
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی که درباره جدول تبصره 
14 الیحه بودجه سال 98 منتشر کرده است، میزان مصرف داخلی و همچنین 
درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی در سال جاری و سال آینده 
را پیش بینی کرد. براساس این گزارش، با توجه به اطالعات فروش پنج فرآورده 
اصلی و قیمت مصوب آنها در سال 1396 که توسط شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران ارائه شده، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های 
نفتی براساس دو سناریوی افزایش مصرف 5 و 10 درصدی در سال های 1397 

و 1398 متصور است. 
برآورد درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی با فرض رشــد ســالیانه 
5 و 10 درصدی در ســال های 1397 و 1398 نســبت به رقــم واقعی مصرف در 
ســال 1396 به ترتیب حدود 442 و 485 هزار میلیارد ریــال خواهد بود، ازاین رو 
می تــوان نتیجه گیری کرد که رقــم 455 هزار میلیــارد ریــال واقع بینانه بوده و 
حداقل بیــش از 96 درصد آن محقق خواهد شــد. در حالــت خوش بینانه یعنی 
افزایش 5 درصــدی مصرف بنزین در ســال جاری و ســال 98، میــزان مصرف 

بنزین در ســال آینده به حــدود 88.9 میلیون لیتــر در روز خواهد رســید و در 
حالت بدبینانه یعنی افزایش 10 درصدی مصرف بنزین در ســال جاری و ســال 
 98، میــزان مصرف بنزین در ســال آینده به حــدود 97.5 میلیون لیتــر در روز 

خواهد رسید.
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: براساس اطالعات به دست آمده احتماال مصرف 
سی ان جی در سال 98 افزایش خواهد یافت. براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، بر اطالعات به دست آمده از انجمن سی ان جی 
مجموع کارمزد جایگاه ها در الیحه بودجه سال 1398، حدود 9200 میلیارد ریال 
 برآورد می شود و اعتبار باقیمانده برای ایمن ســازی و هوشمندسازی جایگاه های 
سی ان جی از محل ردیف 8، حدود 840.1 میلیارد ریال خواهد بود. اعتبار در نظر 
گرفته شده برای ایمن سازی و هوشمندســازی جایگاه های سی ان جی حدود 70 
ریال به ازای هر مترمکعب است که طی سال های گذشــته از میان 2578 جایگاه 
 سی ان جی تنها 900 جایگاه توانســته اند از این اعتبار استفاده کنند و ایمن سازی

 انجام دهند.

براساس محاسبات انجمن سی ان جی که در کمیته ماده )12( نیز به تصویب 
 310 ،CNG  رسیده، متوسط هزینه ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاه های
ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شده است.با توجه به این موضوع که افزایش 
اعتبار این ردیف در جدول تبصره »14« مقدور نیست پیشنهاد می شود اعتبار 
840.1 میلیارد ریالی درنظر گرفته شــده برای ایمن سازی جایگاه ها در این 
ردیف از هزینه کارمزد تفکیک شده و براساس آیین نامه ای که تدوین می شود، 
به جایگاه های با عمر بیش از 15 یا 20 سال اختصاص یابد.این موضوع از این 
جهت دارای اهمیت است که اگر قرار باشد در سال 1398 دولت سیاستی را 
درباره کنترل مصرف بنزین اعمال کند، بدون شــک مصرف CNG در شبکه 
حمل ونقل ســبک افزایش خواهد یافت. بنابراین با توجه به اینکه بخشی از 
تجهیزات مورد اســتفاده در جایگاه های CNG بیش از حد مجاز 8 ساعت در 
شبانه روز گاهی تا 22 ساعت در شبانه روز در حال فعالیت هستند، ایمن سازی 
و نوسازی آنها دارای اهمیت فوق العاده است. همچنین با توجه به میزان مصرف 
بنزین کشور در سال 1397 و نرخ افزایشی آن در سال 1398 احتمال واردات 

بنزین وجود دارد، براي پیشــگیری از این موضوع الزامی است سیاست های 
جایگزینی بنزین با جدیت بیشــتری پیگیری شود و زیرساخت های استفاده 
از ســوخت هایی مانند CNG در بخش حمل و نقل سبک بهبود پیدا کند.در 
همین راستا پیشنهاد می شود با هدف دوگانه ســوز کردن خودروها از محل 
درآمد احتمالی حاصل از صادرات بنزین صرفه جویی شــده، دولت تسهیالت 
با کارمزد کم پرداخت کند. از طرفی براي اطمینان از مصرف CNG توســط 
دارندگان خودروهایی که از محل این تسهیالت به دوگانه سوز کردن خودرو 
 CNG خود اقدام می کنند، نرخ تسهیالت اعطاشده متناسب با میزان مصرف
هر خودرو، محاسبه خواهد شد. براي افزایش تقاضای CNG و کاهش مصرف 
 CNG بنزین پیشنهاد می شود  از محل افزایش درآمد حاصل از افزایش مصرف
و کاهش مصرف بنزین )کاهش یارانه پنهان بنزین( دولت تسهیالتی با نرخ بهره 
صفر را برای دوگانه سوز کردن خودروها از طریق بانک های عامل به دارندگان 
خودرو پرداخت کند.از طرفی براي اطمینان از مصرف CNG توســط دارنده 

خودرو، نرخ تسهیالت را با میزان مصرف CNG توسط فرد محاسبه کند.

در شــرایطي که تعدادي از نمایندگان مجلس طرحي را به کمیسیون تلفیق 
ارائه داده بودند که طبق آن یارانه بنزین از سال آینده بین تمام مردم به صورت 
مستقیم و برابر تقســیم و در مقابل آن قیمت بنزین آزاد مي شد )90 درصد 
فوب خلیج فارس(؛ عصر روز دوشنبه اعضای کمیســیون تلفیق این طرح و 
هرگونه طرح دیگري که منجر به افزایش قیمت بنزین در سال آینده مي شد 
را رد کردند. این اتفاق به این معني اســت که ســال آینده هیچ تغییري در 
روش کنوني تخصیص یارانه بنزین نخواهیم داشت و قیمت هم افزایش پیدا 
نخواهد کرد. سید علي ادیاني، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره 
به دریافت حدود 40 پیشنهاد درباره قیمت سوخت و سهمیه بندي گفته است: 
»هیچ کدام از پیشنهادها در این کمیسیون راي نیاورد. کمیسیون تلفیق پس 
از دریافت پیشنهادهاي کارشناسان و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسید 
که مصوبه اي درباره افزایش قیمت ســوخت و سهمیه بندي بنزین براي سال 
آینده نداشته باشد. البته دولت اختیار دارد که اگر در سال 98 به جمع بندي 

برســد، اصالحات خود را انجام دهد؛ اما در قانون بودجه سال 98 تا آنجا که 
کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته اســت هیچ مصوبه اي درباره سهمیه بندي 
و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.« ســال گذشــته هم در جریان بررسي 
الیحه بودجه اکثر نمایندگان مجلس با هر تغییري در زمینه قیمت سوخت و 
سهمیه بندي مخالف کردند و این در حالي است که کارشناسان انرژي اصالح 
قیمت  سوخت را به نفع اقتصاد کشور مي دانند. به اعتقاد بسیاري از کارشناسان، 
در سال هاي گذشته پرداخت یارانه بسیار سنگین دولت به سوخت و افرادي 
که خودرو دارند عالوه بر اینکه به افزایش مصرف در کشــور دامن زده، فضاي 
بسیار مناسبي هم براي قاچاق گسترده بنزین که گفته مي شود روزانه حدود 
40 میلیون لیتر است، فراهم کرده است. براساس تحقیقي که اتاق بازرگاني 
تهران تهیه  کرده اســت: »براي تامیــن یارانه بنزین به صــادرات روزانه 45 
 هزار بشکه نفت و براي تامین یارانه کاالهاي اساســي نیز به صادرات روزانه 
475 هزار بشکه نفت نیاز داریم؛ به عبارت دیگر براي تامین یارانه ارزي بنزین 

و کاالهاي اساسي درمجموع به صادرات روزانه 900 هزار بشکه نفت با قیمت 
75 دالر بر بشــکه نیاز خواهیم داشــت.« رئیس اتاق تهران اواخر مهرماه در 
جلســه هیات نمایندگان اتاق با ابراز نگراني از شرایط تخصیص یارانه بنزین 
و آسیب هاي آن به اقتصاد کشــور گفت: »در حال حاضر حدود 90 میلیون 
لیتر سوخت بنزین هزار توماني در کشــور مصرف مي کنیم که اگر قیمت آن 
را با دالر 12 هزار توماني در نظر بگیریم، مي شــود 7 سنت؛ در صورتی که در 
نزدیک ترین کشورهاي اطراف ما؛ یعني عراق و افغانستان به ترتیب بنزین با 
63 سنت و 73 سنت عرضه مي شود و تنها کشوري که باقیمت پایین تر از ما 
 در جهان بنزین عرضه مي کند؛ ونزوئالســت که قیمــت بنزین در آن حدود

2 سنت است.«او در ادامه گفت: »ما باید تصمیم گیري درباره بنزین را هر چه 
زودتر انجام دهیم و به نتیجه هاي بســیار خوبي خواهیم رسید. قبال سهمیه 
بنزین را براســاس ماشین مي دادیم؛ ولي پیشــنهاد ما این است که بنزین را 
حتما به فرد بدهیم؛ آمارهایي که ما اســتخراج کرده ایم نشــان مي دهد بین 

دهک هاي یک تا 10، دهک اولي بیش از 25 برابر دهک آخري از یارانه بنزین 
استفاده مي کند، دهک اول 1.1 استفاده مي کند از یارانه بنزین و دهک 10، 
25.6؛ که این اصال عادالنه نیست و با توجه به همین بهتر است به جاي اینکه 
بنزین را به وسایل نقلیه بدهیم به سرانه مردم بدهیم. باید بنزین را آزاد کنیم 
و از این راه مي توانیم 4 میلیارد دالر یعني حــدود 20 میلیون لیتر صادرات 
بنزین به کشورهاي همســایه باقیمت 50 سنت در روز داشــته باشیم. این 
طرح مي تواند درآمد ریالي به همراه داشته باشد و خیلي از بدهي هاي دولت 
به پیمانکاران، بانک ها و... پرداخت شود. نکته مهم این است که هرچه زودتر 
تصمیم گیري شــود، قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود و جلــوي قاچاق گرفته 
مي شــود.« البته مهم ترین مانع پیش روي مســئوالن بــراي تصمیم گیري 
در ارتباط باقیمت ســوخت نگراني از اثرات منفــي آن روي بخش هاي دیگر 
 اقتصاد ازجملــه افزایش قیمت ها، جهــش تورم و شــکل گیري اعتراضات

مردمي هستند. 

واشــنگتن در آخرین اقدام خود علیــه دولت نیکوالس 
مــادورو، اعالم کرد که شــرکت نفت ونزوئــال را تحریم 
مي کند. به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، جان 
بولتون، مشاور امنیت ملي آمریکا و استیون منوچین، وزیر 
خزانه داري این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتي از اعمال 
تحریم علیه شرکت نفت ونزوئال )پترولئوس دي ونزوئال( 
خبر دادند. منوچین در ایــن کنفرانس مطبوعاتي گفت: 
آمریکا افرادي را که باعث سقوط فاجعه بار ونزوئال شده اند، 
مسئول مي داند و از ظرفیت هاي اقتصادي و دیپلماتیک 
خود براي حمایــت از خوآن گوآیــدو، رئیس جمهوری 
موقت، مجمع ملي و تالش هاي مردم ونزوئال براي احیاي 
دموکراسي استفاده خواهد کرد. وزیر خزانه داري آمریکا 
اظهار کرد: عواید ناشــي از خرید و فــروش نفت ونزوئال 

توسط شــرکت هاي آمریکایي به یک حساب بلوکه شده 
منتقل خواهد شــد. او اضافه کرد: تحریم شــرکت نفت 
ونزوئال از قرار گرفتن دارایي هاي این کشــور در اختیار 
مادورو جلوگیري و این ســرمایه ها را براي مردم ونزوئال 
حفظ خواهد کرد. وزیر خزانه داري آمریکا گفت: راه رفع 
تحریم علیه شــرکت نفت ونزوئال، واگذاري اختیارات به 
رئیس جمهوري موقت یا روي کار آمدن دولتي منتخب 
است. مارکو روبیو، سناتور آمریکایي که از منتقدان مادورو 
است، از اعمال چنین تحریم هایي استقبال کرده است. به 
گزارش اســپوتنیک، در همین حال، مشاور امنیت ملي 
آمریکا از ارتش ونزوئال خواســته که گذار مسالمت آمیز 
 قدرت و قــرار گرفتــن اختیــارات در دســت گوآیدو

 را بپذیرد. 

