
حدود ۴۰ درصد اقتصاد جهان در اختيار چين و آمريكاست. به گزارش ايسنا، 
بانك جهاني در گزارش نهايي خود از توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان در 
سال ۲۰۱۸ اعالم كرد كه اقتصاد جهاني داراي ارزشي معادل ۸۵ تريليون و ۷۹۰ 
ميليارد و ۸۲۱ ميليون دالر بوده است. در اين گزارش كه براساس ميزان توليد 
ناخالص داخلي ۲۰۵ كشور و قلمرو تهيه شده است، ميزان توليد ناخالص داخلي 
كشورهاي برمودا، جزاير ويرجين، جزاير شــنل، اريتره، ونزوئال، جبل الطارق، 
كره شمالي، پولنزي، كالدونياي جديد، سن مارتين و سوريه به دليل در دسترس 

نبودن يا دقيق نبودن اطالعات مورد ارزيابي قرار نگرفته است. 

جايگاه ايران در اقتصاد جهاني
ايران تا پايان ســال ۲۰۱۸ با توليــد ناخالص داخلي معــادل ۴۵۴ ميليارد 
و ۱۳ ميليــون دالر، باالتر از نــروژ و امــارات و پايين تر از اتريــش و تايلند 
در رده بيســت و هفتم ايستاده اســت. بدين ترتيب ســهم ايران از اقتصاد 
جهانــي ۰.۵۳ درصد اســت. در بين ديگر كشــورهاي همســايه، ســهم 
پاكســتان ۰.۳6 درصد، عربســتان ۰.۹۱ درصــد، امــارات ۰.۴۸ درصد، 
 روســيه ۱.۹۳ درصد و تركيــه ۰.۸۹ درصــد از كل اقتصــاد جهاني بوده

 است. 

بيشترين سهم از اقتصاد جهان
آمريكا با در اختيار داشــتن توليد ناخالص داخلي معادل ۲۰ تريليون و ۴۹۰ 
ميليــارد دالر، كماكان بزرگ ترين اقتصاد جهان محســوب مي شــود كه تا 
 پايان ســال ۲۰۱۸، حدود ۲۳.۸۹ درصد از كل اقتصــاد جهاني را در اختيار

 داشته است. 
 پــس از آمريــكا، چيــن بــا در اختيــار داشــتن ۱۵.۸6 درصــد
  اقتصــاد جهاني )توليــد ناخالص داخلي معــادل ۱۳.6۱ تريليــون دالر(،
  ژاپن بــا در اختيار داشــتن ۵.۷۹ درصــد اقتصاد جهانــي )توليد ناخالص 

داخلي معــادل ۵.۷۹ تريليــون دالر(، آلمان بــا در اختيار داشــتن ۴.6۵ 
 درصد اقتصاد جهانــي )توليد ناخالص داخلي معــادل ۳.۹۹ تريليون دالر(، 
انگليس با در اختيار داشــتن ۳.۲۹ درصد اقتصاد جهانــي )توليد ناخالص 
 داخلي معادل ۲.۸۲ تريليون دالر(، فرانســه با در اختيار داشتن ۳.۲۴ درصد
 اقتصاد جهاني )توليد ناخالص داخلي معــادل ۲.۷۸ تريليون دالر( و هند با 
در اختيار داشــتن ۳.۱۸ درصد اقتصاد جهاني )توليد ناخالص داخلي معادل 
 ۲.۷۳ تريليون دالر(، بيشــترين ســهم را از اقتصاد جهان در ســال ۲۰۱۸ 

داشته اند. 

آمار بانك مركزي نشــان مي دهد كه تعداد چك هاي مبادله اي وصول شــده در استان  
گيالن بيش از ساير استان هاست. همچنين بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي در 
استان هاي چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و گلستان بوده است. به گزارش 
ايسنا، براساس آمار بانك مركزي در تعداد كل چك هاي مبادله شده در تيرماه سال جاري 
بيش از هفت ميليون و ۸۰۰ هزار فقره چك بوده كه ارزش آن به بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان مي رسد. چك هاي مبادله اي از نظر تعداد نسبت به ماه پيش از آن يعني خردادماه 
سال جاري از نظر تعداد ۱۸.۵ و از نظر ارزش ۱۹.۵ درصد افزايش داشته است. سهم استان 
تهران از چك هاي مبادله اي در اين ماه دو ميليون و ۷۰۰ هزار فقره به ارزش حدود ۵۲ هزار 

ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه براساس آمار بانك مركزي بيش از نيمي از 
چك هاي مبادله شده در اين ماه مربوط به سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي بوده 
است. در تيرماه سال جاري در كل كشور حدود هفت ميليون چك به ارزش ۸۹ هزار ميليارد 
تومان وصول شده كه نسبت به ماه پيش از آن ۱۸.۷ درصد از نظر تعداد و ۱۹.۵ درصد از 
نظر ارزش افزايش داشته است. بدين ترتيب بيش از ۹۰ درصد از كل چك هاي صادره و 
حدود ۸۹ درصد از كل چك هاي مبادله اي وصول شده است. براساس آمار بانك مركزي، 
چهارمحال وبختياري با ۹۸.۴ درصد بيشترين و سيستان وبلوچســتان با ۷۱.۲ درصد 
كمترين ميزان چك برگشــتي را به خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه در بين 

استان هاي مختلف كشور، استان گيالن با ۹۳.۱ درصد، البرز با ۹۲.۲ درصد و يزد با ۹۱.۸ 
درصد بيشترين سهم از چك هاي وصولي نسبت به كل چك هاي صادرشده را داشته اند. 
از نظر ارزش نيز اين رتبه ها به ترتيب در اختيار كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و گيالن است. 
همچنين در تير ماه سال جاري در كل كشور بالغ بر 6۸۸ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ۱۰ 
هزار ميليارد تومان به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده كه در واقع در كل 
كشور از نظر تعداد ۹6 درصد و از نظر ارزش ۹۳.6 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل 
كسري يا فقدان موجودي بوده است. در ماه مورد بررسي، در استان تهران حدود ۲۱۰ هزار 
فقره چك به ارزشي بالغ بر ۵۱۰۰ ميليارد تومان به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت 

داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۹ درصد 
از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري با فقدان موجودي بوده است. در ماه مذكور در بين 
ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان 
موجودي به كل ارزش چك هاي برگشتي در استان به ترتيب به استان هاي چهارمحال و 
بختياري ۹۸.۴ درصد، كهگيلويه و بويراحمد و گلستان )هر كدام ۹۸.۲ درصد( و خراسان 
جنوبي )۹۸.۱ درصد( اختصاص يافته است. استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان 
شمالي و ايالم كمترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان موجودي 

به كل ارزش چك هاي برگشتي در استان را به خود اختصاص داده اند. 

بانك مركزي زيمبابوه بــراي مقابله با بحران ارزي 
نرخ بهــره را به ۷۰ درصد افزايــش داد. به گزارش 
بلومبــرگ، كميته سياســت گذاري پولــي بانك 
مركزي زيمبابوه تنها ســه روز پس از تاسيس خود 
تصميم گرفت در نخســتين مصوبه، نــرخ بهره را 
به ســطح باورنكردني ۷۰ درصــد افزايش دهد. از 
زماني كه دولت زيمبابوه در ژوئن امســال تصميم 
به كنار گذاشــتن دالر از پول ملــي و معرفي واحد 
پولــي جديد ملي گرفــت، نرخ ارز در اين كشــور 
بحران زده آفريقايي با ســرعت سرســام آوري رو 
 به افزايش اســت و تور به ســطوح كم ســابقه  اي 

رسيده است. 
جان مانگايودا، رئيس بانك مركزي زيمبابوه با اشاره 
به انتظار اين بانك براي آغاز چرخه كاهشي نرخ تورم 

گفت: نرخ بهره با هدف كاهش به كمك نرخ تورم به 
اين سطح افزايش يافت و همچنين انتظار داريم كه با 
حذف تدريجي نظام چند نرخي در بازار ارز، افزايش 
نرخ بهره به مهار افزايش نرخ ارز خاتمه دهد و نرخ ها 

مجددا تحت كنترل درآيند. 
دولت زيمبابوه آمار رسمي از تورم منتشر نمي كند؛ 
اما نرخ تورم توســط مراجع غيررســمي در حالت 
خوش بينانه ۲۳۰ درصد و در حالت بدبينانه ۵۷۰ 
درصد اندازه گيري شــده اســت. جان رابرتسون، 
اقتصاددان اهل اين كشــور در گفتگــوي تلفني با 
بلومبرگ گفت: افزايش نرخ بهــره مي تواند گامي 
مهم باشــد؛ اما نرخ بهره هنوز فاصله زيادي با نرخ 
تورم دارد كه در بهتريــن حالت باالي ۲۰۰ درصد 
است. فكر مي كنم تا پايان امسال، نرخ تورم هنوز در 

سطح بسيار بااليي قرار داشته باشد. 
زيمبابوه ســال ۲۰۰۹ ميالدي و به دنبال بي ارزش 
شــدن پول ملي خود، دالر را به عنوان واحد پولي 
خود برگزيد و استفاده از ارزهاي ديگري چون راند 
آفريقاي جنوبي و پوند انگليس در مبادالت را مجاز 
اعالم كرد. با اين حال اكنون اين كشــور با كمبود 
دالر نقد در بازار و افزايش شــديد تقاضا براي دالر 
مواجه شده است. كمبود شــديد ارزهاي خارجي 
در زيمبابوه باعث شد تا بازار سياه گسترده اي براي 
فروش ارزهاي خارجي به ويــژه دالر آمريكا ايجاد 
شود و در شــرايطي كه دولت تالش مي كند تا نرخ 
برابري دالر آمريكا مقابل دالر زيمبابوه را حفظ كند، 
 فاصله بين بازار آزاد با بازار دولتي روز به روز بيشتر

 مي شود. 

خودروهاي پالك شهرستان عامل نيمي از ترافيك موجود 
در تهران هستند، بر اين اساس طرح ممنوعيت و محدوديت 
تردد پالك شهرستاني ها در پايتخت بررسي مي شود. مطابق 
اعالم پليس راهنمايي و رانندگي ورودي هاي تهران از جمله 
جاده مخصوص كرج، بزرگراه فتح، آيت ا... سعيدي و اتوبان 
تهران – كرج صبح ها به سمت تهران ترافيك سنگين دارند و 
عصرها هم به عكس. برخي خودروهاي پالك شهرستان اين 
روزها حتي از پايتخت خارج هم نمي شوند و صاحبان آنها با 
اقامت در پايتخت و به وجود آوردن پديده خودروخوابي در 

خيابان هاي تهران مشغول مسافركشي هستند؛ موضوعي 
كه براي خودروهاي شــخصي غيرقانوني است؛ اما جالب 
اينجاست كه پالك شهرستاني ها بيش از تاكسي در تهران 
مسافركشي مي كنند. اين خودروها عالوه بر ايجاد ترافيك، 
عامل آلودگي هوا و صوتي هستند و حتي مشكل جاي پارك 
را در پايتخت رقم زده اند. ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران 
معتقد است كه اين طرح بايد براي جلوگيري از ورود بي ضابطه 
خودروهاي شهرستاني كه هر روز وارد شهر تهران مي شوند، با 
دربرگيري تمام شهر تهران اجرا شود؛ به اين معنا كه آنچنان 

كه خودروهاي تهراني براي ورود به حلقه دوم ترافيكي داراي 
سهميه اي مشخص )۲۰ روز( در هر فصل هستند، خودروهاي 
شهرستاني هم براي ورود به تهران داراي سهميه اي مشخص 
در هر فصل يا ماه باشند. سيد محمود ميرلوحي، عضو شوراي 
شهر تهران درباره سهميه بندي روزهاي مجاز ورود خودروهاي 
شهرستاني به شــهر تهران گفت: حتما بايد چنين طراحي 
داشته باشيم و خودروهايي كه از بيرون تهران مي آيند چنانچه 
بخواهند بيشتر از يك حد مشخص در تهران تردد كنند، بايد 
هزينه اي مضاعف نسبت به شهروندان تهراني پرداخت كنند.

