اداره حرم الهي را نداردآل سعود توانايي اداره حرم الهي را ندارد

افسرده ايد؟ ماهي بخوريدافسرده ايد؟ ماهي بخوريد

حفر چاه، كارگر را به كام مرگ كشاندحفر چاه، كارگر را به كام مرگ كشاند

تقاضاي خريد خودرو از اواخر پاييز احياء مي شودتقاضاي خريد خودرو از اواخر پاييز احياء مي شود

رنجروور زره پوش سنتينل + فيلم + عكسرنجروور زره پوش سنتينل + فيلم + عكس

نخستين عكس از پسر تازه متولد شده ليونل مسينخستين عكس از پسر تازه متولد شده ليونل مسي

بزرگ ترين نمايشگاه آشنايي با مخاطرات چاقي وبزرگ ترين نمايشگاه آشنايي با مخاطرات چاقي و
الغري مفرطالغري مفرط

شادي لهستاني ها پس از پيروزي مقابل ايران +شادي لهستاني ها پس از پيروزي مقابل ايران +
[مجموعه عكس][مجموعه عكس]

الزامات كسب و كار والزامات كسب و كار و
بازاريابيبازاريابي

پيش بيني صندوق بين المللي پول دربارهپيش بيني صندوق بين المللي پول درباره
رشد بيكاري در ايرانرشد بيكاري در ايران

اخبار مرتبطاخبار مرتبط

تامين مالي كسب و  كار  خرد؛ راه ارزانتامين مالي كسب و  كار  خرد؛ راه ارزان
اشتغالزايياشتغالزايي

تامين مالي كسب و كارهاي خرد راهكاري مناسب براي فعاليت هاي خوداشتغالي، كاهشتامين مالي كسب و كارهاي خرد راهكاري مناسب براي فعاليت هاي خوداشتغالي، كاهش
فقر و توانمندسازي افراد در كشورهاي در حال توسعه است و اين موضوع در كشور ما نيزفقر و توانمندسازي افراد در كشورهاي در حال توسعه است و اين موضوع در كشور ما نيز
انجام غيررسمي  و  رسمي  نهادهاي  برخي  و  بانكي  نظام  توسط  گوناگون  راه هاي  انجاماز  غيررسمي  و  رسمي  نهادهاي  برخي  و  بانكي  نظام  توسط  گوناگون  راه هاي  از 

مي شود.مي شود.
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Asia Development BankAsia Development Bank) خودکفایی و حفظ عزت نفس روستایيان می داند خودکفایی و حفظ عزت نفس روستایيان می داند . بانک توسعه آسيا (. بانک توسعه آسيا
20002000) نيز تامين مالی خرد را فراهم سازی دامنه گسترده ای از خدمات مالی مانند سپرده ها٬ وام) نيز تامين مالی خرد را فراهم سازی دامنه گسترده ای از خدمات مالی مانند سپرده ها٬ وام
ها٬ خدمات پرداختی٬ انتقال پول و بيمه برای فقرا و خانوارهای کم درآمد و بنگاه های کوچک آنانها٬ خدمات پرداختی٬ انتقال پول و بيمه برای فقرا و خانوارهای کم درآمد و بنگاه های کوچک آنان

تعریف کرده است که این خدمات از طریق سه مجرا جریان می یابد.تعریف کرده است که این خدمات از طریق سه مجرا جریان می یابد.

11 ـ نهادهای رسمی مانند بانک های روستایی و تعاونی ها؛ ـ نهادهای رسمی مانند بانک های روستایی و تعاونی ها؛

((NGOSNGOS) ـ نهادهای نيمه رسمی مانند سازمان های غيردولتی) 22ـ نهادهای نيمه رسمی مانند سازمان های غيردولتی

33ـ منابع غيررسمی مانند وام ـ منابع غيررسمی مانند وام دهندگان و مغازه داران.دهندگان و مغازه داران.

تامين مالی مشاغل خردتامين مالی مشاغل خرد

در تامين مالی خرد (در تامين مالی خرد (microfinancemicrofinance) خدمات مالی خرد از طریق هر دو نهاد رسمی و نيمه رسمی) خدمات مالی خرد از طریق هر دو نهاد رسمی و نيمه رسمی
مذکور جریان می یابد. هر چند موسسه تامين خرد(مذکور جریان می یابد. هر چند موسسه تامين خرد(MFIMFI) از لحاظ اندازه بنگاه ها٬ موسسه های) از لحاظ اندازه بنگاه ها٬ موسسه های
بزرگی هستند٬ اما خدمات مالی و اعتباری خرد را برای افراد تحت پوشش که به طور عمده فقير وبزرگی هستند٬ اما خدمات مالی و اعتباری خرد را برای افراد تحت پوشش که به طور عمده فقير و

کم درآمد هستند٬ ارائه می کنند.کم درآمد هستند٬ ارائه می کنند.