 وزارت خزانــه داري آمریــکا اعالم کــرد تا پایان مــاه مارس 
365 میلیارد دالر استقراض خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از 
رویترز، وزارت خزانه داري آمریکا انتظار دارد در سه ماهه نخست 
امسال، حجم کل اوراق قرضه منتشرشده از طریق بازار بدهي به 
365 میلیارد دالر برسد. در بیانیه این وزارتخانه همچنین گفته 
شده که 83 میلیارد دالر دیگر اوراق بدهي در سه ماهه آوریل 
تا ژوئن منتشر خواهد شد. در ســه ماهه پایاني سال گذشته، 
وزارت خزانه داري آمریکا 426 میلیارد دالر از طریق بازار بدهي 
استقراض کرده بود. یکي از مقامات ارشد این وزارتخانه گفت 
که تعطیلي 35 روزه دولت آمریکا که به تازگي پایان یافت، تاثیر 
چنداني بر برنامه این وزارتخانه در انتشار اوراق بدهي و قرضه 

نداشته است. 
دولت آمریــکا پنج هفته پیش و به دلیــل اختالف بین دولت 

جمهوري خواه و مجلس دموکرات این کشــور سر بودجه پنج 
میلیارد دالري ساخت دیوار مرزي با مکزیک تعطیل شد. 

به گفتــه اقتصاددانان، تعطیلــي دولت آمریــکا در هر هفته 
0.04 تا 0.07 درصد از تولید ناخالص داخلي ســاالنه آمریکا 
را تحت تاثیر قرار مي دهد؛ بدان معنا کــه این تعطیلي در هر 
هفته یک میلیــارد دالر هزینه به اقتصاد این کشــور تحمیل 
مي کنــد. بنابر اعــالم وزارت خزانــه داري آمریــکا، فقط در 
 ســال 2018 بدهي این کشــور 1.37 تریلیون دالر افزایش

 یافته است. 
تا بیستم دسامبر ســال 2018، بدهي آمریکا به 21 تریلیون و 
863 میلیارد و 635 میلیون و 176 هزار و 724 دالر و 12 سنت 
رسیده که 1.37 تریلیون دالر بیشتر از رقم ثبت شده در مدت 

مشابه سال 2017 است.

گــزارش تفریغ بودجــه 1396 از مغایرت هــاي مالي در 
صندوق هاي بازنشستگي حکایت دارد. 

گزارش تفریغ بودجه ســال 1396 در رابطــه با عملکرد 
صندوق هاي بازنشستگي از این حکایت دارد که صندوق هاي 
بازنشستگي کشــوري ســازمان تامین اجتماعي و سایر 
صندوق ها، عمدتا قوانین ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل 
و ممنوعیت دریافت و بیش از یک صندوق توسط بعضي از 
اعضاي هیات مدیره شرکت هاي تابعه و زیرمجموعه آنها را 
رعایت نکرده اند. همچنین حدود 4.154 میلیارد تومان سهم 
سود سهام صندوق هاي بازنشستگي در شرکت هاي تابعه و 
زیرمجموعه صندوق پرداخت نشده است. از سوي دیگر، 
مانده مطالبات صندوق بازنشســتگي کشوري، به واسطه 
هلدینگ هاي زیرمجموعه از اشــخاص حقیقي و حقوقي 

بالغ بر 1.500 میلیارد تومان به نرخ تاریخ ایجاد بدهي است 
که تاکنون وصول نشده است. گزارش تفریغ بودجه نشان 
مي دهد مانده مطالبات صندوق بیمه اجتماعي، روستاییان 
و عشایر از اشخاص حقیقي و حقوقي، بالغ بر 2.136 میلیارد 
تومان است که تاکنون وصول نشده است. همچنین صندوق 
بیمه اجتماعي کشاورزان، روستاییان و عشایر به دلیل عدم 
رعایت ســقف اعتبارات خود و ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار 
حدود 871 میلیارد تومان به حساب بدهکاري دولت منظور 
کرده است. این در حالي است که درنتیجه عدم همکاري 
شرکت سرمایه گذاري سازمان تامین اجتماعي )شستا( با 
دیوان محاسبات و پاسخگویي به درخواست ارائه اطالعات و 
مدارك مالي جهت رسیدگي به دادسراي دیوان محاسبات 

ارسال شده است. 

انحراف مالي در صندوق هاي  بازنشستگيآمريكا  دوباره  دالر  قرض  مي كندتحريم  شركت  نفت  ونزوئال   از  سوی آمريكا
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سنگ  بزرگ
دولت بر سر  راه
صادرات  زعفران

متهم  بانک سرمايه درباره واريز 
3 ميليارد  به حساب همسرش: 

حق  مشاوره ام  بود

تشكيل كميته 
ضد فيلترينگ  برای 
كسب وكارها

وزیر ارتباطات خبر داد 

 رشد اقتصادی
۹۸ منفی
نمی شود
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 واکنش دژپسند به گزارش مرکز پژوهش های مجلس

سرمقاله

يادداشت

شفافیت
هزینه بر  است

نظارت  بر عرضه و 
تقاضای  سکه

بدون شــک اگر بنا باشــد 
نظارت بر عرضه و تقاضای 
سکه در بازار جدی گرفته 
شود، خود بانک مرکزی باید 

فعال تر و قاطعانه تر...

 فرشید شکرخدایی، عضو 
اتاق بازرگانی ایران

  اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی
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كالهبرداران   در  كمين 
بازار   سكه

هزينه   شفافيت
برای  بنگاه ها

»کسب و کار«  از  پوست اندازی نظام بانکی با  فناوری بالک چین و  فین تک ها  گزارش می دهد

بانکداری  بدون  بانک  با  بالک چین
صفحه2

صفحه3

کمبود 300 هزار تنی  برنج  شب  عید 

در صورت   اختصاص  نیافتن   ارز  به   واردات   برنج 
بازار   با   بحران   تامین   مواجه   خواهد   شد

با نزدیک شــدن به عیــد و افزایــش تقاضا برای 
ســکه، بســاط ســکه های تقلبی در بــازار پهن 
می شــود. این مســاله از آنجایی که قیمت سکه 
نیز به صورت نجومی باال رفته اســت، در روزهای 
نزدیک به عید، بیشــتر به چشــم خواهد آمد. به 
همین دلیل مســئوالن تاکید می کنند که مردم 
 خــود مراقــب کالهبــرداران باشــند. البته این 
کالهبرداری ها می تواند در فضای مجازی هم باشد 
که » سکه ثامن« در این راستا تجربه مهمی برای 
مردم بوده است. به عقیده کارشناسان حوزه بانکی، 
بانک مرکزی می تواند با تغییر شــکل طرح های 
 روی سکه و حذف امکان شــبیه سازی به کمک 
مردم بیاید. در همین رابطه اتحادیه طال و جواهر به 
مردم توصیه کرد برای خرید سکه فقط از واحدهای 

صنفی دارای پروانه کسب سکه...

یکــی از عواملی که به توســعه کســب و کارها و 
بنگاه های اقتصادی در کشــور منتهی می شــود، 
شــفافیت آمــاری و درآمــدی آنهاســت کــه 
 معمــوال در رتبــه بندی شــرکت ها نیــز به کار 
می آیــد؛ امــا ضعــف اساســی  کــه در اقتصاد 
کشــور ما وجــود دارد، نبــود این شــفافیت در 
 بنگاه هــای اقتصــادی و بــه طور کلــی فضای 
کســب و کار اســت. به اعتقاد کارشناسان، سایه 
دولتی ها بر اقتصاد کشور مسبب این امر است و تا 
زمانی که دولت در بنگاه داری ســهمی دارد، نبود 
شفافیت امری طبیعی است. به عنوان مثال یک مورد 
مهم این امر هزینه ها و درآمدهای مبهم شرکت های 
دولتی است که معموال سهم کالنی از بودجه کشور را 
می بلعند.  از سویی نظام مالیات ستانی نیز ناکارآمد 

است و نبود عدالت مالیاتی باعث...

مرکز پژوهش های مجلس:

مصرف سی ان جی در سال ۹۸ افزايش می يابد

افزایش قیمت و تغییر مدیریت سوخت براي سال آینده در کمیسیون تلفیق  رد  شد

بنزين باز  هم  به  بن بست  رسيد



اقتصاد2
ایران وجهان

 واکنش دژپسند به گزارش مرکز پژوهش های مجلس
رشداقتصادی۹۸منفینمیشود

وزیر اقتصاد نســبت به گــزارش اخیر مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی که رشد 
اقتصادی منفی را برای سال آینده پیش بینی 

کرده بود، واکنش نشان داد.
بــه گــزارش تســنیم، فرهــاد دژپســند 
در پاســخ به ســوالی مبنــی بر گــزارش 
اخیر مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی نســبت به رشــد اقتصادی کشور، 
اظهار کــرد: دامنه مطرح شــده در خصوص 
رشــد اقتصادی کشور برای ســال آینده که 
دامنه وسیعی است نشــان می دهد علی رغم 
احترام بــه تهیه کنندگان ایــن گزارش، این 
 گزارش از قــدرت و اصالت کافــی برخوردار 

نیست.
وی ادامه داد: تلقی ما این است که با توجه به 
تدابیر اتخاذشده در دولت از جمله نحوه ورود 
کاال به مناطق آزاد، ورود ماشــین آالت، ورود 
کاالهای ســرمایه ای، ورود تجهیزات تولید 
و... نباید رشد اقتصادی کشور در سال آینده 

منفی شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین با توجه به 
یک میلیارد دالری که برای اشــتغال دیده 
شــده و منابع خاصی برای تحریک تولید در 
کشــور تعیین شده اســت نباید شاهد رشد 
اقتصــادی منفی در ســال آینده باشــیم، 
 مگر آنکــه موضــوع غیرقابــل پیش بینی 

اتفاق افتد.
دژپســند در پاسخ به ســؤال دیگری مبنی 
بر نظر برخی کارشناســان بودجــه درباره 
کسری بودجه کشور، در سال آینده به دنبال 
الیحــه بودجــه تقدیمی دولت بــه مجلس 
گفت: موضوع کســری بودجه یــک مفهوم 
کلی است و به معنای پیشی گرفتن مصارف 
بر منابع اســت و زمانــی در کشــور اتفاق 
 می افتد کــه مصارف دولت از منابع پیشــی

 بگیرد.
وی با بیــان این که ممکن اســت این نظر بر 
مبنای الیحه بودجه عنوان شده باشد، گفت: 
زمانی که در برآوردهای بودجه ای، منابع قابل 
تحقق نباشد دولت مصارف را مدیریت می کند 
و برای ممانعت از کســری بودجه از هزینه ها 

خواهد کاست.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که "آیا سال 
آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود؟"، 
تصریح کرد: عملکرد سازمان مدیریت نشان 
داده که در برنامه ریزی اش مانع از کســری 

بودجه خواهد شد.
دژپسند در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران 
دربــاره کاهش شــعب بانکی بــه 12 هزار 
شــعبه و در عین حال افتتاح 400 شــعبه 
دیگر طــی هفته هــای اخیر گفــت: این دو 
موضع با هم دیگر تعارضــی ندارند، چرا که 
در برخــی مناطق که بکر هســتند و کمبود 
شعب بانکی در آنها احساس می شود، شعب 
جدید افتتاح می شــود و در مناطقی نیز که 
 شــعب بانکی مــازاد داریم این شــعب باید 
تعدیل شوند. وی خاطرنشــان کرد: بنابراین 
سیاست ما این است که به صورت کور شعب 

بانکی را کاهش نمی خواهیم داد.
وزیر اقتصــاد در پاســخ به این ســؤال که 
ســرانجام اموال مازاد بانک ها چــه خواهد 
شد نیز گفت: خوشــبختانه بانک های دولتی 
همکاری خوبی در این بخش با ما داشــتند 
و برنامه یک ســاله برای تعییــن تکلیف این 
 اموال مازاد تدوین شــده و هم اکنون نیز در 

دست اجرا است.