رئيس پليس راهور ناجا گفت: در اين چند ماه اخير، روزانه 
۴۵ تا 6۵ نفر در كشــور بر اثر تصادف جان خود را از دست 
داده اند؛ يعني تقريبا هر ساعت دو نفر جان خود را از دست 
مي دهند. سردار سيد كمال هاديانفر اظهار كرد: ما در چهار 
ماهه اول ســال جاري براســاس آمار دريافتي از پزشكي 
قانوني بالغ بر ۵ هزار و ۸۳۳ نفر از هم وطنان در جاده هاي 
كشور يا در معابر شهري بر اثر تصادف جان خود را از دست 
دادند. وي افزود: از اين تعداد ۴ هزار و ۳۹۷ نفر در جاده ها و 
هزار و ۴۳6 نفر در شهرها جان خود را از دست دادند. سردار 

هاديانفر ادامه داد: تقريبا ۱۲۳ هزار و 6۳۴ نفر بر اثر تصادفات 
مصدوم )مجروح( شدند كه نسبت به سال قبل صفر بوده 
است؛ يعني نه افزايش و نه كاهش داشته ايم. رئيس پليس 
راهور ناجا تصريح كرد: ۱۱۲ هزار وسيله با ظرفيت دو و نيم 
ميليون دانش آموز پيش بيني كرديم و از ۱۵ شــهريور تا 
۱۵ مهر ۹۸ طرح آماده باش پليس راهور آغاز مي شود. وي 
بيان كرد: براي طرح مهرماه از ۱۴ هزار و ۹۰۲ نفر نيروهاي 
پليس راهور در شهرها بهره مي بريم و از تمامي امكانات براي 
اول مهر استفاده مي كنيم تا با كمترين گره ترافيكي روبه رو 

شويم. رئيس پليس راهور ناجا گفت: براساس آمار فوتي سر 
صحنه حدود ۵۳ درصد است كه 6 درصد در حين انتقال 
فوت مي كنند كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل نيم 
درصد كاهش داشته است و فوت در بيمارستان ها حدود 
۲.۴۰ درصد است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك 
درصد كاهش داشته است. وي ادامه داد: امسال نسبت به سه 
ماه اول سال ۵ درصد افزايش سفر داشته ايم. سردار هاديانفر 
تصريح كرد: ۷.۲۵ درصد واژگوني در جاده ها داشته كه اين 

عدد در برهي روزهاي پرتردد افزايش داشته است. 

از فرصت تعيين شده براي ورود اطالعات حقوق كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي به سامانه حقوق و مزايا، فقط هشت 
روز ديگر باقي است و بايد در اين فاصله مديران براي اعالم 
اطالعات حقوقي اقــدام كنند. به گزارش ايســنا، از يك 
ســال و نيم پيش كه ســامانه ثبت حقوق و مزايا از سوي 
سازمان اداري و اســتخدامي راه اندازي شد تاكنون برخي 
دســتگاه هاي اجرايي براي بارگذاري اطالعات در سامانه 
ورود نكردند، اين در حالي است كه طبق اعالم مسئوالن، 
دســتگاه هاي زيرمجموعه قوه مقننه و مجريه اطالعات 
حقوقي را بارگذاري كرده، اما قــوه قضائيه و برخي نهادها 
تاكنون اقدامي نكرده بودند. بر اين اســاس در مردادماه و 
در جلســه هيات دولت مصوب شد كه تا پايان شهريورماه 
تمامي دستگاه هايي كه اطالعات درج شده آنها ناقص بوده 
يا اينكه اصال ورود نكرده بودند، اقدام كنند و سازمان اداري و 

استخدامي هم مكلف شد تا پيگير دستگاه هاي اجرايي براي 
اجراي اين قانون باشد. اين در حالي است كه فقط هشت روز 
ديگر از مهلت تعيين شده باقي مانده و بايد طبق مصوبه دولت 
تمامي دستگاه هاي اجرايي تا پايان شهريورماه اطالعات 
مربوطه را در ســامانه حقوق و مزايا بارگذاري كنند. با اين 
حال تاكنون اطالعي در مورد اينكه روند بارگذاري اطالعات 
در مهلت اعالم شده چگونه بوده و آيا در مهلت تعيين شده 
دســتگاه ها ورود كرده اند يا خير، وجود ندارد. طبق ماده 
)۲۹( قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا، مديران كليه 
دستگاه هاي اجرايي شامل قواي سه گانه جمهوري اسالمي 
اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسســات و دانشگاه ها، 
شركت هاي دولتي، موسســات انتفاعي وابسته به دولت، 
بانك ها و موسسات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه دولتي، 
موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات عمومي، 

بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي، مجلس، شوراي نگهبان 
قانون اساسي، بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره 
مي شوند و همچنين دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون 
بر آنها مســتلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون 
خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات آن تبعيت مي كنند 
نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت، شركت ملي 
گاز، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، 
سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران، صدا و سيما، ستاد اجرايي و قرارگاه هاي 
سازندگي و اشخاص حقوقي وابســته به آنها، اشخاص و 
دستگاه هايي هستند كه بايد اطالعات حقوق و دستمزد 
خود را در اين سامانه ثبت كنند؛ به نحوي كه ميزان ناخالص 
پرداختي به هر يك از افراد مشخص باشد و امكان دسترسي 

براي نهادهاي نظارتي و عمومي مردم فراهم شود. 

كدام استان ها  بيشترين چك برگشتي  را  دارند؟

نرخ  بهره زيمبابوه ۷۰ درصد   شد

مرگ روزانه ۴۵ تا ۶۵ نفر در كشور بر اثر تصادف سهميه بندي تردد خودرو هاي پالك شهرستاني در  تهران

شمارش معكوس  براي  اعالم  حقوق ها
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سرمقاله

يادداشت

 چرا   استارت آپ ها
مهاجرت  می کنند؟

 بانک ها  تخصصی تر
 شوند

 شــايد چهــار ســال قبــل 
می توانســتيم ايــن حرف را 
بزنيم كه كسب و كارهای نوين 
و اســتارت آپ ها عاملی برای 

كاهش مهاجرت نخبگان...

  رضا الفت نسب، رئيس اتحاديه 
کسب و کارهای اينترنتی

  کميل طيبی، کارشناس اقتصادی
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 زمزمه  تغيير  فرمول
 تعيين  نرخ   سود 

 دعوای  دو    وزارتخانه
 بر سر  واردات   برنج 

»کسب و کار« تهدید  اکوسیستم  استارت آپی  را   بررسی  می کند

وضعیت  قرمز  مهاجرت  فعاالن  استارت آپی
صفحه3

صفحه2

تالطم  بورس  با  سهامداران  هیجان زده
نقدینگی سرگردان این    بار   بازار سرمایه  را  دچار  افت   و خیز کرد

سهامداران  تازه  وارد  بورس  اطالعات  کافی   از  شرکت های   بورسی   ندارند

هرچند آمارها حاكی از افزايش ميزان سپرده ها با وجود 
نظارت بر نرخ سود و عدم افزايش آن است، اما برخی از 
كارشناسان پيشنهاد می كنند كه به تناسب افزايش نرخ 
تورم، نرخ سود بانكی هم افزايش پيدا كند؛ پيشنهادی 
كه البته مغاير با سياست های بانك مركزی و تالشی 
است كه از سوی اين بانك برای مهار نقدينگی صورت 
گرفته است.در حال حاضر نرخ سود برای سپرده های 
 يكســاله ۱۵ درصد و در برخی از بانك های خصوصی
 ۲۰ درصد است. براساس دســتور بانك مركزی نيز 
بانك ها حق تجاوز از نرخ سود ۲۰ درصدی را ندارند. با 
اين حال نرخ سود از ديد بسياری از كارشناسان در حال 
حاضر باالست و منشأ مهم خلق نقدينگی و تورم شده 

است.در همين رابطه ...

موضوع برنج و واردات آن مدت هاست به بحث 
روز تبديل شــده و با توجه به اينكه هنوز برنج 
ايرانی در انبارهای داخلی دپو شــده اند برخی 
از افــراد اصرار بــه واردات برنج دارنــد و برای 
 رسيدن به اهداف خود دست به دامن معاون اول 
رياست جمهوری شده اند. در همين رابطه رئيس 
اتاق بازرگانی ايران در نامــه ای به جهانگيری 
نوشت: بخشــی از برنج های وارداتی حدود سه 
ماه به دليل عــدم تخصيــص ارز در گمركات 
 كشــور رســوب كرده و باوجود پيگيری های 
به عمل آمده برای تامين ارز آنها اقدامی نشده 
اســت. اما بعد از دعوای دو  وزارتخانه بر ســر 

واردات برنج در فصل برداشت...

ایران  باالتر از نروژ، امارات، سنگاپور و... 

سهم ايران   از اقتصاد جهاني چقدر است؟



اقتصاد2
ایران وجهان

الزام 15 شغل جدید برای نصب دستگاه کارت خوان
 فقط ۲۰درصد پزشــکان در 

سامانه مالیاتی ثبت نام کردند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک 
ربع زمان می خواهد که پزشــکان به سامانه امور 
مالیاتی متصل شوند و ثبت نام کنند ولی تاکنون 
حدود ۲۰ درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به ســامانه 
متصل شده اند، که انتظار ما بیش از این ارقام است.

 پارســا در خصوص نصب و راه اندازی ســامانه 
پایانه های فروش در مطب های پزشــکان افزود: 
هماهنگی و تفاهمی با نظام پزشکی کشور شده 
است، اما در همان گام های نخست، شرکت های 
تولیدکننده کارتخوان آماده نبودند که در پی آن 
بحث آماده نبودن زیرساخت ها مطرح شد، اما پس 
از آن تا تاریخ ۱۵ شــهریور ماه همه زیرساخت ها 

آماده شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک 
ربع عزم و اراده می خواهد که پزشکان به سامانه 
امور مالیاتی متصل شوند و ثبت نام کنند و تاکنون 
حدود ۲۰ درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به ســامانه 
متصل شده اند، اما انتظار ما بیش از این ارقام است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه برنامه به 
سهم 8 درصد مالیات مردمی از درآمد های دولت 
اشــاره و اضافه کرد: در دیگر کشور های دنیا این 
رقم حدود 3۰ درصد است، عدد کل مالیات های 
کسب شــده از همه بخش های کشور تنها نصف 

حقوق کارکنان نظام را تشکیل می دهد.
وی راجع به مجازات های در نظر گرفته شده برای 
پزشکانی که به سامانه امور مالیاتی متصل نشده اند 
ابراز کرد: قوانین و مقررات آن قدر سنگین است که 

دیگر فرار مالیاتی به نفع هیچ کس نمی باشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اگر مطلع 
یا مظنون شویم که کسی مترصد فرار مالیاتی است 
یا کتمان می کند، به طریقی می رسیم به درآمد 
مشــمول مالیاتی آن ها و در این باره باید گفت؛ 
۱۰۰ درصد درآمد کتمان شــده مشمول مالیات 
است، این در حالیست که در خصوص پزشکان، 
6۰ درصد درآمد را هزینه و مابقی را سود می دانیم، 
اما در صورت کتمان درآمــد، ۱۰۰ درصد درآمد 
مشمول مالیات می گردد و 3۰ درصد هم جریمه 
غیرقابل بخشــش برای خاطیان در نظر گرفته 
می شــود ضمناً ۲ درصد از فروش افراد به عنوان 
جریمه شرکت نکردن در سامانه امور مالیاتی در 

نظر گرفته خواهد شد.
وی تصریح کــرد: در قانون امــور مالیاتی، فرار، 
کتمان، اختفاء، ارائه اطالعــات غیرواقعی، ارائه 
اسناد غیرواقعی، اســتفاده از اسناد دیگران جرم 
محسوب می شود و مردم باید آگاه باشند و کارت 
بازرگانی و دستگاه کارتخوان )پوز( خود را در اختیار 
دیگران قرار ندهند، زیرا در نهایت مالیات به دارنده 

کارت بازرگانی و دستگاه پوز تعلق می گیرد.
پارسا به مشوق های مالیاتی اشاره کرد و افزود: در 
بخشنامه بخشودگی مالیاتی آمده است کسانی که 
اقدام به پرداخت مالیات نکنند مشمول بخشودگی 
جرائم نمی شــوند، در جای دیگری از بخشنامه 
آمده مؤدیان خــرد که درآمد ســاالنه زیر ۵۰۰ 
میلیون تومان داشته باشند می توانیم با خودشان 

توافق کنیم.