کسب و کارهای خرد یک رویکرد و تجربه جهانی بوده و در رشد و توسعه اقتصادی کالن نيز نقشکسب و کارهای خرد یک رویکرد و تجربه جهانی بوده و در رشد و توسعه اقتصادی کالن نيز نقش
بسزایی دارد. سازمان ملل متحد سال بسزایی دارد. سازمان ملل متحد سال 20052005 را سال اعتبارات خرد ناميد. را سال اعتبارات خرد ناميد.

کار بازار  وارد  جوان  نفر  ميليون  کار  بازار  وارد  جوان  نفر  ميليون   500500 حدود  آینده  دهه  طی  متحد  ملل  سازمان  گزارش  حدود براساس  آینده  دهه  طی  متحد  ملل  سازمان  گزارش  براساس 
خواهند شد.خواهند شد.

در کشور ما نسبت به بسياری از کشورهای موضوع گزارش سازمان ملل به دليل تحریم ها٬ دولتیدر کشور ما نسبت به بسياری از کشورهای موضوع گزارش سازمان ملل به دليل تحریم ها٬ دولتی
بودن اقتصاد و مشکالت ناشی از آن موضوع بسيار وخيم تر است. هم اینک براساس گزارش هایبودن اقتصاد و مشکالت ناشی از آن موضوع بسيار وخيم تر است. هم اینک براساس گزارش های
مرکز آمار٬ نرخ بيکاری ميان جوانان (حدود مرکز آمار٬ نرخ بيکاری ميان جوانان (حدود 2424 درصد) دو برابر نرخ عمومی بيکاری (حدود  درصد) دو برابر نرخ عمومی بيکاری (حدود 1212 درصد) درصد)
در کشور است. در تمام برنامه های جهانی٬ منطقه ای و کشوری که به صورت مجزا یا مشترکدر کشور است. در تمام برنامه های جهانی٬ منطقه ای و کشوری که به صورت مجزا یا مشترک
و ایجاد  به سمت  آن  هدایت  و  خرد  مالی  تامين  برای  ای  ویژه  جایگاه  و  نقش  شود٬  می  وانجام  ایجاد  به سمت  آن  هدایت  و  خرد  مالی  تامين  برای  ای  ویژه  جایگاه  و  نقش  شود٬  می  انجام 
راه برای  نياز  مورد  اندک  سرمایه  و  اشتغالزایی  دليل سرعت  به  خرد  کارهای  و  کسب  راهگسترش  برای  نياز  مورد  اندک  سرمایه  و  اشتغالزایی  دليل سرعت  به  خرد  کارهای  و  کسب  گسترش 

اندازی دیده نشده است.اندازی دیده نشده است.

بر اساس تعریف اتحادیه اروپا که در ایران هم مورد پذیرش است٬ کسب و کار خرد٬ کسب و کاریبر اساس تعریف اتحادیه اروپا که در ایران هم مورد پذیرش است٬ کسب و کار خرد٬ کسب و کاری
است که کمتر از ده نفر در آن مشغول هستند. بر اساس این تقسيم بندی کسب و کارها به ایناست که کمتر از ده نفر در آن مشغول هستند. بر اساس این تقسيم بندی کسب و کارها به این

رشد بيكاري در ايرانرشد بيكاري در ايران

نرخ بيكاري نرخ بيكاري ۱۰،۸۱۰،۸
درصددرصد

فاصله بيكاريفاصله بيكاري
استان ها استان ها ۱۰.۱۱۰.۱درصددرصد

شدشد
حداقل مزد كمتر از حداقل مزد كمتر از ۱۰۱۰روز دوامروز دوام

مي آوردمي آورد
شوك ناگهاني به سبدشوك ناگهاني به سبد

معيشت خانوارمعيشت خانوار
بسته هاي ويژهبسته هاي ويژه

اشتغال زنان بايد تهيهاشتغال زنان بايد تهيه
شودشود
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صورت زیر تفکيک می شود:صورت زیر تفکيک می شود:

ـ کسب و کار خرد کسب و کاری است که کمتر از ده نفر در آن مشغول هستند.ـ کسب و کار خرد کسب و کاری است که کمتر از ده نفر در آن مشغول هستند.