ازمعدنیآالتماشــینواردات
پرداختحقوقورودیمعافشد

معاون فنی گمرک در بخشنامه ای بر معافیت 
حقوق ورودی ماشین آالت معدنی و تجهیزات 
 اکتشــافی مورد نیاز خطوط تولیــد تاکید 

کرد.
به گزارش تســنیم، معاون فنی گمرک ایران 
در بخشــنامه ای به گمرکات اجرایی با اشاره 
به وجود سلیقه ای از پذیرش معافیت حقوق 
ورودی مواد 109 و 11 آیین نامه اجرایی قانون 
معادن در گمرکات کشــور  و تشکیل پرونده 
های متعــدد اختالفی همچنیــن مکاتبات 
عدیده،  به منظور تشویق و حمایت از سرمایه 
گذاری های صنایع معدنی، ورود ماشین االت 
و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید 
که با مجوز وزارت خانه مربوطه انجام میشود، 
 از پرداخــت هرگونه حقــوق ورودی معاف 

می باشند.

اخبار

هشتمین همایش بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای 
پرداخت با حضور مسئوالن 

بانکی کشور برگزار شد.
عبدالناصر همتی رییس کل 
بانک مرکزی در پیام ویدیویی بــه همایش بانکداری 
الکترونیک٬ از خبرهای مهم در حوزه نظام بانکی رونمایی 
کرد و گفت: یکی از اتفاقات مهم برداشــت مســتقیم 
 اســت که االن در اغلب بانک ها عملیاتی شده و از آن 
 مــی توانیم بــه عنــوان ابــزار و بســتر مهــم برای 

استارت آپ ها یاد کنیم.
عبدالناصر همتی در پیامی ویدیویــی که به همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ارسال کرد٬ 
گفت: به دلیل ســفر غیر قابل پیش بینی به سوریه و 
همراهی با معاون اول رییس جمهور٬ افتخار حضور در 
همایش بانکداری الکترونیک را نداشتم اما تصمیم گرفتم 
از این طریق مطالبی که بنا بود در همایش امسال مطرح 

کنم را بازگو کنم.
وی با بیان اینکه سامانه های پرداخت و تسویه از اقدامات 
مهم سیستم بانکی کشور است که در دو بعد می توانند 
 به بانک مرکزی کمک کننــد٬ تصریح کرد: کمک این 
سامانه ها در مرحله اول از دید نظارتی است. در بحران 
ارزی که اواسط سال در کشــورمان رخ داد و همزمانی 
با تحریم های غرب٬ مشکالتی را برای کشورمان ایجاد 
کرده بود که به لطف خداوند توانســتیم با اصالح ابزار 

پرداخت آرامش نسبی را در بازار ارز حاکم کنیم.
رییس کل بانک مرکزی مرحله دوم کمک سامانه های 
پرداخت و تسویه به نظام بانکی را کسب و کارهای این 
بخش دانست و گفت: 200 میلیون تقاضا به این بخش 
روزانه وارد می شــود که می تواند به تقویت کســب و 

کارهای نوین کمک کند.
وی تصریــح کــرد: بانک مرکــزی به عنــوان ناظر و 
 سیاست گذار باید به این سمت حرکت کند که آزادی 
عمل بیشتری به فین تک ها بدهد ضمن اینکه نظارت 

خود را در این حوزه تقویت کند.
همتی در ادامه به بیان خبرهایی که ابتدای هفته نوید 
اعالم شان را داده بود٬ پرداخت و ادامه داد: یکی از اتفاقات 
مهم برداشت مستقیم اســت که االن در اغلب بانک ها 
عملیاتی شده است از این ابزار می توانیم به عنوان ابزار 
و بستر مهم برای اســتارت آپ ها تلقی کنیم. که البته 
 این سیستم می تواند دغدغه فعاالن این حوزه را برای 

جمع آوری وجوه حاصل از کسب و کارشان رفع کند.
رییس کل بانک مرکزی خبر دوم مهم در حوزه بانکداری 
الکترونیک را تدوین سیاست های رمز ارزها اعالم کرد و 
گفت: سیاست نامه رمز ارزها روز قبل روی سایت بانک 
مرکزی قرار گرفت و بناست بعد از جمع بندی نظرات در 

این همایش٬ از سوی بانک مرکزی نهایی شود.
وی ســومین خبر را مهاجــرت از کارت هــای بانکی 

مغناطیســی به کارت های هوشمند دانســت و ادامه 
داد: این هم تحول مهمی اســت برای انتقال کارتهای 
 مغناطیســی به کارت های هوشــمند همتی از ایجاد 
پلت فرم برای بالک چین ها بعنوان خبر چهارم یاد کرد و 
گفت: این اقدام نیز از دیگر برنامه های بانک مرکزی است٬ 
این اقدامات می تواند در کنــار همراهمی و همفکری 
شــرکت های فناوری بســتر خوبی را برای بانکداری 

الکترونیک و کسب و کارهای نوین داشته باشد.

۵اقدام بانک مرکزی برای کاهش التهابات ارزی
قائم مقام بانک مرکزی پنج اقدام مهم اخیر بانک مرکزی 

برای کاهش التهابات ارزی و سفته بازی را تشریح کرد.
اکبر کمیجانی امروز  در هشــتمین همایش بانکداری 
الکترونیک با بیان اینکــه بالک چین ماهیت ارتباطات 
نهادی و شــیوه دفترداری را در هسته نظام های پولی 
و مالی هدف گرفته اســت، اظهار کرد: فین تک ها نیز 
مسیرها، ابزارها و محصوالت نهایی و ارتباط با مشتریان 

را متأثر می سازند.
وی با اشاره به تحوالت بین الملل در حوزه نظارت بانکی 
گفت: در چند سال گذشــته در جهان، نظارت بانکی 
تحوالت عمیقی را از ســر گذرانده که به سختگیرانه تر 
شدن مقررات و لزوم توجه به جزئیات منجر شده است. 
از طرف دیگر در ایران نیز نوســانات شدید در بازارهای 
دارایی به ویژه ارز و طال، در ماه های اخیر و ورود تقاضاهای 
سفته بازانه ناشی از پول های با منشــأ نامعلوم در کنار 
قوانین تصویب شده و در حال تصویب مبارزه با پولشویی 
و فســاد، نیاز به نظارت، رصد و پایــش دقیق مبادالت 
پولی را اجتناب ناپذیر کرده اســت؛ بــه گونه ای که در 
 نهایت ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهادهای ذیربط 

مشخص و شفاف باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تدوین مقررات جدید 
در حوزه تراکنش های بانکی و چک های تضمینی تصریح 

کرد: این اقدامات در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی 
فعالیت های سفته بازی موفق بوده است. از این رو، تسری 
این قوائد به سایر ابزارهای پرداخت و تراکنش های پولی 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
کمیجانی فناوری را به عنوان راه حل این قبیل مسائل 
معرفی و اظهار کرد: اگر پدیده ای غیرقابل نظارت و بالقوه 
خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت کوین به وجود 
می آید، بالک چین به عنوان یک زیر ســاخت اعتماد، 
می تواند مشکل شفافیت در معامالت و تبانی را حل کند.
وی افزود: برای حل پیچیدگی های فناوری، تکیه صرف 
بر توانایی ذهنی و عملی ناظر کافی نیست، بلکه برای حل 
مشکالتی که ممکن است فناوری جدیدی به وجود آورد 

باید از خود فناوری کمک گرفت.

اهمیت استفاده از پول ملی در حوزه رمزارزها
معاون فناوری های نوین بانــک مرکزی تاکید کرد که 
مبارزه با پولشویی و استفاده از پول ملی در حوزه رمزارزها 

برای بانک مرکزی مهم است.
ناصر حکیمی نیز در هشــتمین همایــش بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای پرداخت، با بیــان اینکه در 
مقررات گذاری با فعاالن اقتصــادی معامله می کنید، 
 گفت: اگر مقــررات بدی بگذارید کــه محدود کننده
 کسب و کار باشد کسی وارد نمی شود، اگر در اجرای آن 

زور هم نداشته باشید، هیچ کس آن را اجرا نمی کند.
وی با بیان اینکه در مقررات گذاری تعامل بین رگوالتور 
و مصرف کننده ایجاد می شود، اظهار کرد: در نهایت با 
جمع بندی این دو به نتیجه می رسیم، در کشور ما قوانین 
زیادی وجود دارد که هیچ وقت اجرا نمی شود و علت این 

است که زور اجرای آن وجود ندارد.
حکیمی افزود: مقررات گذاری خوب این است که شما 
با ذی نفعان وارد مذاکره شوید، چنانکه مسائل نظارتی 
از جمله پولشویی و جایگزین نشدن ارز دیگری به جای 

ریال در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است، اما 
راجع به موارد دیگر می توان صحبت کرد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در 
همه جای دنیا سرعت فعالیت های اقتصادی بیشتر از 
قانون گذار است، درباره قانون گذاری در زمینه رمزارزها، 
اضافه کرد: ما باید خطوط خود را مشخص کرده و در قلعه 
خود بایستیم و می گوئیم که در این قلعه خطوط قرمزی 

داریم و باید رعایت شود.
حکیمی درباره درخصوص بحث اوپن ای پی آی ها نیز 
تصریح کرد: همه فکر می کنند این موضوع یک انقالب 
است که البته هست اما خطوط قرمز در این بحث، امنیت 

است که باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه علت وجودی سیســتم مالی اعتماد 
اســت، گفت: اگر اعتماد را از این سیستم بگیریم، همه 
چیز خراب می شــود، بــه همین دلیل مــا می گوئیم 
براساس قواعد psd2 بحث احراز هویت و مجوز دادن 

به تراکنش ها را کماکان بانک انجام می دهد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
باید کاری کنیم که هرکســی از اطالعات استفاده کرد 
نتواند سوءاستفاده کند، گفت: مقررات گذاری برای این 
حوزه ساده است، اما در عین حال خیلی باید در مورد آن 
فکر شود تا به آن سادگی برسیم، ما نباید وارد جزئیات 
شویم، چراکه ورود قانون گذار به جزئیات یعنی وارد شدن 

به باتالقی که در آن گیر خواهد افتاد.