کمتر از ۲7 درصد منابع بانکی 
به تولید اختصاص یافت

رحمانــی، وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در 
جلسه بررســی ابزارهای نوین تأمین منابع مالی 
و ســرمایه گذاری در بخش صنعــت و معدن با 
اشــاره به اقدامات انجام گرفته از ابتدای امسال 
جهت تأمین مالی واحدهــای تولیدی از منابعی 
غیــر از نظام بانکــی، گفت: با توجه به شــرایط 
 اقتصادی کشــور باید تســریع در به کارگیری 
روش هــای نوین در دســتور کار قــرار گرفته و 

عملیاتی ترین روش ها محور پیگیری ها باشند.
وی اظهار داشــت: تأمین منابع مالــی مورد نیاز 
حوزه صنعت و معدن بیش از 8۰ درصد وابسته به 
 منابع بانکی بوده و این در حالی است که در برخی 
شیوه های تامین مالی شرایط ســهل تر و قابل 
دسترس تر است و باید بنگاه ها بدان توجه بیشتری 
داشته باشند. وی با تاکید بر استفاده از روش های 
نوین تامیــن مالی بنگاه هــای اقتصادی، گفت: 
ظرفیت های خوبی در سایر منابع مالی از جمله 
بازار سرمایه و صندوق های توسعه ای وجود دارد 
که ضرورت دارد در فرآهم آمدن مقدمات همکاری 

طرفین سرعت بیشتری به خرج دهیم.
رحمانی خاطر نشان کرد: طبق برنامه  ششم توسعه 
باید ۴۰ درصد منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص 
می یافت که در سال 9۷ کمتر از ۲۷ درصد محقق 
شده که البته بیش از ۷۰ درصد آن نیز تسهیالت 
تمدیدی است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت 

توجه به سایر منابع تامین مالی است.

اخبار

هرچنــد آمارهــا حاکی از 
افزایش میزان ســپرده ها با 
وجود نظارت بر نرخ ســود 
و عدم افزایش آن اســت، اما 
برخی از کارشناسان پیشنهاد 
می کنند که به تناســب افزایش نرخ تورم، نرخ ســود 
بانکی هم افزایش پیدا کند. پیشنهادی که البته مغایر با 
سیاست های بانک مرکزی و تالشی است که از سوی این 

بانک برای مهار نقدینگی صورت گرفته است.
در حال حاضر نرخ ســود برای سپرده های یکساله ۱۵ 
درصد و در برخی از بانک های خصوصی ۲۰ درصد است. 
بر اساس دستور بانک مرکزی نیز بانک ها حق تجاوز از 
نرخ سود ۲۰ درصدی را ندارند. با این حال نرخ سود از دید 
بسیاری از کارشناسان در حال حاضر باالست و منشأ مهم 

خلق نقدینگی و تورم شده است.
در همین رابطه چند وقت پیش نیز رئیس کل بانک 
مرکزی گفته بود؛ وظیفــه اول و تمرکز اول بانک 
مرکزی بر روی کنترل نقدینگی اســت، در حالی 
که یکی از مهم ترین عواملی که بــه طور هم زمان 
سبب افزایش بی رویه نقدینگی و عدم هدایت آن به 
سمت تولید شده، نرخ باالی سود سپرده های بانکی 
است. بر همین اساس فاصله ای که بین کشور ما با 

کشورهای دیگر در نرخ سود وجود دارد، این سوال 
مهم را مطرح می کند که چگونه و چطور می شــود 
این فاصله را کم کرد؟ و اصوال آیا صفر شــدن نرخ 
سود ســپرده ها در شــرایط فعلی ممکن و نتیجه 
 بخش است؟ با توجه به تاثیر منفی افزایش نرخ سود 
ســپرده ها بر افزایش نرخ سود تسهیالت پیشنهاد 

افزایش نرخ سود به تناسب افزایش نرخ تورم چگونه 
طرح می شود؟

افزایش26 درصدی سپرده های بانکی
یکی از دالیل التهاب قیمت ها هجوم نقدینگی از بانک ها 
به سمت بازارهای طال، دالر و... بود که از دید کارشناسان 

به دلیل عدم جذابیت نرخ سود سپرده بانکی رخ داده بود. 
با این حال آمار بانک مرکزی از افزایش ۲6.۲ درصدی 
مانده سپرده ها و ۱9.۷ درصدی مانده تسهیالت بانکی 
در پایان اردیبهشت 98 نسبت به مقطع مشابه سال قبل 

خبر می دهد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها و 
تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در 
پایان اردیبهشت ماه سال ۱398 حاکی از آن است که 
مانده کل سپرده ها بالغ بر ۲۱3۱۱.۲ هزار میلیارد ریال 
شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷3.8 
هزار میلیارد ریال )۲6.۲ درصد( و نسبت به پایان سال 
قبل معــادل 63۷.۲ هزار میلیارد ریــال )3.۱ درصد( 
افزایش نشان می دهد. بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده ۱۱63۲.۱ هزار میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد 

معادل ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیالت بالغ بر ۱۵3۴6.۲ هزار میلیارد ریال 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۵۲۴.9 هزار 
میلیارد ریال )۱9.۷ درصد( و نسبت به پایان سال قبل 
۲۵6 هزار میلیارد ریال )۱.۷ درصد( افزایش داشته است. 
بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده 
9969.9 هزار میلیارد ریــال و کمترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱.9 هزار میلیارد 

ریال است.

هرچند شــاخص بورس روز 
یکشنبه  کاهشی شــد. اما 
رشد بی سابقه آن طی هفته 
گذشته و همچنین روزهای 
قبل این سوال مهم را به وجود 
آورده که آیا رشد بورس ادامه دار و ماندگار است و از طرفی 

کمکی به رونق بازار در بلندمدت خواهد کرد؟
با اندک نگاهی به روند کاهشی قیمت ها در بازار چنین 
به نظر می رسد که ورود سرمایه های سرگردان به بورس 
ناشی از ناامیدی صاحبان سرمایه از بازارهای موازی و 

امید آنها به بازار سرمایه است. 
ورود ســهام داران بی اطالع و ناآگاه به بازار سرمایه که 
البته طی هفته های گذشته نیز شاهد آن بوده ایم، همواره 
کام فعاالن بازار و سهام داران بورس را از افت و خیزهای 
هیجانی تلخ کرده است. اکثر کارشناسان بورسی معتقدند 
رشد بورس اکثر مواقع هیجانی و تحت تاثیر تصمیمات 
سهام داران بی تجربه است. یعنی در بلندمدت نمی شود 
روی بازار برای رونق و رشدهای متوالی حساب باز کرد. در 
حالی که مدیران بازار سرمایه با تغییراتی قادر به مدیریت 
بازار و اســتفاده بهینه از فرصت ورود سرمایه ها به بازار 
خواهند بود. برای مثال به گفته کارشناسان از آنجایی 
که بیش از 9۰ درصد از افرادی که به طور مســتقیم در 

بورس سهام خریده اند، حتی موضوع فعالیت شرکتی که 
متقاضی سهام آن بوده اند را نمی دانند. یعنی  نمی دانند 
که این شرکت ها چه کاالیی تولید یا چه خدماتی عرضه 
می کنند و از ساختار مالی این شرکت ها و سودآوری و 
زیان ده بودن آن آگاهــی ندارند. در این حالت می توان 
با اقداماتی از ســوی مدیریت بازار بر تاثیر منفی ورود 

این افراد به بازار و هیجانات جلوگیری کرد. از جمله این 
اقدامات تغییر در قوانین مالیاتی در رابطه با بورس است. 
مثال معافیت مالیاتی شرکت هایی که درصد سهام شناور 
آزاد آن ها از عددی مشخص بیشتر است، افزایش پیدا 
کند. دیگر آنکه سازمان امور مالیاتی با مشوق هایی مردم را 
به خرید سهم های شفاف تشویق کند. برای مثال سازمان 

بورس محدودیت نوسان قیمت را برای شرکت هایی که 
 ساختار مالی مناسب داشــته و شفاف عمل می کنند، 
۵ درصد در نظر بگیرد. اما همین بازه برای شرکت های 

فرابورسی ۱۰ درصد و بدون محدودیت باشد.
با این حال کارشناســان بورســی تقویت واسطه ها و 
کارگزاری ها که عامل مهم ورود مردم به بازار ســرمایه 

هستند را الزمه رشد پایدار بورس می دانند. 
 بر اساس گزارش های موجود روز یکشنبه شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بــورس اوراق بهادار تهران با روند 
کاهشــی روبرو شــد و ۲۰6۴ واحد پایین رفت. به این 
ترتیب این شاخص در تراز 3۰۲ هزار و 39۵ واحدی فرود 
آمد. این در حالی است که روز شنبه شاخص کل بورس 
با رشد بیش از ۴۵۰۰ واحد توانسته بود برای اولین بار 
کانال 3۰۰ هزار واحدی را بشکند و رکوردی تاریخی 

به ثبت برساند.
اما افزایش تقاضا در برخی از نمادهای کوچک ســبب 
شد که شــاخص کل هم وزن امروز نیز روند افزایشی را 
طی کند و با ۵۱ واحد رشد روبرو شود. به این ترتیب این 

شاخص در تراز 8۵ هزار و ۲۵8 واحدی ایستاد.
گروه مپنا بــه تنهایی 3۵9 واحد تاثیر کاهشــی روی 
شاخص های بازار داشت و پس از آن صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر و معدنی و صنعتی 
چادر ملو بیشترین تاثیر کاهشی روی شاخص های بازار 

داشتند.

»کسب و کار« بررسی می کند

زمزمه  تغییر فرمول  تعیین  نرخ  سود

نقدینگی سرگردان این  بار بازار سرمایه  را  دچار  افت و خیز کرد

تالطم  بورس  با  سهامداران  هیجان زده

ادامه ریزش قیمت خرید دالر و یورو
قیمت خرید دالر روز در شعب ارزی بانک ها با 
کاهش نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۱98 

تومان اعالم شد.
به گزارش تسنیم، بعد از شتاب ریزش قیمت ها 
در بازار ارز و افزایــش مراجعه مردم به مراکز 
خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی، 
بانک مرکزی از بانک ها خواســت نسبت به 

خرید ارزهای مردمی فعال شوند.
بر همین  اساس شعب ارزی بانک ها هر روز بعد 
از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید 
ارز از مردم اقدام می کنند. دستور بانک مرکزی 
به بانک ها بعد از آن صادر شد که صرافی ها از 
خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به 

دالل ها واگذار کرده بودند.
گفتنی اســت، بانک های عامل قیمت دالر را 
۱۱ هزار و ۱98 تومان و 3 ریال، قیمت یورو را 
۱۲ هزار و ۴۰6 تومان و 8 ریال  و قیمت پوند 
انگلیس را ۱۴ هزار و ۱۱ تومان و ۴ ریال برای 
خرید از مردم اعالم کرده انــد. قیمت دالر و 
قیمت یورو و قیمت پوند نسبت به روز کاری 

قبل کاهش یافته است.