ـ کسب و کار کوچک٬ کسب و کاری است که زیر ـ کسب و کار کوچک٬ کسب و کاری است که زیر 5050 نفر در آن اشتغال دارند. نفر در آن اشتغال دارند.

ـ کسب و کار متوسط٬ کسب و کاری است که به طور متوسط ـ کسب و کار متوسط٬ کسب و کاری است که به طور متوسط 2525 تا  تا 5050 نفر در آن شاغل هستند. نفر در آن شاغل هستند.

ـ کسب و کار بزرگ نيز کسب و کاری است که بيش از ـ کسب و کار بزرگ نيز کسب و کاری است که بيش از 250250 نفر در آن مشغول باشند. نفر در آن مشغول باشند.

ایران و کسب و کار خردایران و کسب و کار خرد

دارند٬ هر چند اشتغالزایی کشور  ميزان  در  را  ترین سهم  بزرگ  کارهای خرد  و  دارند٬ هر چندبدون شک کسب  اشتغالزایی کشور  ميزان  در  را  ترین سهم  بزرگ  کارهای خرد  و  بدون شک کسب 
کماکان در زمره کسب و کارهای کوچک به آنها پرداخته می شود.کماکان در زمره کسب و کارهای کوچک به آنها پرداخته می شود.

یا توسعه کسب و اندازی  راه  از  برای حمایت  تامين مالی خرد  باید در نظر داشت که شيوه  یا توسعه کسب وحال  اندازی  راه  از  برای حمایت  تامين مالی خرد  باید در نظر داشت که شيوه  حال 
پایدار درآمدهای  افزایش  و  اجتماعی  عدالت  فقرزدایی٬  منظور  به  کارکن)  نفر  ده  (تا  خرد  پایدارکارهای  درآمدهای  افزایش  و  اجتماعی  عدالت  فقرزدایی٬  منظور  به  کارکن)  نفر  ده  (تا  خرد  کارهای 
کار و  اقسام کسب  دیگر  برای  مالی موجود  تامين  از شرایط  متفاوت  و شرایطی  گيرد  کارصورت می  و  اقسام کسب  دیگر  برای  مالی موجود  تامين  از شرایط  متفاوت  و شرایطی  گيرد  صورت می 
نظير کوچک و متوسط می طلبد. لذا تعریف و تبيين قانونی یک نهاد تخصصی دوسویه برای تاميننظير کوچک و متوسط می طلبد. لذا تعریف و تبيين قانونی یک نهاد تخصصی دوسویه برای تامين
منابع خرد و تخصيص هدفمند٬ علمی و فرآیندمحور به کسب و کارهای خرد در قانون خصوصا قانونمنابع خرد و تخصيص هدفمند٬ علمی و فرآیندمحور به کسب و کارهای خرد در قانون خصوصا قانون
برنامه ششم توسعه که هم اکنون در جریان تدوین و تصویب قرار دارد ضروری است ٬ این پيامدهابرنامه ششم توسعه که هم اکنون در جریان تدوین و تصویب قرار دارد ضروری است ٬ این پيامدها

را دربر خواهد داشت:را دربر خواهد داشت:

انفرادی و از پرداخت های  انفرادی والف: متمرکز شدن امکانات و منابع دولتی به صورت قانونی برای گذار  از پرداخت های  الف: متمرکز شدن امکانات و منابع دولتی به صورت قانونی برای گذار 
پراکنده به توسعه کسب و کارهای خرد در چارچوب زنجيره های ارزش٬ خوشه های کسب و کار وپراکنده به توسعه کسب و کارهای خرد در چارچوب زنجيره های ارزش٬ خوشه های کسب و کار و

شبکه های تامين٬ توليد و توزیع محصوالت بازارمحور.شبکه های تامين٬ توليد و توزیع محصوالت بازارمحور.

ب: ایجاد بستر پيوند منسجم و یکپارچه ميان کسب و کارهای خرد باب: ایجاد بستر پيوند منسجم و یکپارچه ميان کسب و کارهای خرد با
سطوح مختلف فعاليت های بنگاهی اعم از کوچک٬ متوسط و بزرگ.سطوح مختلف فعاليت های بنگاهی اعم از کوچک٬ متوسط و بزرگ.