رایگان کردن تراکنش ها برای مصرف کننده 
نهایی یک اشتباه بود

حکیمی با بیان اینکه از بین بردن کارمزدها و رایگان کردن 
تراکنش ها برای مصرف کننده نهایی اشتباهی بود که 
دوباره بازگشت آن بسیار سخت است، اظهار کرد: یکی 
از مشکالت این است که اصناف کارمزد نمی دهند و هر 
زمانی هم می خواهیم برای آن ها کارمزد بگذاریم، قبول 

نمی کنند و به نوعی در مقابل آن مقاومت می کنند.
وی افزود: هر کسب و کاری نیاز به فرش مانی دارد و باید 
از محصوالتی که می فروشد، درآمد کسب کند. از سوی 
دیگر کارمزد گذاشتن در شرایط اقتصادی فعلی برای 
خدماتی که تاکنون رایگان بوده، کار سختی است و تبعات 
اجتماعی دارد. به گفته معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی در حال حاضر تمرکز بر این اســت که خدمات 
جدیدی مثل برداشت مستقیم و رمزارزها تعریف شده و 

روی آن ها کارمزد گرفته شود.
حکیمی با اشاره به تفاوت بین طرح کریدیت ترانسفر و 
برداشت مستقیم، گفت: انتقال اعتبار یا همان کریدیت 
ترانسفر پایا است و از سال 1۳۸۸ در حال کار است، اما در 
برداشت مستقیم اول یک مجوز باید صادر شود که نیاز به 
طراحی سامانه مجوز دارد، بعد از آن ذی نفع درخواست را 
می فرستد که می خواهد از شما پول بگیرد و بعد جریان 
سوم اتفاق می افتد که همان فرآیندی است که در انتقال 
اعتبار انجام می شود؛ در واقع انتقال اعتبار ۳0 درصد از 

جریان برداشت مستقیم است.

»کسبوکار«ازپوستاندازینظامبانکیبافناوریبالکچینوفینتکهاگزارشمیدهد

بانکداری  بدون بانک  با  بالک چین

در راستای حمایت از تولید و اشتغال صورت گرفت
بستهطرحازمشتریاننظیرکماستقبال

حمایتیویژهبانکپاسارگاد
بسته حمایتی ویژه ی خدمات بانکی در بانک پاسارگاد 
که در راستای کمک به افزایش تولید، اشتغال زایی و 
رشد و شکوفایی صنایع داخلی ارایه  شده است، مورد 

استقبال چشمگیر مشتریان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، خسرو 
رفیعی مشــاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
بانک پاســارگاد با اعالم این خبر گفــت: یکی از 
طرح هــای ارایه شــده در بســته حمایتــی 
بانک پاســارگاد، اعطای تســهیالت ارزان قیمت 
به اشخاص حقوقی، صاحبان  مشــاغل، فعاالن 
اقتصادی و پذیرنـــدگان فعـــال دستگاه های 
کارت خوان بانک )دارای مجوز فعالیت( است. این 
طرح مورد استقبال بسیار خوب فعاالن اقتصادی 
قرار گرفته است به طوری که اعطای این تسهیالت، 
در 10 ماهه نخست ســال جاری، نسبت به پایان 
سال گذشته با رشدی در حدود 2000 درصد در 
تعداد پرونده و رشدی در حدود 2200 درصد در 

مبلغ مواجه شده است.

الحسنهقرضبانکارشدمدیرانحضور
بانکداريهمایشهشتمیندرایرانمهر

الکترونیکونظامهايپرداخت
هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام هاي 
پرداخت با موضوع »انقالب بالک چین« در مرکز 

همایش هاي برج میالد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، ســلیمان توکلی عضو هیات مدیره بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، به همراه روساي ادارات 
مرکزي و کارشناسان حوزه هاي مختلف بانک در 
این همایش که مهمترین هدف آن بحث و تبادل 
نظر در خصوص آخرین تحوالت صنعت بانکداري 

الکترونیک است، حضور داشتند.
محمــد جــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، اکبر کمیجاني قائم مقام بانک 
مرکزي، علي دیواندري رییس پژوهشــکده پولي 
و بانکي، ناصر حکیمي معاون فناوري هاي نوین 
بانک مرکزي، ابوطالب نجفي مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک، برت کینگ آینده پژوه و نظریه 
پرداز، کارستن بارچ معاون مدرسه اقتصاد مونیخ، 
مهدي عبادي دبیر انجمن فین تک ایران، سهیل 
نیکزاد عضو هیئت مدیره انجمــن بالک چین و 
نیما امیرشکاري مدیر گروه بانکداري الکترونیک 
پژوهشــکده پولي و بانکي از سخنرانان اصلي این 
همایش هســتند. »فناوری زنجیره بلوک و دفاتر 
توزیع شده«، »رمز ارزها«، »سامانه های پرداخت 
جایگزیــن«، »فناوري هــاي مالــي، پرداخت و 
بانکداري باز«، »تقلب، پولشویي، کالهبرداري و 
روش هاي مقابله با آن« و» تحول دیجیتال« ۶ محور 

اصلي همایش هشتم در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بانک مسکن  مطرح کرد
انتشارمیلیاردیهزار۳۰ظرفیت

اوراقرهنیدربانکمسکن
مدیرعامل بانک مسکن خواستار رفع موانع انتشار 
اوراق رهنی شــد و گفت:۳0 هزار میلیار تومان از 
مطالبات بانک مســکن بابت تسهیالت اعطایی، 

قابلیت انتشار اوراق را دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا، 
ابوالقاســم رحیمی انارکی که به اتفاق جمعی از 
مدیران ارشد یانک مســکن روز گذشته میزبان 
عبــاس معمارنژاد، معــان امور بانکــی، بیمه و 
شــرکت های دولتی در بانک مسکن بود، با اعالم 
رشــد 1۳ درصدی دارایی بانک مسکن در سال 
9۶ نســبت به ســال 9۵، گفت: در سال گذشته 
بدهی های بانک مسکن نیز به همین میزان رشد 
کرد و البته با افزایش 1۶۳ درصدی سرمایه بانک 

نیز مواجه بودیم.
انارکی از رشد 24 درصدی سپرده های نزد بانک 
مسکن به جز سپرده بانک ها در سال گذشته خبر 
داد و افزود: بانک مسکن به نرخ های اعالمی بانک 
مرکزی کامــال وفادار بوده و خــارج از این نرخ ها 

سپرده جذب نمی کند.
مدیرعامل بانک مســکن ســرجمع مطالبات از 
دولت را بیش از 21 هزار میلیارد تومان عنوان کرد 
و ادامه داد: بخش قابل توجهی از این رقم مربوط به 
تسهیالت مسکن مهر است. رحیمی انارکی به چند 
سرفصل مهم از برنامه عملیاتی سال آینده نیز اشاره 
کرد که شامل افزایش سرمایه ۵000 میلیاردی 
بانک، انتشــار 1000 میلیارد تومان اوراق رهنی، 
راه اندازی سامانه جامع پیگیری وصول مطالبات، 
پیاده سازی رمز یکبار مصرف پویا به جای رمز دوم 
و انحالل ۵ درصد از شعب و جابه جایی 20 درصد از 

شعب کم بازده است.

بانک ها

1۳۹7ماهشنبه1۰بهمنچهار|156۰ششم،شمارهسال|کاروکسبروزنامهinfo@kASBOKARNEWS.ir

  ثمانه نادری
با نزدیک شدن به عید و افزایش تقاضا برای سکه، 
بساط سکه های تقلبی در بازار پهن می شود. این 
مســئله از آنجایی که قیمت سکه نیز به صورت 
نجومی باال رفته اســت، در روزهای نزدیک به 
عید، بیشتر به چشم خواهد آمد. به همین دلیل 
مسئوالن تاکید می کنند که مردم خود مراقب 

کالهبرداران باشند.
البته ایــن کالهبرداری هــا می تواند در فضای 
مجازی هم باشــد که ســکه ثامن در این راستا 
تجربه مهمی برای مردم بوده اســت. به عقیده 
کارشناســان حــوزه بانکــی بانــک مرکزی 
می توانــد بــا تغییر شــکل طرح هــای روی 

 ســکه و حذف امکان شــبیه ســازی به کمک 
مردم بیاید.

در همیــن رابطــه اتحادیــه طــال و جواهر به 
مــردم توصیه کرد بــرای خرید ســکه فقط از 
واحدهای صنفی دارای پروانه کســب ســکه 
فروشــی که دارای کارت وکیــوم همان واحد 
 صنفی و برچســب هولوگــرام اتحادیه باشــد 

خرید کنند.
این اتحادیه در راســتای رعایت حقوق مصرف 
کننــده و جلوگیــری از ســوء اســتفاده های 
 احتمالی تذکراتی را برای خریداران سکه اعالم 

کرد.
بر همین اســاس الزم اســت مردم برای خرید 
ســکه فقط به واحدهای صنفی دارای »پروانه 
کسب سکه فروشی« که از اتحادیه طال، جواهر، 
 نقره و ســکه تهران مجوز فعالیت دارند مراجعه 

کنند.
همچنین خریداران ســکه باید در هنگام خرید 
حتما بــه کارت وکیوم مخصــوص همان واحد 
صنفی و برچســب هولوگرام اتحادیه دقت الزم 

را مبذول دارند.

عطشفروشسکههایتقلبیبانزدیکشدنبهعیدبیشترمیشود

کالهبرداران در کمین بازار سکه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۴ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ به نرخ ۴ میلیون و ۲۸۳ هزار تومانی، معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۴ میلیون و 

۱۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۲۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۳۰۸ دالر و ۶۴ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۳۷۸ هزار و ۱۳۲ تومان است.

نظارت  بر عرضه و تقاضای سکه
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

بدون شک اگر بنا باشد نظارت بر عرضه و تقاضای سکه در بازار جدی گرفته شود خود بانک مرکزی 
باید فعال تر و قاطعانه تر، برخورد کند. از جمله اقداماتی که به منظور شناسایی سکه های واقعی 
از غیر واقعی باید انجام شود، تدوین طرح روی ســکه ها برای جلوگیری از شبیه سازی و یا تغییر 

شکل آنهاست.
نظارت بانک مرکزی هم باید بیشتر شود. نکته قابل تامل این اســت که مردم به دلیل باال بودن 
هزینه های زندگی دچار مضیقه هایی هستند و به دنبال قیمت های نازل تری می روند و این مسئله 
نیز کالهبرداران را برای عرضه ســکه تقلبی راغب می کند. دولت حداقل برای این یکی دو ماه و 

روزهای نزدیک به عید، قوه قهریه را به کار گرفته و بانک مرکزی هم بر نظارت ها بیفزاید.
البته کالهبرداری ها نیز با این شــرایط اقتصادی تا حدودی هم طبیعی است. بیش از ۶0 و 70 
درصد خانواده ها از نظر درآمدی زیر خط فقر قرار دارند و اگر 2۵ میلیون خانوار داشته باشیم از این 
2۵ میلیون نفر 14 میلیون سبد حمایتی دریافت کرده اند، یعنی چیزی باالی ۶۵ درصد مردم زیر 
خط فقرند. بنابراین طبیعی است که آنها به دنبال قیمت نازل هستند و سودجو هم در بازار زیاد 

است. بانک مرکزی باید قوانین فوق العاده در نظر گرفته و نظارت  ها را بیشتر کند.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: شرکت 
خدمات انفورماتیک برای پیشبرد فناوری بالک چین 
با طراحی مدل جدیدی از کسب و کار در این حوزه ، 

گامهایی نو در این فناوری برداشته است.
ســید ابوطالب نجفی در هشــتمین همایش ساالنه 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در سخنانی 
با تاکید بر اینکه هدف از بهره بــرداری از بالک چین، 
کسب مزیت رقابتی جدید و خلق طرحی نو در مدل های 
کســب و کار موجود اســت، گفت: معتقدیم فناوری 
بالک چین زمانی بر خلق بهینــه ارزش می افزاید که 
بزرگترین اکوسیستم ممکن از ذی نفعان را در اختیار 
داشته باشد و در این صورت نویدبخش شفافیت، نظارت 
و پایداری بیشــتر برای جامعه خواهد بود. وی با بیان 
اینکه  بالک چین فناوری است که با ظهور بیت کوین، 
معرفی شد اما بسیار فراتر از رمزارزها و انتقال پول است، 
افزود: این فناوری می تواند به کاهش هزینه ها، بهبود 
فرایندهای خاص، ردیابی اطالعات مشتری، افزایش 
امنیت و کاهش تقلب و کاله  برداری و همچنین افزایش 
شفافیت کمک کند؛ اما فناوری بنیادی بالک چین برای 
پیاده سازی در کاربردهای تجاری گسترده، هنوز آماده 
نیست. این فناوری دچار سردرگمی واژه ها و انتظارات 
غیرواقع بینانه شده است و شرکت ها هنوز با چالش هایی 
در زمینه مقیاس پذیری، انطباق با قوانین، مدل حاکمیت 
قوی، هویت سنجی و پیچیدگی فناوری مواجه هستند 
. وی پیشنهاد کرد تا زمان به بلوغ رسیدن این فناوری، 
سازمان  های پیشرو، افزایش دانش و انجام پروژه های 
آزمایشی که بتوانند به توسعه این مفهوم کمک کنند را 
در دستور کار قرار دهند. نجفی افزود: ظهور بالک چین 
با از میان برداشتن واسطه ها و همچنین ارائه خدمات 
جدید در حوزه رمز ارزها، چشم انداز جدید »بانک داری 