در مجمع عمومی فوق العاده بانک مسکن
افزایش ۵۰ هــزار میلیارد ریالی 

سرمایه بانک مسکن تصویب شد
افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریالی بانک 
مســکن در مجمع عمومی فــوق العاده بانک 
مســکن به تصویب رســید. به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، مجمع عمومی فوق 
العاده ساالنه بانک مسکن روز گذشته )شنبه 
۲3 شهریورماه( به ریاست فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای 

مجمع عمومی عادی بانک برگزار شد.
در ایــن نشســت، اعضــای هیــأت مدیره 
 بانک مســکن، مدیــران ســتادی، مدیران 
 شرکت های تابعه و نمایندگان وزارتخانه ها و 
دســتگاه های اجرایی حضور داشتند که در 
نهایت  صــورت های مالی بانــک به تصویب 

اعضای مجمع رسید.
مدیرعامل بانک مسکن در این نشست، گزارش 
عملکردی از فعالیت های بانک مســکن طی 
سال جاری ارایه کرد. ابوالقاسم رحیمی انارکی 
در نشســت مجمع عادی بانک گزارشــی از 
عملکرد بانک در سال گذشــته و مقایسه آن 
با ســال 96 به وزیر اقتصــاد و اعضای مجمع 

ارایه کرد.

رشد 1۰۰9 درصدی در میزان گشایش 
اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد

بانک پاســارگاد با هدف اعتمادســازی و فراهم 
آوردن شــرایط الزم برای انجــام معامله بدون 
ریسک برای طرفین قرارداد، از ابتدای سال ۱398 
تاکنون، با رشدی معادل ۱۰۰9 درصد، اقدام به 
گشــایش بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار 
اســنادی داخلی کرد و موفق شد سهم اول بازار 

در میان بانک های خصوصی را از آن خود کند.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک 
با ارایه خدمات گشــایش اعتبار اسنادی داخلی 
در قالب بسته حمایتی، زمینه  ایجاد فضایی قابل 
اعتماد و بــدون ریســک را در معامالت تجاری 
فراهم کرد ه  که مورد اســتقبال تجــار و فعاالن 
اقتصادی قرار گرفته است؛ به طوری که با توسعه 
خدمات رسانی و گشایش بیش از ۲۴ هزار میلیارد 
ریال اعتبار اسنادی داخلی، در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۰۰9 درصدی 
در ارائه این خدمت در بانک پاســارگاد هستیم. 
همچنین در پی استقبال بسیار خوب مشتریان، 
رشدی معادل ۲۴۰ درصد در تعداد پرونده ها و 
مشتریان استفاده کننده از این خدمات حاصل 

شده است.
بر اســاس این خبر، در این طــرح، خریداران با 
بهره مندی از خدمات گشــایش اعتبار اسنادی 
داخلی می توانند از مزایایــی نظیر تأمین کاال یا 
مواد اولیه با حداقل نقدینگــی، دریافت اعتبار 
با کارمزد کمتر از تســهیالت و پرداخت وجه به 
فروشــنده بعد از اجرای کامل تعهدات توســط 
ایشان و اطمینان از کیفیت کاالی مورد معامله 
برخوردار شوند. فروشــندگان نیز ضمن اعتماد 
به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش، 
اطمینــان حاصل می کنند. تســهیل مبادالت 
تجاری و انعطاف پذیری متناسب با نیاز مشتری 
 از دیگر ویژگی های اعتبار اسنادی داخلی بانک 

پاسارگاد هستند.

خبر

بانک ها
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وزیر اقتصاد گفت: با توجه به نقش کلیدی بانک 
عامل بخش مســکن در اقتصاد، باید به گونه ای 
عمل کنیم که سهم تسهیالت این بانک تخصصی 
در بخش های غیر از مســکن به کمترین میزان 

برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از بانک عامل 
بخش مسکن؛ مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
ساالنه بانک )شنبه ۲3 شــهریورماه( به ریاست 
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با 

حضور سایر اعضای مجمع بانک برگزار شد.
در این نشست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با بیان اینکه،  بانک عامل بخش مسکن 
نقش متفاوتی نسبت به سایر بانک ها دارد، گفت: 
به همین دلیل از وجوه گوناگون توجهات به این 

بانک بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه در ایــن بانک ظرفیت های 
خوبی وجــود دارد و بنابراین انتظــارات از بانک 
زیاد اســت، خطاب به اعضای مجمع گفت: یکی 
از موضوعات مهم این اســت که به هر حال بانک 
مذکور، بانک تخصصی بخش مسکن است که در 
مجمع و سایر نهادهای تصمیم گیر باید به شدت 
مراقبت کند تا تسهیالت این بانک تا جای امکان 

به بخش غیر مسکن هدایت نشود.
وی تصریح کرد: بانک عامل بخش مســکن واقعا 
نقش کلیــدی در اقتصــاد دارد، بنابراین ما در 
وزارت امور اقتصادی، ســازمان برنامه و بودجه و 
بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کنیم که سهم 
تسهیالت این بانک تخصصی در بخش های غیر 

از مسکن به کمترین میزان برسد.
رییس مجمع عمومی بانک دولتی بخش مسکن 

در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر حرکت 
جدی بانک در راستای بانکداری دیجیتال ادامه 
داد: ماهیت مشــتریان بانک هــای تخصصی به 
گونه ای است که این بانک ها می توانند گام های 
بهتری در راستای بانکداری دیجیتالی نسبت به 

سایر بانک ها بردارند.
وی گفت: حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و 
کاهش تعداد شــعب می تواند، بسیاری از هزینه 
های بانک را صرفه کند.  اگر بانکداری دیجیتال 
ســرعت بگیرد می تواند بخش قابــل توجهی از 

هزینه ها را آزاد کند.

تنوع ابزارهای تامین مالی در بانک
در این نشســت همچنین، مژگان خانلو رییس 
امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان 

برنامه و بودجه کشــور نیز با اشــاره بــه اینکه 
نقاط قوت قابــل تقدیری علی رغم مشــکالت 
در بانک عامل بخش مســکن وجود دارد، اظهار 
داشت:تدوین برنامه راهبردی در بانک و حرکت به 
این سمت فارغ از قضاوت میزان تحقق این برنامه 
راهبردی، قابل تقدیر اســت. این مقام مســئول 
در ســازمان برنامه و بودجه افزود: بانک مسکن 
از روش های متنوع مالی از جمله انتشــار اوراق 
 رهنی )MBC( اســتفاده می کنــد و این اقدام 

مثبتی است.
خانلو با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن جزو 
بانک های منضبط در حوزه پرداخت سود است، 
گفت: کاهش قیمت تمام شــده پــول در بانک 
هر چند روند نزولی داشــته اما باید بیش از این 

کاهش یابد.

وزیر اقتصاد:

تسهیالت غیر مسکنی بانک مسکن   به حداقل  برسد
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سکه به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ، ۲۴شهریور ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، نیم سکه 

۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۸۸ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز ۴۰۵ هزار و ۳۷۲ تومان است.

بانک ها تخصصی تر شوند
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
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به تولیدکنندگان باشد. اما با وجود کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، اثر مثبتی از آن در تولید کشور، دیده نمی شود. به همین دلیل صفر شدن نرخ سود در شرایطی که تولید رونق و سودآوری ندارد، ممکن نیست. بنابراین در رابطه با نرخ 
سود، موضوع مهم کاهش نرخ سود تسهیالت و کمک به تولید است. اما در حال حاضر که نرخ تورم باالست و سرمایه ها از تولید فرار می کند، قادر به کاهش نرخ سود و یا صفر شدن آن نخواهیم بود. در شرایط کنونی وظیفه مهم بانک مرکزی 

این است که شرایطی فراهم کند که مانع از فرار سرمایه ها از سمت تولید شود. بانک ها باید تخصصی تر شوند. یعنی بانک های توسعه ای و تجاری داشته باشیم تا اهداف تولید را آسان تر محقق کنند و محرک تولید باشند.

افزایش آگاهی سهامداران خرد
مجید محمد علیزاده آرانی، کارشناس بازار سرمایه

شاخص بورس طی روزهای گذشته افزایش مثبتی را تجربه کرده است که البته تحت تاثیر استقبال سرمایه های خرد از بازار سرمایه و گرایش به این سو است. خیلی از سرمایه گذاران خرد که اطالعی دقیق از بازار سهام نداشتند، وارد بازار 
شده و در رشد شاخص تاثیر گذاشتند. در صورتی که این سهامداران بعد از ورود نیز همچنان ناآگاه باشند، در بلند مدت روی شاخص بورس اثر منفی می گذارد. یکی از اقداماتی که مسئوالن و مدیران بازار سرمایه برای بهره گیری از ورود 
سرمایه های خرد به بازار سرمایه می توانند، انجام دهند، نظارت دقیق بر شرکت های بورسی و افزایش آگاهی و اطالعات این افراد است. گزارش های شرکت های بورس باید به روز شده و به هنگام در اختیار ناظران قرار بگیرد. این نظارت ها تا 
حدودی مانع از سودجویی رانت خواران می شود. برخی از شبکه های مجازی هستند که بعضا سهم ها را متورم می کنند اما مقام ناظر نظارت ندارد. افزایش نظارت بر کار این شرکت ها، بخشی از مشکالت را حل خواهد کرد.  معموال سفته بازان 
به سمت شرکت های کوچک می روند. آنها ریسک خرید سهام از شرکت  های بزرگ و آنهایی که سرمایه و تعداد باالیی سهام دارند،  را نمی پذیرند، از اینرو حمایت از شرکت های بزرگ و امتیازدهی به آنها فرصتی برای رشد پایدار بورس است.



3 اقتصاد
ایران
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با وخیم شــدن شــرایط 
اقتصــادی در چند ســال 
گذشــته و بــه خصوص از 
سال قبل تا به امروز شاهد 
افزایــش مهاجــرت افراد 
تحصیلکرده و نخبگان ناراضی از شرایط تحصیلی و 
شغلی بوده ایم. این در حالی است که مسئوالن امر بر 
این باورند که ایران از این لحاظ در جایگاه خوبی قرار 
دارد و آمارها نشان دهنده کاهش مهاجرفرستی به 
کشورهای دیگر بوده است. در واقعیت اما نخبگان، 
افراد با استعداد و هر کسی که سرش به تنش می ارزد 
از ایران مهاجــرت می کند. در ایــن رابطه معاونت 
علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان در صدد برآمده 
تا با بررســی ادعاهای مهاجرت نخبگان، موضوع را 
به صورت سندی مورد بررســی قرار دهد. منازعات 
حاشــیه ای پیرامون پدیده مهاجرت در کشور، در 
بیشتر اوقات چنان ســایه ای سنگین بر این موضوع 
انداخته که خود به چالشی بزرگ تر نسبت به اصل 

پدیده مهاجــرت و پیامدهای گوناگــون آن، بدل 
شده اســت. پدیده مهاجرت )به خصوص جوانان و 
تحصیل کردگان( در ایران در طول دهه های گذشته 
همواره یکی از موضوعات جــدی و داغ و پرطرفدار 
در جامعه ایران بوده؛ زیرا با در نظر داشتن ساختار 
هرم جمعیتی جامعه ایران که بخش مهمی از آن را 
جوانان تشکیل می دهند، این موضوع همواره کانون 
توجهات اساسی بوده است. با این حال به نظر می رسد 
مسائل و مباحث حاشیه ای، اظهارنظرهای مغرضانه و 
جهت دار پیرامون پدیده مهاجرت در کشور، آن را به 
یک بحران چالش برانگیز در سپهر سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی ایران تبدیل کرده اســت؛ درواقع، این 
منازعات حاشیه ای در بیشتر اوقات چنان سایه ای 
سنگین بر موضوع مهاجرت در ایران انداخته است 
که حواشی مهاجرتی خود تبدیل به چالشی بزرگ تر 
نسبت به اصل پدیده مهاجرت و پیامدهای گوناگون 