پ: امکان ایجاد٬ توسعه و حمایت از خدمات بنگاه های پشتيبان نظيرپ: امکان ایجاد٬ توسعه و حمایت از خدمات بنگاه های پشتيبان نظير
بازاریابی٬ فروش و... در تبليغات و  پردازی٬ بسته بندی٬  ایده  بازاریابی٬ فروش و... درطراحی٬  تبليغات و  پردازی٬ بسته بندی٬  ایده  طراحی٬ 

ارتباط مستقيم با کسب و کارهای خرد.ارتباط مستقيم با کسب و کارهای خرد.

ت: امکان ثبت و معرفی نهاد تخصصی قانونی در سازمان ها و مراجعت: امکان ثبت و معرفی نهاد تخصصی قانونی در سازمان ها و مراجع
و پول  المللی  بين  صندوق  یونيدو٬  کار٬  جهانی  سازمان  نظير  وجهانی  پول  المللی  بين  صندوق  یونيدو٬  کار٬  جهانی  سازمان  نظير  جهانی 

مزیت کسب ومزیت کسب و
کارهای خرد کارهای خرد نسبتنسبت
به صنایع متوسط وبه صنایع متوسط و
بزرگ هزینه پایينبزرگ هزینه پایين

راه اندازی استقاللراه اندازی استقالل
باالتر موسسان٬باالتر موسسان٬
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ای٬ مشاوره  اعتباری٬  مالی٬  های  کمک  از  برخورداری  و  آن  ای٬مانند  مشاوره  اعتباری٬  مالی٬  های  کمک  از  برخورداری  و  آن  مانند 
آموزشی و... نهادهای مذکور مانند دیگر کشورهای برخوردار از ظرفيتآموزشی و... نهادهای مذکور مانند دیگر کشورهای برخوردار از ظرفيت

های جهانی.های جهانی.

جمعيت جوان و کسب و کار خردجمعيت جوان و کسب و کار خرد

و از کسب  اکنون  هم  که  داشت  نظر  در  باید  تر  وسيع  هدفی  در  وث:  از کسب  اکنون  هم  که  داشت  نظر  در  باید  تر  وسيع  هدفی  در  ث: 
کارهای خرد به عنوان بازارهای مطمئن و قابل اعتماد در جهان یاد میکارهای خرد به عنوان بازارهای مطمئن و قابل اعتماد در جهان یاد می
در ورود  برای  فعاليت مشاغل خرد  آماده سازی  برای  که محلی  درشود  ورود  برای  فعاليت مشاغل خرد  آماده سازی  برای  که محلی  شود 

مقياسی بزرگ تر به شمار می رود. صاحب نظران بر این باورند که کسب و کارهای خرد با داشتنمقياسی بزرگ تر به شمار می رود. صاحب نظران بر این باورند که کسب و کارهای خرد با داشتن
قدرت رقابت پذیری و بهره وری باال٬ برخی ویژگی های خاص را دارا هستند که برای جمعيت جوانقدرت رقابت پذیری و بهره وری باال٬ برخی ویژگی های خاص را دارا هستند که برای جمعيت جوان
و تمرین  تجميع٬  قابليت  از:  عبارتند  ها  ویژگی  این  از  برخی  هستند.  ضروری  بسيار  ما  وکشور  تمرین  تجميع٬  قابليت  از:  عبارتند  ها  ویژگی  این  از  برخی  هستند.  ضروری  بسيار  ما  کشور 
کارآفرین شدن افراد٬ ایجاد زمينه خالقيت و نوآوری در توليدات٬ انعطاف پذیری باال٬ راه اندازی سریعکارآفرین شدن افراد٬ ایجاد زمينه خالقيت و نوآوری در توليدات٬ انعطاف پذیری باال٬ راه اندازی سریع

و کم هزینه٬ ایجاد اشتغال فارغ التحصيالن.و کم هزینه٬ ایجاد اشتغال فارغ التحصيالن.