بدون بانک« را مطرح ساخته است. 
وی با اشــاره به اینکه تحول عظیمــی در مدل های 
کسب و کار رخ داده و آن، به رسمیت شناخته شدن 
اشــیاء بعنوان یک موجودیت مســتقل در کسب و 
کارهاست اظهار کرد: اشیاء برای تعامل با یکدیگر، به 
یک بستر اعتماد نیاز دارند. بالک چین و قراردادهای 
هوشمند بعنوان فونداســیون اعتمادساز آینده بین 

اشیاء عمل خواهد کرد.  بنابراین، جهان آینده، جهان 
اشیاء هوشمند، قراردادهای هوشمند و کسب و کارهای 
هوشمند خواهد بود. نجفی با بیان اینکه بالک چین از 
این حیث انقالب بنیادی محسوب می شود که برای 
نخستین بار در تاریخ، با تکیه بر فناوری، می توان اعتماد 
ایجاد کرد، گفت: فن آوری بالک چین این پتانسیل را 
دارد که مدل های کســب و کار را از مدل های اعتماد 
بر پایه عامل انسانی و سازمانهای واسطه به مدل های 
اعتماد بر پایه الگوریتم تبدیل کند؛ بنابراین در صنایعی 
نظیر صنعت مالی که اســاس کسب درآمد، عملکرد 
در نقش نهاد اعتماد است، مدل کسب و کار موجود 
به شدت تهدید خواهد شد.  وی با بیان اینکه فناوری 
بالک چین یک تفاوت عمده با دیگر فناوری ها دارد 
و می تواند در ساختن جهانی بهتر ایفای نقش کند، 
اظهار کرد: به نظر می رسد این فناوری فرصتی برای 
حل برخی از مشکالت تاریخی جوامع انسانی باشد.  
مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک همچنین 
گفت: رصد کسب دانش تئوری بالک چین و رمز ارزها 
و پلتفرم های مختلف بالک چینی، تاسیس آزمایشگاه 
بالک چین و رمزارز،  ایجاد محیط توسعه و تست انواع 
پلتفرم ها و راهکارها و  میزبانی از فین تک های فعال 
در حوزه بالک چین با هدف جــذب و تربیت نیروی 
انسانی متخصص و پیاده ســازی راهکارهای مالی و 
بانکی مبتنی بر بالک چین در قالب پلتفرم بالک چینی 
برنا از اقدامات این شرکت در حوزه بالک چین است. 
گفتنی است؛ در نمایشگاه جانبی این همایش، از دو 
محصول جدید شرکت خدمات انفورماتیک با عنوان 
پلتفرم بالکچینی )برنا( و هاب بانکداری باز )شاهین( 

رونمایی شد.

مدیرعاملشرکتخدماتانفورماتیکخبرداد

تاسیس آزمایشگاه  بالک چین  و   رمز ارز 

يادداشت



3 بازار فناوری 
اطالعات
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بازار کاالهای اساسی 
مــدت زیادی اســت 
دســتخوش گرانــی 
و کمبــود شــده و از 
برنج و گوشــت قرمز 
 گرفته تا مرغ و ماهــی بحران در بازار وجود 

دارد.
اما در رابطه بــا بازار برنج این مشــکالت 
بیشــتر نمود پیدا کرده و بحران به تامین 
بازار شــب عید کشیده شــده است. در 
همین رابطه مسیح کشــاورز دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج با اشــاره به اینکه نیمی 
از مشــکالت اختصاص ارز به واردات برنج 
مرتفع شده است، اظهار کرد: صدور مجوز 
از ســرگیری واردات برنج پــس از پایان 
فصل برداشــت یکی از تصمیم های درست 
وزارت جهاد کشــاورزی بود که مشکالت 
 انتقال ارز از ســوی بانک مرکزی آثار آن را 

خنثی کرد.
وی افزود: بنا بــر آخرین آمــار از ابتدای 
ســال تا کنون یک میلیون و ۱۱۳ هزارتن 
برنج وارد کشور شده اســت و این امر بدان 
معناست که نســبت به برنامه ۲۰۰ هزار تن 
عقب هستیم.کشــاورز با تأکیــد بر اینکه 

باید ۳۰۰ هــزار تن برنج بــرای تأمین نیاز 
شــب عید وارد شــود، تصریح کرد: بانک 
مرکزی باید هر چه ســریع تر ارز مورد نیاز 
به واردات برنج را تأمین کند تا شب عید به 
 ســبب کمبود، قیمت برنج خارجی در بازار 

افزایش نیابد.
دبیرانجمن واردکننــدگان برنج ادامه داد: 

عدم تأمین ارز به موقع بــه واردات برنج و 
استمرار روند کنونی در اختصاص ارز موجب 
شده تا نتوانیم میزان برنج مورد نیاز را وارد 
کنیم که در نهایت این امر بر آشفتگی بازار 
برنج شــب عید دامن می زند. وی با اشاره 
به اینکه در ســال های اخیر بخشی از برنج 
مورد نیاز از طریق قاچاق تأمین می شــد، 

افزود: به سبب نوسان نرخ ارز دیگر قاچاق 
صرفه اقتصادی ندارد. کشــاورز در پایان 
تصریح کــرد: با اختصاص ارز بــه موقع به 
واردات برنج برای تنظیم بازار شــب عید 
پیش بینی می شود که قیمت برنج خارجی 
 در بازار همچنان ۸ تا ۸ هــزار و ۵۰۰ تومان

 باشد.

وضعیــت  متاســفانه 
صادرات زعفــران علیرغم 
درخواست مشتری برای 
خرید زعفــران از ایران در 
موقعیت مناسبی نیست. 
ایران زعفران را بــه 5 قاره و 47 کشــور جهان با 
بسته بندی از دو دهم گرم تا حداکثر بسته بندی 
یک کیلویی با برند ثبت شده و با استاندارد 259/ 
1 و ]1[ایزو 3632 اروپا صــادر می  کند.  ایران در 
ســال 1395 مقدار 172 تن و 6۰ کیلو زعفران به 
ارزش بالغ بــر 246 میلیــون و 723 هزار و 32۸ 
دالر صادرات داشته است و در سال 1396، 21۸ 
تــن و 737 کیلــو و ارزش دالری 3۰9 میلیون و 
517 هزار و 643 دالر و ضمنــاً مقداری بصورت 
چمدانی از کشور صادر می گردد که حدود 1۰ تن 
می تواند باشد. در همین رابطه غالمرضا میری نایب 
رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قیمت 

زعفران در بازار به ثبات رســیده است، اظهار کرد: 
هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی ســرخ 6 
 میلیون و 5۰۰ و حداکثر 11 میلیون و 5۰۰ هزار 

تومان است.
وی با اشــاره به اینکه طــی 25 روز اخیــر بازار 
زعفــران کمتریــن نوســان را در بازار داشــته 
اســت، افزود: تعادل میان عرضــه و تقاضا دلیل 

 اصلی ثبــات قیمت در بــازار زعفران به شــمار 
می رود.

میری با اشاره به اینکه امکان پیش بینی صادرات 
زعفران در ماه های آتــی وجود ندارد، بیان کرد: با 
توجه به شرایط و قوانین ســخت گیرانه صادرات 
مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه 
نیما، نمی توان چشــم انداز روشــنی به صادرات 

داشت. نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: 
با وجود تالش صادرکنندگان مبنی بر بازگشــت 
ارز حاصل از صــادرات به ســامانه نیما،همچنان 
این امکان وجود نــدارد. این در حالی اســت که 
مسئوالن دولتی به صادرکنندگان هشدار داده اند 
که اگر ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما 

بازنگردانند، با آنها برخورد جدی خواهد داشت.

در صورت   اختصاص  نیافتن   ارز  به   واردات   برنج  بازار   با   بحران   تامین   مواجه   خواهد   شد

کمبود 300 هزار   تنی   برنج   شب   عید 

ضعف سیستم بانکی به دلیل تحريم  طالی سرخ را از بازارهای صادراتی دور كرد

سنگ  بزرگ  دولت   بر سر   راه    صادرات   زعفران

بازگشت درآمدهای صادراتی  با موانع بسیاری روبه رو است
ابوذر محرابی، فعال بازار زعفران

بازار زعفران که می بایست به یکی از ارزآورترین بازارهای صادراتی تبدیل می شد به دالیل بسیار زیادی از این جایگاه فاصله گرفته است. بازار زعفران به جای اینکه 
از موقعیت افزایش نرخ ارز استفاده می کرد و میزان صادرات را افزایش می داد نتوانست در مقابل دیگر مشکالتی که آن را تهدید می کرد دوام آورده و پاسخگوی 
مشتریان خود باشد. قوانین سختگیرانه ای که دولت برای صادرات و صادرکنندگان این کاالی استراتژیک تصویب کرد موجب سرخوردگی صادرکنندگان شد. 
این در حالی است که تحریم ها هم مزید بر علت شد و اجازه نداد تا پول حاصل از صادرات به راحتی وارد کشور شود. سیستم بانکی در این رابطه ضعیف شد و 
بازگشت درآمدهای صادراتی را با موانع بسیاری روبه رو ساخت. با این شرایط انتظار می رفت دولت راه را برای صادرکننده هموار سازد نه اینکه سنگ بزرگ بر 

سر  راه صادرات قرار دهد. 
مشتری خارجی زعفران می خواهد ولی نمی تواند به صادرکننده اعتماد کند و پول را قبل از خرید کاال ارسال کند برعکس صادرکننده هم نمی  تواند اعتماد کند 
و اینجاست که مشتری از دست رفته و به سراغ تامین کننده اسپانیا و امارات متحده عربی و سایرین می  رود. البته آن کشورها هم زعفران را از ایران می  خرند 

ولی اگر امکان گشایش LC وجود داشت می  توانستیم این واسطه  ها را حذف کنیم.