آن شده است.
نتیجه به حاشیه رفتن متن و تمرکز بیهوده بر مسائل 
حاشــیه ای در عرصه مهاجرت های بین المللی در 
ایران این شده است که در حال حاضر با یک وضعیت 
آشفته و نابسامانی روبرو هستیم که نه تنها کمکی به 

حل معضالت این حوزه نمی کند بلکه باعث عمیق تر 
شدن مشکالت این حوزه و همچنین از دست رفتن 
اندک فرصت های موجــود در این حوزه نیز گردیده 
است. در همین راستا کافی است تا یک نگاه اجمالی 
بر مطالب نشر یافته در این حوزه بیاندازیم تا متوجه 
شویم حجم و تنوع مطالب و اظهارنظرهای غیرعلمی 
و غیرســازنده در این حوزه هــزاران برابر محتویات 
علمی، پژوهش های آماری کمی و کیفی، مستندات 
و گزارشاتی است که می بایست در این حوزه پیرامون 
زمینه ها و انگیزه های انواع مهاجرت، اثرات و تبعات، 
فرصت ها و تهدیدات مهاجرت بــرای جامعه ایرانی 
تولید و نشــر می گردید و برای حل مسائل مرتبط 
با این پدیده به کار گرفته می شــد. در این راســتا، 
معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان تالش می  کند در 
قالب ارائه مطالب پیوسته ادعاهای مطروحه را مورد 
بررسی قرار دهد. یکی از ادعاهای طرح شده این است: 
»مرداد ۱۳۴۴ نتایج بررســی مهاجرت که توســط 
سازمان ملل انجام شده بود، ایران را از لحاظ مهاجرت 
اتباع به کشــورهای دیگر در ردیف پنج کشور پایین 

جدول نشان می داد )نزدیک به صفر(«
این در حالی اســت که با مراجعه بــه داده های بانک 

جهانی در حوزه مهاجــران خارج از کشــور در دهه  
۱۹۶۰ میالدی )دهه ۴۰ شمســی( ایران رتبه ۷۶ام 
را در بین ۲۳۲ کشور از نظر تعداد مهاجران در خارج 
از کشور را داراســت، به عبارت دیگر به ازای هر هزار 
نفر جمعیت کشــور، ۷.۸ نفر در خارج از کشور به سر 
می برده اند. داده های مربوط به مهاجران کشورها، در 
پایگاه داده ســازمان ملل از سال ۱۹۹۰موجود است. 
داده های مربوط به دهه ۶۰ میالدی توسط بانک جهانی 

استخراج و در دسترس قرار گرفته است. از سوی دیگر، 
طبق داده های بانک جهانی در دهه ۱۹۶۰)دهه ۴۰ 
شمســی( تعداد مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر 
برابر با ۱۷۱,۴۷۸ نفر بوده است. به عبارت دیگر به ازای 
هر هزار نفر جمعیت ایران ۷.۸ نفر در خارج از کشور به 
سر می برده اند. همچنین رتبه ایران در تعداد مهاجران 
خارج از کشور بین ۲۳۲ کشــور در دهه ۴۰ شمسی 
هفتادوششــم بوده اســت و عالوه بر آن، نرخ خالص 

مهاجرت ایــران در ۶۵-۱۹۶۰ بر اســاس داده  های 
ســازمان ملل متحد، برابر با )۰.۰۷-( به ازای هر هزار 
نفر است. این نرخ از تقسیم تفاوت مهاجران ورودی به 
مهاجران خروجی به جمعیت کشور به دست می آید؛ 
لذا از داده های موجود در پایگاه داده ی سازمان ملل 
در سال ۶۵ نمی توان تعداد دقیق مهاجران ایرانی در 
خارج از کشور را تخمین زد چراکه مهاجران ورودی به 

ایران هم در آن لحاظ شده است.

»كسب و كار« تهدید  اكوسیستم  استارت آپی را   بررسی  می كند

وضعیت قرمز مهاجرت فعاالن استارت آپی

تعداد مهاجران ایرانی بسیار پایین تر از میانگین جهانی است
سعید رضا احمدی زاده، رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی

مسئله دستمزد و یافتن شــغل مهم ترین عوامل موثر در مهاجرت نخبگان است که در سال های گذشته با آمار رو به رشدی 
روبه رو بوده است. نخبگان ایرانی همواره یک سر و گردن از دیگر نخبگان در کشورهای خارجی باالتر بوده اند و شاهد بوده ایم 
و هستیم که حساس ترین مشاغل در بزرگ ترین شرکت های دنیا به نخبگان و تحصیلکردگان ایرانی اختصاص دارد. این روند 
حتی تا چند سال پیش نیز ادامه داشته و متاسفانه بسیاری از افراد دانشگاهی و تحصیلکرده که در رشته خود نخبه بوده اند از 
کشور خارج شده اند. اما این روند در یک سال اخیر و با توجه به اقد امات مثبتی که برای جذب این افراد اندیشیده شده روند 

نزولی به خود گرفته است. در این بین نمی توان نقش استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان را نادیده انگاشت.
حمایت هایی که برای راه اندازی ایده های ناب و خالقانه نخبگان ایرانی وجود دارد راه را برای پیشرفت این افراد در کشور آماده 
کرده است. الزم است اشاره شود که آخرین و جدیدترین گزارش های بین المللی نشان می دهد که ایران نه تنها در ردیف ۳۰ 
کشور نخست ارسال کننده مهاجر نیست بلکه تعداد مهاجران ایرانی بسیار پایین تر از میانگین جهانی است. بنابراین آمارهایی 
که در فضای مجازی و رسانه ها منتشر می شود تنها برای ناامید کردن قشر تحصیلکرده و شاید برای سودجویی از مهاجرت 
آنها به خارج از ایران است. حتی در این زمینه برای بازگشــت نخبگان ایرانی به کشور نیز اقداماتی در حوزه کسب و کارهای 

نوین انجام شده و در سالی که گذشت شاهد بازگشت بسیاری از این افراد به کشور بوده ایم. 

چرا   استارت آپ ها مهاجرت  می کنند؟
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

شاید چهار سال قبل می توانستیم این حرف را بزنیم که کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها عاملی برای کاهش مهاجرت نخبگان به کشورهای خارجی هستند اما امروز نمی توانیم به این حرف 
استناد کنیم. نخبگان دیگر نمی توانند در ایران وقت بگذارند. در سال های قبل که تب کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها در کشور داغ بود بسیاری از افراد تحصیلکرده و نخبه در کشور به فکر 
راه اندازی کسب و کارهای نوین افتادند و در مدت محدودی آمار مهاجرت به خارج از کشور کاهش یافت. بنابراین می توان اشاره کرد که نقش کسب و کارهای نوین در کاهش مهاجرت نخبگان 
 در سال های گذشته پررنگ تر بوده و امروز کم رنگ تر شده است. استارت آپ ها و کسب وکارهای نوین در حال حاضر با مشکالت بسیاری روبه رو هستند و با مشکالت مختلفی در بدنه حاکمیت 
مواجه اند که موجب شده کسب و کار این مشاغل از مسیر اصلی خود خارج شود و نتواند آنطور که از این کسب و کارها  انتظار می رود ایفای نقش کنند. امروز مهاجرت به کشورهای خارجی افزایش 
 دارد و این بدان معناست که یک فرد نخبه با دیدن شرایط کسب و کار در ایران متوجه می شود نمی تواند بیش از این دانش خود را در ایران صرف کند. امروز سیستم به کسب و کارهای نوین فشار 
می آورد و از طرفی دیگر وضعیت اقتصادی و سیاسی ثبات ندارد. به همین دلیل رشدی در استارت آپ ها دیده نمی شود بنابراین چطور انتظار داریم افراد تحصیلکرده و نخبه در ایران وقت و انرژی 
خود را صرف کنند.  از طرفی دیگر بازارهای بین المللی به روی ما بسته است و حتی اگر پیشرفتی در این حوزه وجود داشته باشد بازاری برای فروش و عرضه وجود ندارد. متاسفانه از ناحیه دولت این 
بی نظمی ها وجود دارد و تمام مشکالت در حوزه فعالیت های فضای مجازی از سمت دولت اتفاق می افتد و این دولت است که در فعالیت های مجازی اخالل ایجاد می کند و موجب مهاجرت نخبگان 
از کشور شده است. هم چنین فیلترینگ را هم نمی توان نادیده گرفت. کسب و کارها و استارت آپ ها به دلیل فیلترینگ و کندی اینترنت نمی توانند به کسب و کارشان توسعه دهند. موضوع کندی 
یا قطعی دسترسی به اینترنت عالوه بر کسب و کارهای اینترنتی در شبکه های اجتماعی به صورت محسوس کسب و کارهای اینترنتی که به صورت رسمی در سایت ها به فعالیت مشغول هستند را 

هدف قرار داده است. افرادی که در این کسب و کارها مشغول اند، فرزندان همین کشور هستند و مسئوالن باید به پیامدهای تصمیمات خود توجه داشته باشند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

آخریــن وضعیت اســتفاده از ابزارهــای فناوری 
اطالعات تا پایان خردادماه ۹۸ نشان می دهد که 
۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار نفر با گوشی موبایل خود به 
اینترنت وصل می شوند و ضریب نفوذ اینترنت ۹۰ 
درصد است. آخرین آمار و اطالعات بخش فناوری 
اطالعات کشــور مربوط به پایان خردادماه امسال 
توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
منتشــر شــد. برمبنای این آمار، تعداد مشترکان 
اینترنت باندپهن در کشــور به ۷۴ میلیون و ۵۱۸ 
هزار و ۵۹۵ نفر رســیده و ضریب نفوذ اینترنت در 
کشور ۹۰.۷۸ درصد اســت. ضریب نفوذ اینترنت 
بر مبنای اســتفاده افراد از فناوریهای دسترســی 
xDSL ، نســل ۳ و ۴ موبایل، اینترنت وای فای و 

TDLTE به دست آمده است.
آمارها نشــان می دهد که ۸۶ درصد ضریب نفوذ 
اینترنت مربوط به دسترســی به فناوری نســل ۳ 
و ۴ موبایــل، ۱۲ درصد مربوط بــه ADSL و ۲ 
درصد مربوط به TD-LTE اســت. براین اساس 
۶۴ میلیــون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ نفر در کشــور از 

طریق ســیم کارت و گوشــی موبایل به اینترنت 
متصل می شوند و ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ 
نفر مشترک اینترنت پهن باند ثابت هستند. به بیان 
دیگر ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار در کشور 
۷۸.۱۴ درصد و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت 

۱۲.۶۵ درصد است.
این بررسی ها حاکی از آن اســت که ضریب نفوذ 
اینترنت باندپهن ثابت از سال ۹۵ تاکنون رشد قابل 
توجهی نداشته است و ضریب نفوذ اینترنت موبایل 
که در ســال ۹۵ حدود ۴۰ درصد بوده در منحنی 
رشد، سیر صعودی خود را طی می کند و در سال 
۹۶ به نزدیک ۶۰ درصد رسیده، در سال ۹۷ ضریب 
نفوذ ۷۰ درصد را رد کرده و در سال ۹۸ به ضریب 
نفوذ ۸۰ درصد نزدیک می شــود.  درهمین حال 
تعداد مشترکان اینترنت موبایل نیز که در سال ۹۵ 
حدود ۳۵ میلیون نفر برآورد می شده، در سال ۹۶ 
به حدود ۵۰ میلیون نفر رسیده و با عبور از مرز ۶۰ 
میلیون نفر در سال ۹۷، در ۳ ماهه امسال به بیش 