ج: به عنوان پيامدی مهم در حمایت از کسب و کارهای خرد باید در نظر داشت که وجود کسب وج: به عنوان پيامدی مهم در حمایت از کسب و کارهای خرد باید در نظر داشت که وجود کسب و
کارهای خرد با شبکه بسيار گسترده ثابت (خانگی٬ مغازه٬ کارگاه) و سيار (دستفروشی٬ توزیع٬کارهای خرد با شبکه بسيار گسترده ثابت (خانگی٬ مغازه٬ کارگاه) و سيار (دستفروشی٬ توزیع٬
حمل فروشی در ماشين و...) در کالبد اقتصاد کشورها٬ توليدات صنایع کوچک٬ متوسط و بزرگ راحمل فروشی در ماشين و...) در کالبد اقتصاد کشورها٬ توليدات صنایع کوچک٬ متوسط و بزرگ را
کشوری هر  اقتصاد  ماندن  زنده  برای  که  شریانی  کند؛  می  ارسال  اقتصاد  های  شریان  تمام  کشوریبه  هر  اقتصاد  ماندن  زنده  برای  که  شریانی  کند؛  می  ارسال  اقتصاد  های  شریان  تمام  به 

وجودش حياتی و الزامی است.وجودش حياتی و الزامی است.

لزوم گسترش تامين مالی در کسب و کار خردلزوم گسترش تامين مالی در کسب و کار خرد

بی شک با این ساماندهی و تجميع ظرفيت های حمایتی دولت شاهد تسریع موارد فوق خواهيمبی شک با این ساماندهی و تجميع ظرفيت های حمایتی دولت شاهد تسریع موارد فوق خواهيم
بود. در حال حاضر صندوق کارآفرینی اميد (مهر امام رضا(ع) سابق) با اخذ مجوز از بانک مرکزی وبود. در حال حاضر صندوق کارآفرینی اميد (مهر امام رضا(ع) سابق) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و
داشتن داشتن 2525 سال تجربه تخصصی و فرآیندهای منحصر به فرد پرداخت تا نظارت در اعطای تسهيالت سال تجربه تخصصی و فرآیندهای منحصر به فرد پرداخت تا نظارت در اعطای تسهيالت
و حمایت از کسب و کارهای خرد و نيز داشتن پراکنش جغرافيایی دفاتر و شعب در سراسر کشورو حمایت از کسب و کارهای خرد و نيز داشتن پراکنش جغرافيایی دفاتر و شعب در سراسر کشور
اجتماعی ضمن با هدف  و  غيرانتفاعی  به صورت  که  است  در کشور  دوسویه  تخصصی  نهاد  اجتماعی ضمنتنها  با هدف  و  غيرانتفاعی  به صورت  که  است  در کشور  دوسویه  تخصصی  نهاد  تنها 
تجهيز منابع مالی خرد به اعطای تسهيالت ارزان قيمت با شرایط سهل به کسب و کارهای خردتجهيز منابع مالی خرد به اعطای تسهيالت ارزان قيمت با شرایط سهل به کسب و کارهای خرد
نهاد زیرمجموعه  در  که  فرابخشی  و ساختار  حاکميتی  جایگاه  داشتن  با  این صندوق  پردازد.  نهادمی  زیرمجموعه  در  که  فرابخشی  و ساختار  حاکميتی  جایگاه  داشتن  با  این صندوق  پردازد.  می 
انعطافانعطاف ریاست جمهوری دارد٬ به دليل غيرانتفاعی بودن و تعریف اهداف اجتماعی دارای ویژگی ریاست جمهوری دارد٬ به دليل غيرانتفاعی بودن و تعریف اهداف اجتماعی دارای ویژگی 
بسيار تسهيالت  است.  ها  بانک  نظير  رسمی  مالی  نهادهای  با  مقایسه  در  زیادی  بسيار  بسيارپذیری  تسهيالت  است.  ها  بانک  نظير  رسمی  مالی  نهادهای  با  مقایسه  در  زیادی  بسيار  پذیری 

امکان مدیریت وامکان مدیریت و
توسعه آسان تر٬توسعه آسان تر٬
قابليت راه اندازیقابليت راه اندازی