تا به امروز برنامه ای برای  واردات وجود نداشته است
علی کریمی ، کارشناس تنظیم بازار 

 با اتفاقاتی که طی این چند ماهه برای بازار کاالهای اساسی رخ داده اگر برای بازار عید واردات برنج نداشته باشیم با کمبود زیادی روبه رو  خواهیم شد. بازار برنج داخلی با وجود اینکه نباید از نوسانات نرخ ارز تاثیر 
می پذیرفت اما شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و با گرانی های بی سابقه و کمبود این کاال در بازار روبه رو شدیم. بازار برنج برای شب عید بازاری آسیب دیده است و اگر واردات به موقع نداشته باشیم باید کمبود را 
بیشتر از امروز در بازار شاهد باشیم. با بررسی هایی که انجام شده 3۰۰ هزار تن برنج باید برای تامین نیاز شب عید وارد شود و اگر این اتفاق نیفتد گرانی در بازار این کاال بیداد خواهد کرد. البته تا به امروز نیز هنوز 
برنامه ای برای این واردات وجود نداشته و ضرورت دارد این اتفاق سریع تر رقم بخورد.  بازار شب عید مانند بازار این روزها نیست که مردم بتوانند نیاز خود را با خرید کم جبران کنند. به طور حتم بازار شب عید با 
فوران نیاز روبه رو خواهد بود و 3۰۰ هزار تن هم مقدار کمی نیست که بتوان آن را طی چند روز تامین کرد. با توجه به آمار تولید 2 میلیون و 2۰۰ هزار تن برنج در کشور و سرانه مصرف، نیاز کشور به واردات ۸۰۰ 
هزار تن اعالم شده است، در حالی که در 9 ماهه امسال حدود ۸5۰ هزار تن برنج به کشور وارد شد که با این وجود نباید کسری در بازار داخل داشته باشیم، اما واقعیت بازار این است که  3۰۰ هزار تن کمبود وجود 

دارد. بانک مرکزی هر چه سریع تر باید ارز مورد نیاز این میزان واردات برنج را تامین کند تا شب عید به سبب کمبود، قیمت برنج در بازار افزایش بیشتری پیدا نکند.
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وزیر ارتباطات با بیان این که گاهی با اعمال فیلترینگ 
جلوی فعالیت های فعالیت های سالم گرفته می شود 
و ناسالم ها به نحو دیگر کارهای خود را ادامه می دهند، 
گفت: اکنون با همکاری معاونــت حقوقی رئیس 
جمهوری، کمیته ای برای جلوگیری از فیلترینگ 
تشکیل شده اســت. محمدجواد آذری جهرمی در 
هشتمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت کــه در مرکز همایش های برج 
میالد برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه اخیر با معاون 
رئیس جمهور و وزرای حوزه ارتباطات و اقتصادی، 
به جمع بندی برای توسعه ی استفاده از بالک چین 
رسیدیم که در جلسه بعدی کمیســیون اقتصاد 
مشخص و به مجلس ارائه می شود.وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با اشاره به چالش احراز هویت در 
بانکداری الکترونیک گفت: امروز زیرساخت سامانه 
شاهکار در دولت الکترونیکی آماده شده و در اختیار 
بانک مرکزی کشور قرار گرفته می تواند که امنیت را 

برای بانکداری الکترونیکی به ارمغان بیاورد. 
مصوبه دولت ابالغ شــده و بانــک مرکزی در حال 
تهیه آئین نامه است. وی ادامه داد: از طرفی همه ما 
می دانیم بانکداری الکترونیکی هزینه ی تمام شده ی 
کمتری نسبت به بانکداری فیزیکی دارد زیرا آن ها 
مبتنی بر فعالیت شعبات فیزیکی هستند. .جهرمی 
تاکید کرد: احراز هویت بر اساس اطالعات موجود 
در ثبت احوال و ســامانه های مخابراتی با ترکیبی 
از شــاخصه های هویتی در مرکز تبادل اطالعات 
در دولت الکترونیک شکل گرفته که توانسته یک 
پیشران بسیار مهم در دولت الکترونیک باشد. اکنون 
می توانیم بانکداری الکترونیک را با تصدیق هویت 
پیش ببریم. وی با اشاره به راه اندازی سرویس دایرکت 
دبیت )پرداخت مستقیم( توسط بانک مرکزی بیان 
کرد: این سرویس که اکنون توسط 1۸ بانک فعال 
شده، به بخش فناوری کمک می کند. این سرویس 
برای کسب و کارها این امکان را فراهم می کند که به 
مشتریان اجازه دهند اشــتراک ماهانه را از بانک ها 
بگیرند و با کاربرد پایین در اختیار سرویس دهنده 
بگذارند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توضیح 
داد: در حال حاضر تولیدکننــده ی محتوا از جمله 
نویســنده ی کتاب هشــت درصد از تولید محتوا 

را دریافــت می کنــد و جمع آوری پــول از طریق 
اپراتورهاســت که 3۰ درصد دریافت می کنند، در 
این اقتصاد، تولیدکنندگان محتوا رشد نمی کنند. 
البته برخی معتقدند راه اندازی ســرویس پرداخت 
مستقیم به ضرر اپراتورهاســت اما باید اشاره کرد 
این موضوع درمجموع به نفع بخش فناوری است.

آذری جهرمی با بیان این که بخشی از این درآمدها 
برای اپراتورها درآمدهای ناسالمی ایجاد کرده بود، 
افزود: برای مثال شرکت های VAS )خدمات ارزش 
افزوده( به دلیل نبود شیوه نامناسب، راه نامناسبی 
برای جمع آوری درآمد تولیدکنندگان محتوا بودند. 
امروز بانک مرکزی این امــکان را فراهم کرده که 
تولیدکنندگان محتوا بتوانند به راحتی درآمدهای 

خود را جمع آوری کنند. 
فین تک ها در عرصه اقتصاد دیجیتال از عناصر مهم 
هستند که در حال شکل گیری اند. سیاست گذاری ما 
تسهیل قوانین است و رشد کسب وکارهای قوانین 
مالی کارنامه ی موفقی بوده اما جاری رشــد دارد. 
البته دولت تنها تسهیل گر است اما اصل کار را بخش 
خصوصی انجام می دهد که با وجود تمامی موانع، 
رشد زیادی داشته اســت.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشــاره به فعالیت های ناسالم در حوزه 
الکترونیکی خاطرنشــان کرد: با همکاری معاونت 
حقوقی رئیس جمهوری، کمیته ای برای جلوگیری 
از فیلترینگ تشکیل شده است. واقعیت این است که 
امروز با توجه به تسهیالت نظام پرداخت الکترونیکی 
زیرساخت بسیاری از کســب وکارهای مجازی هم 

می توانند همین بستر باشد.
 همانطور که در حال حاضر سایت های شرط بندی 
و یا فیلترشــکن ها از همین زیرساخت ها استفاده 

می کنند. 
آذری جهرمی ادامه داد: البتــه نظام بانکداری باید 
تالش کند جلوی آن ها را بگیرد. اما گاهی مواضعی 
از جمله با اعمال فیلترینگ گرفته می شود که جلوی 
فعالیت های ناســالم را بگیرند اما عماًل تنها جلوی 
فعالیت های سالم گرفته می شود و ناسالم ها به نحو 
دیگر کارهای خود را ادامه می دهند. اکنون با تشکیل 
این کمیته تالش شده جلوی فیلتر شدن فین تک ها 

و کسب وکارها گرفته شود.

وزير ارتباطات از عملیاتی شدن برداشت مستقیم در 1۸ بانک خبر داد

تشکیلکمیتهضدفیلترینگبرایکسبوکارها

یکی از عواملی که به توسعه کســب و کارها و 
بنگاه های اقتصادی در کشور منتهی می شود، 
شــفافیت آماری و درآمــدی آنها اســت که 
 معموال در رتبه بندی شــرکت ها نیــز به کار 
می آیــد. اما ضعف اساســی ای کــه در اقتصاد 
کشــور ما وجــود دارد، نبود این شــفافیت در 
 بنگاه هــای اقتصــادی و به طــور کلی فضای 

کسب و کار است.
به اعتقاد کارشناسان سایه دولتی ها بر اقتصاد 
کشور مسبب این امر است و تا مادامی که دولت 
در بنگاه داری سهمی دارد، نبود شفافیت امری 
طبیعی است. به عنوان مثال یک مورد مهم این 
امــر هزینه ها و درآمدهای مبهم شــرکت های 
دولتی است که معموال ســهم کالنی از بودجه 

کشور را می بلعند.
 از ســویی نظام مالیات ســتانی نیــز ناکارآمد 
اســت و نبود عدالت مالیاتی باعث افت انگیزه 
بنگاه ها بــرای ارائه آمارهای درســت از میزان 

درآمد خود می شــود. بخش خصوصی معتقد 
اســت، ارائــه آمارهــای نادرســت از درآمد 
شــرکت ها، به دلیل فشــارهای مالیاتی دولت 
به آنها اســت که انگیــزه شــفافیت را از آنها 
گرفته اســت. از سویی شــرکت های شفاف در 
 اقتصاد کشــور ما به جای آنکــه امتیاز بگیرند، 

خسارت می بینند.
این امر حتی شــاخص مهمی در اعتبارســنجی 
و رتبــه بنــدی اعتباری شــرکت ها اســت که 
موجب روشن تر شدن فضای کســب و کار شده 
و بــه مدیــران، سیاســتگذاران و برنامه ریزان 
کمــک می کنــد تــا شــناخت دقیق تــری از 
 ســاختار مالی ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی 

داشته باشند. 
همچنین بــرای دولت نیــز این مزیــت را دارد 
که بر اســاس آن به کنترل نقدینگــی و کاهش 
 معوقات بانکی بپردازد. رقابت سالم بنگاه ها نیز در 

گرو این امر است.

»كسب و كار« تاثیر شیوه های بد مالیات ستانی بر گريز شركت ها از شفافیت را بررسی می كند

هزینهشفافیتبرایبنگاههایاقتصادی

شفافیت هزینه بر است
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران

در نظام کشــورهای توســعه یافته قســمتی از اعتبــار هر فــرد حقیقی و حقوقــی میزان 
 مالیاتی اســت که به دولت پرداخت می کند. اما متاســفانه در کشــور ما هیــچ محرکی برای 
اعتبار بخشی به کســی که مالیات می دهد، وجود ندارد. در عرف هم کسی زرنگ تر و معتبر تر 
است که مالیات نمی دهد. بنابراین مالیات دادن در کشور ما یک ارزش محسوب نمی شود و در 
اظهارنامه های مالیاتی شــرکت های بخش خصوصی نیز شــاهد این امر هستیم. یعنی دفاتری 
 غیر دفاتر اصلی به ســازمان امور مالیاتی، عرضه می شــود و دولت و حاکمیت هــم از این امر 

خبر دارد.
این امر به این دلیل است که در کشور ما بین کســانی که در اظهار واقعیت ها اغماض می کنند 
و آنها که شفاف اند، فرقی نیست. حتی شفافیت برای کســب و کارها هزینه دارد. چالش اصلی 
اینجاســت که در کشــور ما اعتبار و ارزش کســانی که مالیات می دهند با آنها که نمی دهند، 
یکی است و از ســویی هیچ مزیتی از این باب به شفاف ها داده نمی شــود، بنابراین شرکت های 
 بخش خصوصی هم لزومی به شــفاف ســازی  نمی بینند و حاضر نیســتند خسارت شفافیت 

را بپردازند. 

سرمقاله
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در يك استارت آپ، بحت تيم سازي يكي از بزرگ ترين چالش هاست. استارت آپي 
كه نتواند تيم قدرتمندي تشكيل بدهد و حق اعضاي آن  را به درستي پرداخت 
كند، آينده نامعلومي خواهد داشت. اعضاي تيم هرقدر حرفه اي تر باشند حقوق 
بيشتري دريافت مي كنند و تعداد محدودي از استارت آپ ها در ابتداي كار خود 
مي توانند از عهده چنين مخارجي برآيند. درنتيجه چنين كسب وكارهايي بايد 
روي استخدام استعدادها و پرورش آنها تمركز كنند. افرادي كه به مرور زمان 
و همگام با كسب وكار رشد پيدا كنند و در آينده به نقش هاي كليدي شركت 
تبديل شوند. بنابراين بهترين كار اين است هرچه سريع تر اقدام كنيد و تيم خود 
را با توجه با معيارهاي درست بسازيد. مطمئنا در طول مسير برخي قوانين اصلي 
ناديده گرفته مي شوند و از آنجايي كه فرهنگ استارت آپ ها مانند سيماني است 
كه ريشه آن سريع سفت مي شود و به سختي مي توان آن را تغيير يا بهبود داد؛ 

درنتيجه احتمال بروز اشتباه بايد تا جاي ممكن كاهش پيدا كند. 