از ۶۴ میلیون نفر رسیده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعالم کرد: 
با پیگیری های انجام شده از مهرماه امسال امضای 
الکترونیک در ســامانه جامع تجــارت رونمایی 
می شود و از این پس ثبت سفارش کاال با استفاده 
از این امضاء اجرایی خواهد شد. علی رهبری اظهار 
کرد: یکی از اصلی تریــن حوزه هایی که در مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک پیگیری شده، راه اندازی 
امضای الکترونیک اســت. از آذرمــاه ۱۳۹۷ که 
مدیریت سامانه ثبت سفارش به این مرکز سپرده 
شد، تالش کردیم مشکالت موجود در آن را رصد 
کرده و ۱۶ فرآیند جدید به این سامانه اضافه کنیم. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر امکان ذخیره برخط 
داده ها فراهم شده و امکان خطا به حداقل رسیده 
است. با اجرایی شدن موضوع امضای الکترونیک 
ثبت سفارش نیز از این طریق اتفاق خواهد افتاد. 
رییس مرکز توســعه تجارت الکترونیک با بیان 
این که در ســال ۱۳۹۷ رقم تجــارت الکترونیک 
کشــور به حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید، 
بیان کرد: متوسط مبلغ هر یک از این تراکنش ها 
۱۸۷ هزار تومان بوده و تعــداد کل آنها نیز از یک 

میلیارد باال رفته است.
رهبری با اشاره به اهمیت سیاست گذاری و تنظیم 
مقررات در حــوزه تجــارت الکترونیک، تصریح 
کرد: تاکنون ما توانســته ایم طرح تسهیل شروع 
به کار کســب وکارهای الکترونیکی، طرح نظارت 
هوشــمند و آیین نامه پلت فرم ها را نهایی کنیم و 

در این زمینه یک ســامانه یکپارچه نظارت و یک 
سامانه پایشگر سیســتمی و هوشمند فعال شده 
است. به گفته وی، سامانه جامع تجارت و سامانه 
تدارکات الکترونیکی نیز برای مدیریت در دستور 
کار قرار گرفته اند تا با اســتفاده از آنها معامالت 
مجهز به امضای الکترونیکی شود. در حال حاضر 
۱۱۰ هزار بارنامه در طول روز به شکل برخط ثبت 
اطالعات می شوند و امیدواریم به زودی بازرگانان 
نیز با اســتفاده از این امضای الکترونیک کار خود 

را پیگیری کنند.
رییس مرکز توســعه تجارت الکترونیک با بیان 
این که این مرکز جــزو نخســتین مراکز دولتی 
خواهد بود که در آن اسناد مالی و اداری به امضای 
الکترونیک مجهز شده و اســتفاده از کاغذ در آن 
کنار می رود، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا پایان ســال مقدمات این موضوع فراهم 
شده و استفاده از کاغذ حذف خواهد شد. وی در 
پاسخ به سوالی درباره  چگونگی امکان پذیر شدن 
نظارت بر رمــز ارزها نیز توضیــح داد: با توجه به 
این که این ارزها بدون آنکه طرف معامله مشخص 
باشــد، جابه جا می شــود نمی توان بر آن نظارت 
همه جانبه ای داشت، اما این موضوع که رمزارزها 
در دوران تحریم چه کمکی بــه ما می تواند بکند 
نیاز به تحقیق و بررسی جدی دارد که امیدواریم 
با راه اندازی یک کارگروه جدی مسائل مربوط به 

آن بررسی شود.

موضوع برنــج و واردات آن 
مدت هاســت به بحث روز 
تبدیل شــده و با توجه به 
اینکه هنوز برنج ایرانی در 
انبارهای داخلی دپو شده 
اند برخی از افراد اصرار به واردات برنج دارند و برای 
رسیدن به اهداف خود دســت به دامن معاون اول 
ریاست جمهوری شــده اند. در همین رابطه رئیس 
اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به جهانگیری نوشت: 
بخشی از برنج های وارداتی حدود سه ماه به دلیل 
عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرده و 
علی رغم پیگیری های به عمل آمده برای تامین ارز 
آنها اقدامی نشده است. اما بعد از دعوای ۲ وزارتخانه 
بر سر واردات برنج در فصل برداشت، این بار وزارت 
صنعت، وزارت جهاد کشــاورزی را متهم کرده که 

به دالیل نامعلــوم حجم زیادی از برنــج وارداتی را 
در گمرک دپو کرده و ارز مورد نیاز برای واردات را 
اختصاص نمی دهند. اما رئیــس انجمن برنج ایران 
گفت: هر چند تفاوت قیمت برنــج از مبدا تولید تا 
عرضه در شهرهای بزرگ از جمله تهران زیاد است 
اما بزرگ ترین مشــکل، اختالط برنج های کیفی با 
هندی و پرمحصول در هنگام کیسه گیری و فروش 

آن با نام برنج کیفی خالص با قیمت باال است.
جمیل علیزاده  شــایق با تاکید بــر اینکه تخلف در 
بازار برنج داخلی افزایش یافته اســت، اظهار کرد: 
کیفی ترین برنج ایرانی در اســتان های مبدا تولید 
)مازندران و گیالن( بدون ناخالصی با ۲ تا ۳ درصد 
خــرده حداکثر هر کیلوگــرم ۲۰ هــزار تومان به 
فروش می رسد، در حالی که تقریبا با همین قیمت، 
برنج های داخلی ناخالص در بازار شــهرهای بزرگ 
عرضه می شــود. وی ادامه داد: تخلفات انجام شده 
در برنج های داخلی معموال افزودن برنج های هندی 
و افزایش میزان خرده برنج اســت. علیزاده  شایق با 

تاکید بر اینکه این تخلفات در هنگام کیســه گیری 
برنج در شــهرهای بزرگ انجام می شود، افزود: در 
شهرهای بزرگ، برنج را تنها یکبار بوجاری می کنند 
که موجب افزایش میزان خرده برنج به ۷ تا ۸ درصد 
می شود. به گفته وی؛ در برخی موارد نیز برنج های 
پرطرفــدار ایرانی با برنج هــای پرمحصول مخلوط 
و عرضه می شــوند. علیزاده  شــایق گفت: هر چند 
کیفیت برنج های پرمحصول بهتر از هندی ها است، 
اما بین قیمت  برنج های پرطرفدار مانند هاشمی و 

پرمحصول  تفاوت زیادی است.
وی تشــخیص اختالط برنج توسط مردم را سخت 
دانست و افزود: تنها راهکار مقابله با اینگونه تخلفات 
نظارت ســخت گیرانه در محل های عرضه برنج در 
شهرهای بزرگ است. علیزاده  شــایق در پاسخ به 
این پرسش که در صورت عرضه برنج کیفی خالص 
در بازار شــهرهای بزرگ قیمــت آن چقدر خواهد 
بود، گفت: نمی توان قیمت یکســانی را برای تمام 
شهرهای بزرگ و برای تمام مناطق اعالم کرد، هر 

اعالم قیمتی می تواند بر بازار تاثیر بگذارد، اما آنچه 
مسلم اســت در برنجی که اکنون در بازار شهرهای 
بزرگ با نام برنج کیفی ایرانی عرضه می شود، گران 
فروشــی اتفاق می افتد. رئیس انجمــن برنج ایران 
پیشنهاد داد مسافرانی که به شهرهای شمالی سفر 
می کنند نیاز یک ســال خود را مسقیم از شهرهای 
تولیدکننده تهیه کنند. شــایق تاکید کرد: تامین 
برنج از مبدا تولید عالوه بر صرفه جویی اقتصادی، 
اطمینان از کیفیت را نیز بــاال می برد. به تازگی نیز 
نامه ای در این ارتباط منتشر شده که نشان می دهد 
اختالفات میان دو وزارتخانه دولتی کماکان ادامه 
دارد؛ در این نامه با موضوع »تعیین تکلیف موجودی 
برنج در بنادر کشــور« عباس قبــادی معاون وزیر 
صنعت به مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی وزارت جهاد کشــاورزی نوشته است که 
وزارت جهاد کشاورزی به دالیل نامعلوم از اختصاص 
ارز مورد نیاز برنج های شــرکت بازرگانی دولتی که 

در گمرک و بنادر کشور مانده خودداری می کند.

مسافران شمال برنج یک سال خود را مستقیم از شهرهای تولیدكننده تهیه كنند

دعوای  دو  وزارتخانه  بر سر واردات برنج 

واردکنندگان برای واردات برنج به هر ریسمانی چنگ می اندازند
علی نجفی خوشرودی، نماینده مجلس

کشاورزان ایرانی مهم ترین دلیل برای به باز نشستن محصول برنج مرغوب ایرانی هستند که متاسفانه به دلیل برخی تصمیمات مورد بی مهری قرار می گیرند و نمی توانند اندازه زحمتی که برای کشت این محصول 
مهم متحمل می شوند درآمدزایی داشته باشند. امروز مشکل کشور واردات برنج نیست که دعوا بر سر آن به راه افتاده است تا به هر قیمتی که شده این واردات انجام شود. اگر به زحمات کشاورز ایرانی نگاهی بیندازیم 

متوجه خواهیم شد که واردات این محصول عین خیانت به تولید داخلی و برنج های کشت شده داخلی است که در انبارها مانده است. 
به خودی خود هنگام برداشت محصول دالالن و واسطه ها با حضور خود بر سر شالیزارها و خرید با پایین ترین قیمت کشاورز ایرانی را با ضرر و زیان مواجه می کنند بنابراین با ادامه واردات برنج دیگر انگیزه ای برای 
تولید برنج ایرانی نخواهد ماند. سایه سنگین برخی بی تصمیمی ها در این حوزه مدت هاست بازار برنج را به آشفتگی کشانده است و در این میان کشاورز ایرانی بیشترین خسارت را متحمل شده است. اگر امسال سال 
تولید داخلی و رونق آن است پس چرا واردات همچنان حجم باالیی را به خود اختصاص داده است و چرا در این بخش مدت هاست واردکنندگان به هر ریسمانی چنگ می اندازند تا این روند واردات ادامه پیدا کند؟ 

اساسا سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی به ویژه محصوالت کشاورزی خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد و متاسفانه شاهد واردات بی رویه برنج خارجی هستیم. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نفوذ اینترنت به 9۰درصد رسید

استفاده ۶۴ میلیون نفر ازاینترنت موبایل

فعال  شدن امضای الکترونیک  از مهرماه
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اســتاندار اصفهــان در جریــان دیدار 
مدیرعامــل و معاونان و مدیران شــرکت 
فوالد مبارکه با ایشــان بر به روزرسانی و 
 حفظ اقتدار فــوالد مبارکــه تأکید کرد.

 عباس رضایی با تأکید بر نقش اصفهان در 
تولید فوالد کشــور، بر اهمیت حل مشکل 
فوالدسازان در بخش ســنگ آهن تأکید 
و تصریح کرد: فوالد مبارکــه مایۀ اقتدار 
و افتخار کشــور اســت؛ ازاین رو توسعه، 
به روز نگه  داشــتن و گردش چرخۀ تولید 
در ایــن کارخانــه نه فقط برای اســتان 
 که برای کشــور مهــم و باارزش اســت.