در مناطقدر مناطق
جغرافيایی گوناگونجغرافيایی گوناگون

و... استو... است
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و تنفس  دوره  تخصيص  مدت٬  طوالنی  اقساط  بازپرداخت  دوره  کارمزد)٬  درصد  و  تنفس  دوره  تخصيص  مدت٬  طوالنی  اقساط  بازپرداخت  دوره  کارمزد)٬  درصد   44) قيمت  (ارزان  قيمت  ارزان 
ای٬ توسعه  و  تکميلی  تسهيالت  خاص٬  شرایط  در  استمهال  امکان  تسهيالت٬  برای  ای٬سازندگی  توسعه  و  تکميلی  تسهيالت  خاص٬  شرایط  در  استمهال  امکان  تسهيالت٬  برای  سازندگی 
از کار  و  ارزش و خوشه های کسب  زنجيره  نظير  و درون شبکه ای  بازارمحور  پرداخت  ازرویکردهای  کار  و  ارزش و خوشه های کسب  زنجيره  نظير  و درون شبکه ای  بازارمحور  پرداخت  رویکردهای 
کنار در  است.  شده  نهادینه  اميد  کارآفرین  صندوق  در  ها  سال  این  طی  که  است  اموری  کنارجمله  در  است.  شده  نهادینه  اميد  کارآفرین  صندوق  در  ها  سال  این  طی  که  است  اموری  جمله 
جایگاه ساختاری مناسب که امکان کارگزاری اعتبارات دولتی را ميسر می سازد٬ گسترده تر کردنجایگاه ساختاری مناسب که امکان کارگزاری اعتبارات دولتی را ميسر می سازد٬ گسترده تر کردن
توسعه برنامه ششم  قانون  بویژه  قوانين  و  ها  در سياستگذاری  نهادهایی  چنين  جایگاه  و  توسعهنقش  برنامه ششم  قانون  بویژه  قوانين  و  ها  در سياستگذاری  نهادهایی  چنين  جایگاه  و  نقش 
اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به تدبير بسيار خوب دولت در تقویت جایگاه قانونیاقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به تدبير بسيار خوب دولت در تقویت جایگاه قانونی
برای ساماندهی برنامه های حمایتی دولت  آغاز تمرکز  نویدبخش  تواند  برای ساماندهیاین گونه صندوق ها می  برنامه های حمایتی دولت  آغاز تمرکز  نویدبخش  تواند  این گونه صندوق ها می 

کسب و کارهای خرد باشد.کسب و کارهای خرد باشد.

برنامه ششم و کسب و کار خردبرنامه ششم و کسب و کار خرد

شيوه تامين مالی خرد برای حمایت از راه اندازی یا توسعه کسب و کارهای خرد (تا شيوه تامين مالی خرد برای حمایت از راه اندازی یا توسعه کسب و کارهای خرد (تا 1010 نفر کارکن) نفر کارکن)
شرایطی و  گيرد  می  صورت  پایدار  درآمدهای  افزایش  و  اجتماعی  عدالت  فقرزدایی٬  منظور  شرایطیبه  و  گيرد  می  صورت  پایدار  درآمدهای  افزایش  و  اجتماعی  عدالت  فقرزدایی٬  منظور  به 
می متوسط  و  کوچک  نظير  کار  و  اقسام کسب  دیگر  برای  موجود  مالی  تامين  از شرایط  متوسط میمتفاوت  و  کوچک  نظير  کار  و  اقسام کسب  دیگر  برای  موجود  مالی  تامين  از شرایط  متفاوت 
تخصيص و  خرد  منابع  تامين  برای  دوسویه  تخصصی  نهاد  یک  قانونی  تبيين  و  تعریف  لذا  تخصيصطلبد.  و  خرد  منابع  تامين  برای  دوسویه  تخصصی  نهاد  یک  قانونی  تبيين  و  تعریف  لذا  طلبد. 
هدفمند٬ علمی و فرآیندمحور به کسب و کارهای خرد در قانون خصوصا قانون برنامه ششم توسعههدفمند٬ علمی و فرآیندمحور به کسب و کارهای خرد در قانون خصوصا قانون برنامه ششم توسعه

که هم اکنون در جریان تدوین و تصویب قرار دارد ضروری است.که هم اکنون در جریان تدوین و تصویب قرار دارد ضروری است.

سيدحسام الدین پورعباسیسيدحسام الدین پورعباسی

کارشناس اشتغال و کارآفرینیکارشناس اشتغال و کارآفرینی

  

(۱) (۱)

كسب و كار برنامه ششم برچسب ها: 

ارسال نظرات
مخاطبان گرامي، براي انتشار نظرات لطفا نكات زير را رعايت فرماييد:

۱- نظرات خود را با حروف فارسي تايپ كنيد.
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پست الكترونيكنام

۲- نظرات حاوي مطالب كذب، توهين يا بي احترامي به اشخاص، قوميت ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين كشور و آموزه هاي اسالمي منتشر نمي شود.
۳- نظرات بعد از ويرايش ارسال مي شود.

نظر خود را وارد كنيد

ارسال

(۰) (۰) پاسخ به اين نظر |

۱ نظر براي اين مطلب تاييد شده است.

مهران افحمي
سه شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۴ ۱۵:۲۰

فوق العاده بوددددددد
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