1. كشف استعدادها و پرورش آنها
تيم هاي استارت آپي فعاليت خود را با تعداد اعضاي كمي آغاز مي كنند. درنتيجه 
رفتار و عملكرد هر فرد تاثير فوق العاده زيادي روي موفقيت كسب وكار مي گذارد. 
همان طور كه يك سيب خراب مي تواند ساير ســيب هاي سالم را فاسد كند، 
عضوي كه به خوبي كار نكند روي كل تيم تاثير منفي خواهد گذاشت. افرادي 
كه رفتار درستي ندارند و با ساير اعضاي تيم به درستي ارتباط برقرار نمي كنند، 
كساني هستند كه در آينده مشكالت بزرگ تري براي شركت به وجود خواهند 
آورد. افرادي كه نمي توانند با فرهنگ سازماني ارتباط برقرار كنند، مانند ميوه هاي 
خرابي هستند كه بايد كنار گذاشته شوند. اين افراد با گذشت زمان هيچ تغييري 
نمي كنند و اميدي به پيشرفت آنها نيست. واقعيت اين است كه هر استارت آپي 
در شروع فعاليت خود دائما بايد در حال استخدام و اخراج كارمندان باشد تا بتواند 

بهترين افراد را براي تيم انتخاب كند. 

۲. انتخاب اعضاي قابل اعتماد
زماني كه شخصي كسب وكاري را شروع مي كند، هر روز در حال جلسه گذاشتن 
و مالقات با افراد جديد براي پيدا كردن فرصت همكاري است. درنتيجه نمي تواند 

ن به طور دائم در شركت حضور داشته باشد و عملكرد  مندا ر كا
را چك كند. از آنجايي كه نخستين برخورد تاثير 

قوي روي مشتري ها مي گذارد، مدير شركت بايد به 
كارمندان خود اعتماد داشته باشد و زماني كه حضور 

ندارد، كار را به آنها بسپارد. تعداد كمي از كسب وكارها 
مي توانند دوره آموزشي براي كارمندان برگزار كنند 

آموزش دهند. درنتيجه و تمام نكات ريز را به آنها 
بايد با اعتماد ساير كسب وكارها 

به  كردن 

كارمندان و سپردن وظايف به آنها، كارهاي شركت را پيش ببرند. تنها كاري 
كه مي توان انجام داد، اين اســت كه به آنها بگوييد دوست داريد نتيجه كار به 
چه صورت باشد و از چه طريقي بايد انجام شود. سپس منابع و ابزار الزم را در 
اختيارشان قرار بدهيد و همه چيز را به آنها بسپاريد. توجه داشته باشيد كه در 
طول اين مدت بايد دائما با آنها در ارتباط باشيد و راهنمايي هاي الزم را به آنها 
گوشزد كنيد. اين كار را به اندازه اي انجام دهيد كه ديگر جزئياتي باقي نماند و 

احساس كنيد ديگر تحمل شنيدن صداي خودتان را نداريد. 

۳. توجه به بهره وري و نتيجه كار
در يك تيم استارت آپي هيچ كســی به اندازه بنيان گذار شــركت داراي روحيه 
كارآفريني و دغدغه هاي آن نيست و اين باعث نمي شود كه بقيه افراد كارمندان 
بدي باشند. بسياري از مردم ترجيح مي دهند شغل ثابت با درآمد ثابتي داشته باشند 
و بعد از پايان ساعت كاري به ساير جنبه هاي زندگي بپردازند. اين افراد داشتن يك 
زندگي آرام را به دغدغه هاي كارآفريني ترجيح مي دهند و اين اصال ويژگي بدي 
نيست. تا زماني كه فرد هر روز براي انجام وظايف خود در محيط كار حاضر شود و 
مسئوليت پذير باشد، هيچ لطمه اي به كار تيمي وارد نخواهد كرد. يكي از مهم ترين 
وظايف يك كارآفرين اين است كه افرادي با شــخصيت هاي متفاوت را دور هم 
جمع كند و به آنها فرصت شكوفايي بدهد. ساختن تيمي كه تمام اعضاي آن مانند 
كارآفرينان فكر و عمل كنند، به هيچ عنوان منطقي نيست و شايد هرگز نتوان چنين 
تيمي تشكيل داد. شركتي به موفقيت خواهد رسيد كه بتواند براي همه شخصيت ها 
فرصت كار ايجاد كند. اغلب استعدادها در عجيب ترين و فوق العاده ترين تيم ها پيدا 
مي شوند و اين بدان معنا نيست كه تمام اعضاي آن بايد در صحبت و عمل داراي 

مي دهند ســاعات خصوصيات مشترك باشند. برخي كارمندان ترجيح 
جيح كاري بيشتري در شركت بمانند؛ درحالي كه برخي  تر

مي دهند صبح ها زودتــر در محل كار حاضر 
باشند. بهره وري و نتيجه كار تنها مواردي 
هستند كه بايد روي ارزيابي كارمندان تاثير 
بگذارند و به عنوان يك معيار مهم در نظر 

گرفته شوند. 

۴. تعهد و وفاداري بايد با هم باشند
افراد بااستعداد و باهوش زيادي وجود دارند كه نمي توانند به باالترين مرحله 
از اعتماد و مسئوليت پذيري برســند. اين افراد به سختي كار مي كنند و براي 
رســيدن به بهترين موقعيت ها تالش مي كنند؛ اما نمي توان به وفاداري آنها 
اعتماد داشت. دليل اين موضوع آن است كه اين افراد به سختي كار مي كنند و 
مهارت هاي خود را افزايش مي دهند؛ اما اين كار را نه براي شما يا كسب وكار، 
بلكه براي خودشان انجام مي دهند. شايد فكر كنيد اين موضوع امروزه كه همه 
به فكر خودشان هستند طبيعي باشد؛ اما همه چيز به وفاداري بستگي دارد. اين 
روزها استارت آپ ها بايد براي حفظ بقاي خود سخت تالش كنند و شايد فرصتي 
پيدا نشود كه به پشت سر نگاهي بيندازند و ببينند چه كسي هواي شان را دارد. 
درنتيجه وجود كارمندان وفادار ارزش بســيار زيادي براي كسب وكار خواهد 
داشت. اگر قلب در جاي درســت قرار نگرفته باشد، داشتن مغز بزرگ كمكي 
نخواهد كرد. مشتري ها و مصرف كنندگان يك برند هميشه به دنبال محصوالت 
بهتر و ارزان تر هستند و تعجبي ندارد كه بعد از مدتي از يك كسب وكار حمايت 
نكنند؛ اما افرادي كه براي ساختن كسب وكار به آنها تكيه مي كنيد تا در پيشرفت 
آن به شما كمك كنند بايد به وظايف شان وفادار باشند. اين افراد بايد سختي هاي 
كار را تحمل كنند و مسئوليت هاي خود را به طور كامل انجام دهند؛ كساني كه 

براي كار آماده باشند. هميشه حاضر و 
امابراي رسيدن به موفقيت كافي تعهد الزم است؛ 

كه تفاوت هــاي بــزرگ ايجاد نيست. كارمنداني 
متعهدي هستند كه نسبت به كار مي كننــد، افــراد 
كارمندان كساني هستند كه تعهد خود وفادارند. بهترين 
در آنها وجود داشــته باشند. و وفاداري به يك اندازه 

حال با دانستن اين موارد 
مي توانيد به راحتي از 
طريق شبكه اجتماعي 
Startupfly كــه 
يك شبكه اجتماعي 
بــراي يافتــن هم 
تيمي و شبكه سازي 
است اســتفاده كنيد 
و طبق معيارهاي باال 
به انتخــاب هم تيمي 

بپردازيد. 

۴   نكته   كليدي   در    تيم سازي   استارت آپ ها

بازاريابي تجربه اي چيست؟
روش ســنتي بازاريابي در عصــري صنعتي 
متبلور شده كه به دور از مباحثي نظير فناوري 
اطالعات، برندينگ و تحــوالت ارتباطات در 
دنياي امروز و عصر جديد بوده است. بازاريابي 
تجربــه اي به ابزار برتــر بازاريابــي در آينده 
تبديل خواهد شد. امروزه شــركت ها از مزايا 
و ويژگي هاي بازاريابي ســنتي به سوي خلق 
تجربه براي مشتريان شــان حركت كرده اند. 
آنها دريافته اند كه بازاريابــي تجربه اي، يك 
شيوه كامال جديد فكر كردن درباره بازاريابي 
اســت. بازاريابي تجربــه اي مي تواند تجاربي 
به ياد ماندنــي، مناســب و اغلــب بــا ارزش 
ايجاد كنــد. درگير كردن مشــتري از طريق 
تجربــه اش ممكن اســت باعــث ايجاد يك 
احساس قوي در او شــده و در نهايت تبديل 
به احساســي ماندگار شــود. بر اين اساس و 
به دنبــال آن بازاريابان تجربــه اي دريافتند 
كه مصرف كنندگان، انســان هاي منطقي و 
احساسي بوده كه عالقه مند به كسب تجارب 
لذت بخش هســتند؛ اما اين تجارب بسته به 
نوع محصول، نحــوه مصرف و نيز مشــتري 
متفاوت خواهد بود. محققان 5 نوع تجربه را كه 
بازاريابان مي توانند براي مشتريان خود خلق 
كنند، مشخص كرده اند شامل: تجارب حسي، 
تجارب احساسي و عاطفي، تجارب شناختي و 
فكري، تجارب فيزيكي- رفتاري و شيوه زندگي 
و تجارب هويت اجتماعي كه نتايج آن با گروه 
يا فرهنگ مرجع آن مشتري ارتباط دارد. آنها 
معتقدند هدف نهايي بازاريابي تجربه اي، خلق 
تجربه جامعي است كه تمامي انواع تجربه هاي 
انفرادي را در يك تجربه جامــع و كل نگرانه 
ادغام مي كند. بازاريابي تجربه اي داراي چهار 

ويژگي است.
1. تمركز بر تجارب مشتري: برخالف تمركز 
محدود بازاريابي سنتي بر ويژگي ها و مزاياي 
كاركــردي محصول يــا خدمــت، بازاريابي 
تجربه اي بر تجربه هاي مشتريان تمركز دارد. 

2. تمركز بر مصرف به عنوان يك تجربه جامع. 
3. مشتريان، منطقي و عاطفي هستند.

4. روش ها و ابزار ها گلچين شده هستند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

در باب اينرسي ســازماني، مباحث زيادي مطرح شــده است. اينرسي 
سازماني به تمايل سيستم براي تداوم وضع فعلي و عدم ريسك پذيري 
براي تغيير اشاره دارد. بدين ترتيب سيستم در يك روزمرگي مفرط، وضع 
موجود را حفظ مي كند، مگر اينكه رويدادهاي محيطي به تغيير وادارش 
كنند. توجه شود كه اينرسي به معني سكون نيست، بلكه به عدم تمايل 
يا عدم توانايي بــه ايجاد تغيير در روند فعلي اشــاره دارد. در يك مثال 
يك سازمان گسترده در سطح ملي را در نظر بگيريد كه با پيشنهاد يك 
شركت مبني بر نصب و پياده سازي سيستم تشــخيص چهره كاركنان 
براي ورود و خروج مواجه مي شود و اين نيز مورد استقبال قرار مي گيرد. 
يا شــركت خصوصي را فرض كنيد كه با مشاهده ايجاد وب سايت فروش 
الكترونيكي توسط رقيب، او نيز به اين كار دست مي زند. اينها مثال هايي 
از مديريت بر مبناي رويدادهاست كه سيستم در حالت عادي تحرك قابل 
اعتنايي از خود بروز نمي دهد يا نمي تواند بروز دهد، بلكه تمامي اقدامات 

سيستم بر مبناي پيشامدهاست. 
هنگامي كه اهداف، خط مشي ها و 

استراتژي هاي حركت به سمت 
اهداف مشخص نباشد، اين 

رويدادهاســت كه همانند 
امواج، سيستم را اين سو 
و آن ســو مي برد. در واقع 
مديريت بر مبناي رويدادها  
 Management by(
 )Events( )MBE
نقطه مقابــل مديريت بر 

)MBO( مبناي هدف 
 است. 