وی ضمن قدردانــی از زحمات مدیرعامل 
و کارکنان شــرکت فوالد مبارکه گفت: از 
این شــرکت همواره اخبار دلگرم کننده ای 
به گوش می رســد کــه همدلــی و وفاق 
مجموعــۀ مدیریــت و کارکنــان ایــن 
 شــرکت ســنگ بنای همۀ موفقیت های

 آن است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت 
توســعۀ اقتصادی و صنعتی کشور تأکید 
کرد و گفت: برای انجــام هرگونه عملیات 
توسعه ای در کشــور امروز هم دیر است و 
همان گونه که در احادیــث و روایات آمده 
است، نباید دو روز یک مسلمان باهم یکسان 
باشد؛ چراکه دچار روزمرگی و عقب ماندگی 
خواهد شــد. فوالد مبارکه باید با در نظر 
گرفتن همۀ موارد قانونی توسعه های خود 
را انجام دهد تا همچنــان بتواند با افزایش 
بهره وری و تولید فزاینده در اقتصاد کشور 
 نقش آفرین باشد و نقشه های نظام استکباری 

را نافرجام گذارد.
استاندار اصفهان در همین خصوص بر اهمیت 
به روزرسانی تجهیزات برای افزایش تولید و 
ارتقای تجهیزات و فناوری زیست محیطی 
به کار گرفته شده در شــرکت تأکید کرد 
و گفت: این که در فــوالد مبارکه به تولید 
محصوالت کیفــی و تنــوع محصوالت 
توجه می شــود از نقاط قوت این شــرکت 
 اســت که انتظار می رود همچنان بااقتدار

 ادامه یابد.
رضایی بــا تأکید بر این که فــوالد مبارکه 
در حــوزۀ مســئولیت های اجتماعی نیز 
تعامالت ســازنده ای با اســتان و کشور 
دارد گفــت: به یقین نتیجــۀ این تعامالت 
به توســعۀ صنعتــی و عمرانی کشــور 
 خواهد انجامیــد که قابل تقدیر اســت.

 وی از شــفافیت عملکرد مالی شــرکت، 
رعایت حقوق ســهامداران و معیشــت 
کارکنان و اقدامات این شــرکت در حوزۀ 

استفاده از پساب های شــهری در چرخۀ 
صنعت به عنوان نقاط قوت شــرکت فوالد 
مبارکه یاد و تصریح کرد: اســتفادۀ بهینه 
از روش هــای نویــن بازاریابی و کشــف 
 بازارهای جدید صادراتی باید در دستور کار

فوالد مبارکه باشد تا این شرکت همچنان در 
سطح جهانی مطرح باشد.

فــوالد مبارکــه همچنــان بــه تولید و 
 تامین نیاز صنایع داخلی مشــغول است

به گزارش خبرنگار ما در این دیدار مدیرعامل 
فوالد مبارکه نیز ضمن ارائۀ گزارشــی از 
عملکرد شرکت فوالد مبارکه گفت: علی رغم 
همۀ محدودیت ها و مشکالتی که دشمنان 
ســعی کردند برای چرخۀ اقتصاد و صنعت 
کشــور ما به وجود آورند، خوشــبختانه 
با حمایت مســئوالن و تالش شبانه روزی 
مدیریت و کارکنان شرکت از شرایط سخت 
به وجود آمده به خوبی عبور کردیم و شرکت 
طبق تأکید مقام معظم رهبری همچنان به 
 تولید و تأمین نیاز صنایع داخلی مشــغول

 است.
مهنــدس عظیمیــان تصریح کــرد: در 
سال 1397 ســرمایۀ شــرکت از 7هزار 
و 500 به 13 هزار میلیــارد تومان افزایش 
یافت؛ این در حالی اســت کــه افزایش 
ســرمایۀ شــرکت تا 20 هــزار میلیارد 
 تومان از اهداف پیش روی شــرکت است.

 وی با تأکید بر این که اهداف شــرکت در 
تمامی بخش ها در حال تحقق اســت گفت: 
در صورت تأمیــن مواد اولیــۀ موردنیاز 
فوالدسازان کشــور ازجمله فوالد مبارکه 
به خوبی خواهیم توانســت کشــور را از 
 واردات ایــن محصوالت بی نیــاز کنیم.

او با تأکید بر این که سیستم های اخذ سفارش 
از مشــتریان و تحویل محصول به آن ها در 
فوالد مبارکه با دقت، سرعت و نظم همیشگی 
در حال کار است، گفت: به یقین با همکاری 

سایر بخش ها در کشــور به ویژه در بخش 
تأمین سنگ آهن و قطعات خواهیم توانست 
 نیاز بازار داخل را همچنــان تأمین کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر این که 
خام فروشی هیچ ارزش افزوده ای به همراه 
ندارد، گفت: اگرچه بعضا ممکن اســت در 
مقاطعی، خام فروشی جذابیت های صادراتی 
خود را داشته باشد، اما به یقین ضرر و زیان 
 زیادی برای اقتصاد و مشاغل کشور به همراه

 خواهد داشت.
وی در بخش دیگــری از ســخنان خود 
با اشاره به اهمیت توســعه و به روزرسانی 
فناوری خطوط تولیــد در صنعت، تصریح 
کــرد: خوشــبختانه توســعه های فوالد 
مبارکــه بــا هوشــیاری هرچه تمام تر و 
با هدف کامل تــر کردن زنجیــرۀ تولید 
 در شــرکت در حال پیگیری و اجراست.
مهندس عظیمیان با تأکید بر این که انتخاب 
و راهبرد رونق تولید از ســوی مقام معظم 
رهبری بســیار داهیانــه و به موقع بوده 
 اســت تصریح کرد: گردش چــرخ صنایع
  کشــور و رونق تولید در جامعــه ایجاد 
شادابی و نشاط و امید می کند؛ ازاین رو در 
فوالد مبارکه هم تــالش همه جانبه بر آن 
 است تا بدون هرگونه خللی این فرایند ادامه

 یابد.
وی از همدلی و همکاری متقابل مسئوالن 
با صنعت به عنــوان یکــی از راهکارهای 
مؤثر غلبــه بر محدودیت هــای اقتصادی 
به ویژه در بخش صنعت یاد و اشــاره کرد: 
در شرایط فعلی کشــور ما بیش از هر زمان 
 دیگری به این همدلی و حمایت نیاز داریم.
مهندس عظیمیان با اشــاره بــه جایگاه 
فوالد مبارکه در صنعت فوالد، خاطرنشان 
کرد: پیشرفت و توســعۀ فوالد مبارکه در 
باال و پائین دســت خود، رشــد و توسعۀ 
 بســیاری از صنایع کشــور را بــه همراه

 دارد.

تا همين چندي پيش كلمه »اســتارت آپ« 
در ميان ايرانيان گنگ و نامفهوم بود و هنوز با 
گوش ها آشنا و لفظي رايج نشده بود. اين روزها 
اما در هر گوشه و كناري سخن از استارت آپ ها 
به ميان مي آيد و نه تنها »استارت آپ« كلمه اي 
رايج شده، بلكه شركت هاي كوچك و بزرگي در 
قالب استارت آپ به وجود آمده اند. اينكه كاركرد 
اين استارت آپ هاي تازه كار چيست و آيا واقعا 
مي توان نام استارت آپ روي اين شركت هايي كه 
به طور قارچ گونه سر از خاك درآورده اند نهاد يا 
خير، بحث اين نوشتار نيست، بلكه به نظر مي آيد 
بايد يك گام پيش تر برويم و به اين نكته بپردازيم 
كه چرا الزم اســت در ايران يك »اكوسيستم 
بومي استارت آپ« ايجاد شــود؟ به بيان بهتر 
مي توان گفت تا زماني كه چنين اكوسيســتم 
بومي شكل نگيرد نمي توان به كاركرد درست و 
دقيقي در زمينه استارت آپ ها رسيد و هميشه 
با دست اندازهايي روبه رو خواهيم بود كه جلوي 
رشد و پيشــرفت اســتارت آپ هاي واقعي را 
مي گيرد يا در بهترين حالت موجب عقيم ماندن 
توسعه و پيشرفت شركت هاي نوپا خواهد شد. 

موقعیت مســاعد بــراي تولد 
»یونیکورن«ها

هيچ گاه مانند امروز موقعيت و شــرايط براي 
تولد يونيكورن ها در ايران مساعد نبوده است. 
»يونيكــورن« )Unicorn( در معناي رايج 
خود به معناي »اســب تك شــاخ« است و در 
دنياي استارت آپ ها به شــركت هاي موفقي 
گفته مي شود كه به ارزشي باالتر از يك ميليارد 
دالر مي رســند. در ايران به دليل آماده نبودن 
فضا و شرايط هيچ گاه استارت آپ هايي به وجود 
نيامدند كه ارزشي باالتر از يك ميليارد دالر پيدا 
كنند و در جمع »يونيكورن«ها حاضر شوند. در 
چند سال اخير اما اتفاقاتي در كشور رخ داده كه 
زمينه ايجاد استارت آپ هاي موفق با ارزش يك 
ميليارد دالر به باال را فراهم كرده است. مهم ترين 
عامل در فراهم شــدن چنين موقعيتي آماده 
شدن زيرساخت اينترنت در كشور بوده است. 
طبق آخرين گزارش پرتال شــركت مخابرات 
ايران ضريب نفوذ اينترنت در ايران به ۸۲ درصد 
رسيده است. چنين آماري به اين معناست كه 
امروزه حتي روســتاهاي ايران نيز به اينترنت 
پرسرعت دسترســي پيدا كرده اند. حال بايد 
به اين موضوع پرداخت كه اين شرايط چگونه 
فضا را براي تولد »يونيكورن«ها مساعد كرده 
است. اگر به تجربه كشورهاي توسعه يافته دقت 
كنيم مي بينيم كه در اين كشورها نيز چنين 
رخدادي موجب پيشــرفت در ســطح وسيع 
شده است. كشورهايي نظير چين، هندوستان، 

كشــورهاي حوزه آسياي شــرقي و آمريكاي 
جنوبي بارزترين مثال در اين زمينه هســتند. 
كنار هم قرار گرفتن رخدادهايي از اين دست 
نظير افزايش ضريب نفوذ اينترنت و همه گير 
شدن استفاده از تلفن هاي همراه هوشمند باعث 
ايجاد و شكل گرفتن شركت هايي كامال بومي و 
ملي موفق در اين كشورها شد. با اين تفاسير به 
اين نتيجه مي رسيم كه هرگاه اين عوامل يك 
جا و در كنار هم جمع شده اند شركت هاي بومي 
موفقي از آن متولد شده است. در ايران اما عامل 
ديگري نيز وجود دارد كه موجب استثنايي تر 
شدن شرايط براي رشد و پيشرفت شده است. 
خصوصيت و عامل طاليي اين است كه برندهاي 
قدرتمند خارجي- مخصوصا آمريكايي- امكان 
ورود به ايران و توسعه و تسخير بازار را ندارند. 
بنابراين يك فرصت تاريخي براي كارآفرين ها، 
جوانان و صاحبان ســرمايه كه در داخل ايران 
هســتند به وجود آمده تا از اين ظرفيت هاي 
تاريخي و تكرارنشدني استفاده كنند. در كنار اين 
موقعيت استثنايي شرايط ديگري مثل وجود 
نيروي كار جوان و مستعد نيز وجود دارد كه كار 
را براي صاحبان فكر و كارآفرين ها صدچندان 

ساده مي كند. 

نیــاز بــه اکوسیســتم بومي 
استارت آپ هاي قدرتمند

عامل ديگري كه براي ايجاد اكوسيستم بومي 
استارت آپ هاي به آن نياز مبرم داريم تشكيل 
استارت آپ ها و شــركت هاي نوپاي قدرتمند 
داخلي و دفاع از قدرت آنهاست. دليل اين امر 
نيز بسيار ساده است؛ چراكه كنترل اطالعات 
كاربران و حفاظت از اين ابراطالعات مستقيما 
در اقتدار و حفظ امنيت ملي كشورمان تاثيرگذار 
است. نگه داشتن دانش و اطالعات بومي كشور 
و حفظ تجربه و اكثريت سرمايه در داخل كشور 
موضوعي است كه اگر نســبت به آن بي اعتنا 
باشيم در آينده پشيماني هاي بسياري براي ما 
به بار خواهد آورد. بد نيست اگر كمي دقيق تر 
به اين موضوع بنگريم و ببينيم كه بي توجهي 
به قدرت و امنيت شركت ها و استارت آپ هاي 
داخلي چه صدماتي براي ما پديد آورده است. 
ما در بسياري از حوزه ها مي توانستيم به صورت 
بومي فضاي استفاده از تكنولوژي را براي مردم 
فراهم كنيم اما بي توجهي به چنين مســائلي 
موجب شده كه بازي را به رقباي خارجي ببازيم. 
ما مي توانستيم يك سيستم چت آنالين قوي در 
داخل كشور داشته باشيم اما اين روزها شاهد 
استفاده گسترده از سرويس پيام رسان تلگرام 
هستيم كه هنوز نســبت به امنيت اطالعات 
كاربران در اين ســرويس شــك و ترديدهاي 

بســياري وجود دارد. اين در حالي اســت كه 
كشوري نظير چين توانســته با اتكا به قدرت 
شركت هاي نوپاي بومي خود موتور جستجوي 
»باي-دو« )Baidu( را به چيني ها معرفي كند. 
البته فارغ از اينكه تاكنون مــا در اين حوزه ها 
نســبت به رقباي خارجي خود عقب افتاديم؛ 
اما هنوز هم ايجاد فضايي براي به كار بســتن 
پتانسيل شركت هاي نوپاي بومي آنچنان دور 

از دسترس نيست. 
در ايران چندين شــركت كامــال بومي وجود 
دارند كه نشــان داده اند با فعاليت ها و خدمات 
خود نشان داده اند كه ما هم مي توانيم از تمام 
پتانســيل هاي بومي خود به بهترين شــكل 
اســتفاده كنيم. با اين وجود هيچ كدام از اين 
شــركت ها هنوز وارد جمــع »يونيكورن ها« 
نشده اند و تمام تمركز بايد صرف اين موضوع 
شود كه چگونه چنين شركت هايي مي توانند 
با پيشرفت خود وارد گروه شركت هايي با ارزش 

يك ميليارد دالر به باال شوند. 

چرا اکوسیستم استارت آپ ها باید 
بومي باشد؟

در آخر بايد يك مورد مهم ديگر نيز توضيح داده 
شود كه در اين نوشــتار چندين بار مستقيم و 
غيرمستقيم بر آن تاكيد شد. شايد براي عده اي 
اين ســوال پيش بيايد كه چرا از اكوسيستم 
بومي اســتارت آپ ها ســخن گفته مي شود و 
بر اينكه چنين شــركت هايي بايد كامال ملي 
و بومي اداره شــوند بيش از اندازه تاكيد شده 
است. نبايد فراموش كرد زماني كه يك شركت 
نيمه خارجي يا غيربومي وارد كشــور مي شود 
در ســطوح باالي مديريتي خود از نيروي كار 
غيرايراني استفاده مي كند. اين موضوع باعث 
مي شود انتقال تجربه مديريتي و تربيت كادر 
و نيروي فني با تجربه صــورت نگيرد و عمال 
توسعه توانايي هاي انساني نيروي كار بومي با 
اختالل روبه رو شود. از ســوي ديگر در چنين 
شرايطي امنيت و محافظت از اطالعات كاربران 
با مشكل مواجه مي شود و در صورت رخ دادن 
حادثه يا لو رفتن اطالعات مشخص نيست كه 
ارگان و نهاد پاسخگوي نهايي چه كسي خواهد 
بود. اين شــركت ها همچنين خود را ملزم به 
رعايت قوانين و شرايط و اصول ايران نمي دانند 
و به راحتي دســت به اقدامات غيرقانوني نظير 
دامپينگ يا انحصارگرايــي مي زنند. تمام اين 
موارد به روشني نشان مي دهد كه اكنون زمان 
تشكيل اكوسيستم بومي استارت آپ ها در ايران 
فرا رسيده و بهتر است هرچه زودتر براي حل 
معضالت و مشكالتي كه براي شركت هاي بومي 

نوپا دست وپاگير است، بكوشيم. 

چرا   ایران  به اکوسیستم  بومي استارت آپ نیاز  دارد؟حمایت  استاندار اصفهان از فوالد مبارکه و تاکید بر توسعه و حفظ اقتدار این شرکت

3 نسل متفاوت از بازاریابي به زبان 
فيليپ كاتلر، پدر علم بازاریابي

نسل اول: نخستين نسل بازاريابي كه فيليپ 
كاتلر در نظر گرفته و آن را اعالم كرده اســت، 
توليد در نتيجه بازاريابي بود. يعني شــركت ها 
ابتدا محصول و خدمات خود را توليد مي كردند و 
بعد بازارياب هاي خود را براي جذب و پيدا كردن 
مشــتري ها و مصرف كننده مي فرستادند. اين 
نسل از بازاريابي كه نسل اول بازاريابي محسوب 
مي شــود. در حال حاضر منســوخ شده است و 
هيچ گونه كاربردي ندارد، مگر اينكه محصولي كه 
ارائه مي دهيد يك محصول منحصربه فرد باشد؛ 
به گونه اي كه فرد ديگري نتواند اين محصول را 
توليد كند كه چنين چيزي در حال حاضر خيلي 
خيلي كم يافت مي شود و حتي به جرات مي توان 

گفت ناياب است. 
نسل دوم: نسل دوم بازاريابي كه فيليپ كاتلر 
از آن يــاد كرده، بازاريابي براســاس تحقيق در 
نتيجه توليد و در نتيجه بازاريابي است. در اين 
نســل از بازاريابي، ابتدا بازارياب ها از بازار خود 
تحقيقي به عمل آورده و نيازهاي و خواسته هاي 
مشتري و هر آنچه مشتري نياز دارد، متناسب 
با تحقيقي كه انجام مي دادند در محصول خود 
اعمال مي كردند يا بهتر است بگوييم محصولي را 
توليد مي كردند كه مبناي آن محصوالت نيازها و 
خواسته هاي مشتري بود. در واقع پس از تحقيق 
و توليد و آزمايش كردن، به ســمت بازاريابي و 
عرضه به بازار و يافتن مشتري حركت مي كردند. 
بهتر است بدانيد اين نوع بازاريابي كه نسل دوم 
بازاريابي محسوب مي شود حدودا از سال 1990 

منسوخ شده  است و ديگر كاربردي ندارد. 
نسل سوم: نسل سوم از بازاريابي كه امروزه 
همه كســب وكارها و بيزينس ها بر سر آن به 
رقابت مي پردازند و اگر شــركتي، سازماني يا 
بيزينسي اين نوع بازاريابي را در كسب و كار 
خود اعمال نكند مطمئنا با شكســت مواجه 
خواهد شد و به سودآوري ها و هدف هاي مورد 
نظر خود نخواهند رسيد. اين نسل از بازاريابي، 
براساس تحقيق، توليد در نتيجه بازاريابي و در 
انتها ارتباط دائمي با مشتري تا زماني است كه 

بتوان در قلب و ذهن مشتري نفوذ كرد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

این سبک مدیریت به جای تمرکز بر عملکرد واقعی 
و بهره وری، بر نمایــش )show( عملکرد متمرکز 
است. به عبارتی شــاخص های ظاهری و در معرض 
دید عملکردی، از سوی مدیر به شدت مورد توجه 
قرار می گیرد و شــاخص های واقعی عملکرد مورد 
غفلت واقع شده و رها می شــود. این نوع مدیران 
صرفا به تزئین ویترین عملکرد مشغول می شوند؛ 
در حالی که در درون سازمان، کارکنان و مشتریان 
اثری از بهبود مشاهده نمی کنند و چه بسا به دلیل 

رهاشدگی سیستم معضالتی 
از جمله آمارسازی، چاپلوسی و 
ثناگویی، متملق پروری، فساد 
اداری، باندبــازی و... به وقوع 

می پیوندد. مثال ســایه زدن در ورزش های رزمی 
سبک مدیریتی استعاره مناسبی برای 
اعمال ویترینی اســت. از  نمونه 
می تــوان به: این سبک مدیریتی 
متعدد، مالقات بستن تفاهمنامه های 

ی با اشخاص نامدار،  حبه ها مصا

آب وتــاب دار مطبوعاتی، گرفتن عکــس با افراد 
مشهور و اماکن مترقی، دادن وعده های مدیریتی 
حیرت انگیز بلندمدت و هزینه کردهای وحشتناك 
اشاره کرد. ظهور فزاینده این سبک مدیریتی دالیل 
متعددی دارد که از جمله ضعف ســاختار نظارتی، 
نبود خط مشی ها و استراتژی های سازمانی، فقدان 
نظام ارزیابی عملکرد، تســلط دیوان ســاالری 
)بوروکراسی( شدید اداری، ورود افراد فاقد 
صالحیت های تخصصی به پست های 
مدیریتی و... که بررسی و 
ارائه راه حل برای آنها نیازمند 
ساعت ها و شــاید روزها 

قلم فرسایی است.

مديريت   ويترينى   چيست؟

دي
ار

ن ه
در دنيايي كه پــر از حواس پرتي اســت، تنها افرادي كــه بتوانند روي دار

هدف شان تمركز  كنند موفق خواهند شد. 
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محدودیت جدید براي رانندگان اسنپ و تپ سي
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از اعمال محدوديت جديد براي رانندگان اسنپ 
و تپ سي با توجه به مصوبه اخير دولت درباره دارندگان گواهينامه پايه سوم خبر داد. 
سردار سيدكمال هاديانفر در نشست خبري پيش ازظهر روز يكشنبه خود در شهرك 
آزمايش با اشاره به مصوبه اخير دولت درباره دارندگان گواهينامه پايه سوم اظهاركرد: 
براساس اين مصوبه تمامي دارندگان گواهينامه پايه سوم كه حداقل دو سال از زمان 
دريافت گواهينامه شان گذشته باشــد و نيز داراي ۲۳ سال ســن باشند، مي توانند 
راننده سواري هاي حمل ونقل عمومي شــوند. رئيس پليس راهور ناجا افزود: ازاين رو 
رانندگان تاكسي، سرويس هاي مدارس، اسنپ، تپ سي و ديگر تاكسي هاي اينترنتي و 

خودروهاي حمل ونقل عمومي بايد از اين شرايط پيروي كنند. 

با انعقاد تفاهمنامه معاونت علمی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
شركت های دانش بنيان مکان محور به ميدان می آیند

معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح، با هدف 
توسعه فناوری های مكان محور در كشور و افزايش فعاليت شركت های دانش بنيان اين 
حوزه منعقد شد. به گزارش ايســنا، منوچهر منطقی، دبير ستاد توسعه فناوری های 
فضايی و حمل ونقل پيشــرفته معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در مراسم 
امضای اين تفاهمنامه با اشاره به ضرورت حضور سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح 
در حوزه فناوری های مكان محور، گفت: استفاده از توان شركت های دانش بنيان فعال 
در حوزه ژئوماتيك يا مكان محور، گامی مهم در جهت حمايت از توان داخلی است. به 
گفته منطقی، سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح پتانسيل بااليی در زمينه فناوری های 

مكان محور دارد كه بايد از اين توانايی ها به نحو مطلوبی بهره ببريم. 

آواي نگاه 26 عکاس در گالري آواي هنر
گالـــري آواي هنــــر در دوميــن 
نمايشــگاهي كه برگزار مي كند عصر 
جمعه بيســت و نهم شــهريور ميزبان 
آثار ۲6 عكاس مي شود. وحيد معيني، 
مدير هنري گالــري آواي هنر با اعالم 
خبر فوق گفت: »آواي نگـاه عنوان اين 
نمايشگاه گروهي عكاســي است كه با 
نمايشگاه گرداني محمدمهدي شيروانيان 
برپا مي شود.« هنـرمنـدان حاضر در اين 
نمايشــگاه عبارتند از: محسن آشوري، 
آذين احتشامي، يگانه احمديان، بهاره 
امانلو، محمـدنصيـــر باجــول زاده و ... 
آييــن گشــايش نمايشگاه آواي هنر 
ساعت 16 تا ۲0 جمعه ۲9 شهريـــــور 1۳9۸ در گالري آواي هنر به نشاني تهران، 
خيابان فرشته، خيابان بوسني، بن بست پناهي، پالك يك است و تا سه شنبه 9 مهر هر 

روز از ساعت 16 تا 19 ادامه دارد. 
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