مديريت بر مبناي رويدادها 
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در جهان تنها دو گروه از مردم هستند كه هرگز تغيير نمي يابند: 
برترين خردمندان و پست ترين بي خردان.
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چهارمين جلسه دادگاه متهمان بانك سرمايه برگزار 
شد

پرويز كاظمي درباره واريز ۳ ميليارد  به حســاب همسرش: حق 
مشاوره ام بود

يكي از متهمان پرونده بانك ســرمايه گفت: ما هدايتي را در ســال ۹۰ در شــهرداري 
ممنوع المعامله كرديم. به گزارش ايسنا، در ابتداي چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات 
3 عضو سابق هيات مديره بانك سرمايه، قاضي مسعودي مقام مفاد مواد 1۹3 و 1۹4 قانون 
آيين دادرسي كيفري را به متهمان تفهيم و اظهار كرد: در جلسه قبل تعدادي از كاركنان 
بانك سرمايه دادگاه حاضر شدند كه وكالي اين متهمان اعتراض كردند كه حضور اين افراد 
به نشانه محكوم نشان دادن موكلين شان بود؛ در صورتي كه اين برداشت نادرست است و 
اين افراد براي روشن شدن موضوع براي افكار عمومي به دادگاه احضار شدند. پرويز كاظمي 
پس از تفهيم اتهام با حضور در جايگاه در دفاع از خود، عنوان كرد: در جلسه قبل سعي كردم 
مطالب را در قالب جداول بررسي كنم. بعد از خروج از بانك اگر موردي بوده من پاسخگوي 
آنها نيستم. درباره آقاي هدايتي اگر موردي هست مربوط به خريد شركت بوده و از طريق 
شركت ها وارد سيستم بانكي شده است و اين خريد شركت از طريق دريافت وام نبوده است. 
جلسه قبل هم گفتم يك مورد بازرسي بانك درباره تخلفات بانك به ما ارائه نشده بود. پس 
ما به عنوان اعضاي غيرموظف اگر موردي مغاير بود، بايد از طريق سيستم داخلي متوجه 
مي شديم. درباره وثايق اگر چيزي را تصويب كرديم، ما كليات را در نظر مي گيريم. وي افزود: 
ما مسئول اجرا نيستيم و ملك را نمي بينيم. سيستم داخلي بانك بايد بررسي مي كرد و به 
ما گزارش مي داد. درباره ضمانتنامه هاي صادرشده درباره 3 شركت قرارداد الزم االجرا در 
نظر گرفته شده بود. ماده 12۹ اعمال شد و صندوق ذخيره پشت آن بود. درباره يك شركت 
گزارش مي آيد كه مشكل دارد ما هرچه مصوب شده را رعايت كرديم و به بانك ها ابالغ شده 
است. من آمار و ارقام شركت ها را دارم. اگر احيانا در اجرا مفاصا يا صورت حساب نگرفتند بايد 
به ما مي گفتند. متهم رديف دوم پرونده خاطرنشان كرد: من در اين مدت توانستم اين موارد 
را ببينم؛ چراكه در شعبه موجود است. بازرس داخل به صورت رندوم اگر مغايرتي باشد به 
صورت سيستماتيك بيان مي كند. شما اگر يك مورد گزارش آورديد كه گزارش شده است، 
ما مخلص شما هستيم. وي ادامه داد: درباره شركت هايي كه وام داده شده گزارش حسابرس 
داريم كه بايد در داخل شعبه چك شود. اينها مراحل كنترلي است كه پيش تر بايد رسيدگي 
شود. ما وقتي مغايرتي نداريم عمل مي كنيم. مگر مي شود به ما بگويند چك برگشتي وجود 
دارد و ما تسهيالت بدهيم؟ پس همه موارد مورد تاييد شعبه بوده است. براساس صورت هاي 
مالي، اين شركت ها 1۰۰ ميليارد فروش و 2۰ ميليارد فروش داشتند. بايد ببينيم اختيارات 
هيات مديره چيست و آيا به دست اعضا رسيده است؟ ما در صورت حساب ها و قراردادهاي 
مالي مهر شــعبه را مي بينيم. قاضي مســعودي مقام خطاب به او گفت: در رابطه با گروه 
شاملويي و اعطاي تسهيالت به بيش از 2۰ درصد سرمايه بانك صورت گرفته است. يعني 
در حالي كه سرمايه كلي بانك 4۰۰۰ ميليارد بوده حدود 2۷۰۰ ميليارد به شاملو اعطا شده 

است. كاظمي پاسخ داد: بايد جداول اعداد و ارقام را ببينم. 
قاضي از نمايندگان بانك سرمايه خواست تا اگر پاسخي به ادعاهاي كاظمي دارند، بيان 
كنند. نماينده بانك سرمايه گفت: اول اينكه ضمانتنامه ها 1۶۸ فقره بوده كه 32 مورد آنها 
مانده است. ايشان مي گويند عضو غيرموظف بودند در صورتي كه ايشان عضو هيات مديره 
بوده است. در ضمانتنامه حسن انجام تعهد يعني 25 درصد وجه نقد گرفتند يا 1۰ درصد 
وجه نقد گرفتند و مابقي ضمانتنامه بوده و يك ريال وجه نقد نگرفتند. 1۷ روز قبل از اينكه 
قراردادي برسد شما ضمانتنامه صادر كرديد. آقايان شاملويي و هدايتي پول هايي در بانك 
سرمايه تحت عنوان وجوه اداره شده مي گذارند. پول گذاشتند و 2۸ درصد سود دريافت 
مي كردند و بعد مي گفتند ما اين افراد را معرفي مي كنيم به آنها تسهيالت بدهيد. نماينده 
داستان در ادامه اظهارات كاظمي، گفت: چرا بازرسي گزارش نداده است؟ يا گزارش وجود 
ندارد كه من اين امر را متوجه تر مي دانم به سرپرست بانك اعالم شده و سرپرست به اعضا 
اعالم كردند. آقاي كاظمي شما وظيفه بررسي صالحيت داريد. جاهايي بوده كه مخالفت 
شده و شما امضا كرديد. درباره شركت باران تجارت گفته مي شود اين شركت مشكل دارد، 
چرا امضا كرديد؟ كاظمي پاسخ داد: كميته مي گويد اگر وثيقه داشت، تسهيالت بدهيد. 
ما شرايط كميته را تصويب كرديم. اگر كميته تشــخيص دهد ما تسهيالت نمي دهيم. 
نماينده دادستان گفت: يعني شما دو مرحله اي تصميم گيري مي كرديد؟ آيا پول فرزند 
يا خانواده شما بود هم همين توضيحات را مي داديد؟ كاش ما هم 2۰ ميليون، 2۰ ميليون 
پول مي گرفتيم و با اگر، اگر تصميم گيري مي كرديم. كاظمي پاسخ داد: همه اينها براساس 
مصوبات كميته ها انجام شده است. جايي نبوده كميته بگويد چك برگشتي دارد و انجام 
ندهيد و ما انجام داده باشيم. بايد وثيقه بيايد ارزيابي شود، چك برگشتي نداشته باشد سپس 
تسهيالت داده شود. نظر شما اين است كه سليقه اي تسهيالت داده شده است. دهقاني ادامه 
داد: همه مطالب مستند بوده است. ما سعي كرديم بدون دليل صحبت نكنيم. سوال ما اين 
است عضو غيرموظفي كه تسهيالت را امضا مي كند و در جريان مكاتبات است غيرموظف 
محسوب مي شود؟ متهم رديف دوم پرونده گفت: معماي اجرا فرق دارد. اجرا، عزل، نصب 
و... خالصه من مطالب را درباره ضمانتنامه ها بيان كردم. ما بدون قرارداد ضمانتنامه صادر 
نكرديم. فكر مي كنم اگر شــما عزيزان ۶ ماه در كار اجرايي ورود كنيد شرايط را متوجه 
مي شويد. قاضي مسعودي مقام در واكنش به اين صحبت گفت: اگر وارد كار اجرايي شويم 
مانند شما مجبور به تخلف مي شويم و اين سخت مي شود. كاظمي خطاب به قاضي گفت: 
همه از من مي پرسند ماجراي 3۰ ميليون يورو چيست؟ و خواست درباره 3 ميليارد واريزي 
پول به حساب همســر خود توضيحاتي دهد كه قاضي گفت: آن پرونده مجزاست كه در 
مراحل تحقيقات است. كاظمي گفت: يك شركت كره اي مطالباتي از دولت داشت كه من 
مشاوره پروژه اي به آنها دادم و وقتي مشخص شد مي توانند مطالبات شان را وصول كنند 
بعد در حساب هاي بانكي ديگر رفت و من گفتم اينها را در بانك سرمايه بگذاريد. قاضي 
پرسيد پس اين مبلغ در حساب همسر شما چه مي كرد؟ كاظمي پاسخ داد: آن مبلغ حق 
مشاوره من بود. وي ادامه داد: عمده مشكالت بانك از مهرماه ۹2 ايجاد شده است كه هر 
5-۶ ماه مديرعامل عوض مي شد. آقاي درخشنده كه آمد ما ديديم كه كارها با نتيجه ها 
با هم منطبق نيست و همه اينها تاثير منفي در EPS بانك داشته است. كاظمي گفت: 
در سال ۹3 هشدار داديم كه اوضاع بانك مناسب نيســت. 2-3 هفته بعد ايشان بركنار 
شد و رئيس صندوق ذخيره مديرعامل شد و دســتنويس خدمت آقاي سيف فرستادم 
كه الزم اســت دغدغه هاي خود را اعالم كنم كه در تاريخ ۹3/۹/1۰ متاســفانه مديريت 
قبلي همكاري مناسب را در سيستم بانك نداشته است. صندوق ذخيره به عنوان اكثريت 
سهامداران تصميم گرفت سرپرست صندوق را به عنوان رئيس بانك معرفي كنند اينجانب 
گفتم كه صالح به اين كار نيست، نهايتا تغييرات از نظر بانك مركزي مورد تاييد نيست لذا 
مشكالت آتي در پيش خواهد بود. متهم رديف دوم پرونده گفت: وظيفه ذاتي من است 
كه بروم آنجا اعالم كنم، بعد از آن در تاريخ ۹3/۹/2۹ نامه محرمانه آمد كه مسئوليت كليه 
عواقب و اقدامات خالف موازين قانوني و عدول از ضوابط بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مستقيما متوجه جناب عالي يعني رئيس صندوق بوده و جاي هيچ گونه توجيهي 
نيست. وي ادامه داد: بعد از اين تاريخ مجددا رد صالحيت حرفه اي ايشان اعالم شده است 
و ما تالش خود را بابت بحث نظارتي انجام داديم. چون معما حل شود آسان شود، در آن 
موقع اين بحث ها نبود. من وظيفه ام را انجام دادم و چندين جلسه رفتم و گفتم منتها اين 
تغييراتي كه اتفاق افتاده را نمي شود راحت از كنار آن بگذريم. خود شما بهتر مي دانيد كه 
رابطه من با سرپرست چطور بوده است. كاظمي ادامه داد: آقاي قاضي اگر اينها مي توانستند 
ما را تغيير دهند، با يك نامه مي توانستند ولي نمي توانستند به لحاظ قانوني تغييرات انجام 
دهند. براي مسابقات المپيك مي گويند بايد ركورد بزني تا وارد شويد، اينجا هم مي گويند 
اگر اين شرط ها را انجام داديد آن وقت تسهيالت بدهيد و برويد. ما اينقدر نمي دانيم كه 
طرف چك برگشتي داشت تسهيالت ندهيم؟ مدير آمده 4 ماه بوده بعد رفته است، مدير 
آمده 2 سال بوده و بعد رفته است. يك آقايي در شركت سرمايه گذاري صندوق دكتراي 
منطق دارد، به چه درد آنجا مي خورد دكتراي منطق؟! بايد با واقعيت ها مواجه شويم. وي 
 گفت: در 4-5 ماه مدير عوض كردن فاجعه است، سوء مديريت باعث بروز چنين مشكالتي

 شده است. 
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