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يادداشت

افت  قدرت 
خرید  مردم

ناکامی
 تولیدکنندگان

تعدیل نیــرو در بنگاه ها به 
ناتوانی بنگاه ها در عملیاتی 
شــدن برنامه هــای فروش 
بر می گــردد. مشــکلی که 
بنگاه های تولیدی با آن روبه رو هســتند، ناتوانی در 

فروش است...

  جمشید پژویان، کارشناس 
اقتصادی

  حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
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چرخه  مالی  میلیاردی 
کدهای دستوری

افزایش  مالباختگان   شرکت های 
صوری  اخذ   اقامت

»کسب و کار«  بررسی  می کند

سونامی  تعدیل  نیرو   در  بنگاه ها
صفحه2

صفحه2

با  چمدان که
نمی توانیم   تجارت   کنیم

نمی توان  کشور   را   به   دست  10 -  20   نفر   داد
اگر   رابطه   با    FATF   قطع   شود   فعالیت   بانکی    دچار   مشکل   می شود

عده ای   می خواهند   دور  کشور  دیوار    بکشند 

روحانی   در   مجمع   ساالنه   بانک   مرکزی:

در برنامه های رســانه ملی تبی به راه افتاده اســت با 
نام اســتفاده از کدهای دســتوری و اپلیکیشن های 
پرداختی بــرای تبلیغات و درآمدزایی که متاســفانه 
رســانه ملی به جای اینکه جلوی این مدل تبلیغات و 
درآمدزایی های نابجا را بگیرد، ســعی کرده در تمام 
برنامه های تلویزیونی از یک کد دســتوری به عنوان 
اسپانســر بهره ببرد. خالی کردن جیــب بینندگان و 
 مردمی که رســانه ملــی را بــرای تماشــا انتخاب 
 می کنند از اهداف کدهای دســتوری است که هرچه 
تراکنش های باالتری داشته باشند چرخه مالی بیشتری 
عایدشان خواهد شد. متاسفانه اســتمرار استفاده از 
کدهای دستوری در کنار ساختار کارمزدی نادرست، 
زمینه کسب درآمد از راه شارژ فروشی را فراهم آورده 
و پای بازیگران قدرتمندی را بــه میدان درآمدزایی از 

کارمزد فروش شارژ باز کرد. ...

با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و نا اطمینانی مردم به 
آینده، بر شمار ایرانیانی که تالش می کنند سرمایه 
خود را از ایران خارج کنند افزوده شده است. مقصد 
بیشتر این سرمایه ها ترکیه، گرجستان، دوبی و... است. 
در این میان ترکیه موفق شد با تغییر شرایط اخذ ویزا، 
ایرانیان زیادی را جذب بازار خود کند. روند کار به این 
صورت است که با خرید ملکی با این قیمت، یک  سال 
اقامت موقت به خریدار اعطا می شود که پس از تکرار 
این اقامت موقت در ۶سال، اقامت دائم برای مهاجران 
فراهم می شود. این روند دریافت اقامت، انگیزه زیادی 
برای ایرانیان عالقه مند به مهاجرت ایجاد کرده و البته 
امنیت هم در افزایش این میل مهاجرت تاثیرگذار بوده 
است. انگیزه اغلب ایرانی ها هم پیدا کردن جایی امن 

و آرام با آزادی های...
صفحه 2

صفحه 3

افتتاح  بزرگ ترین  هایپر مارکت 
کشور  در  بازار  بزرگ  ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
در بازدید از غرفه فوالد مبارکه 

در سمپوزیوم فوالد 97: 

فوالد مبارکه  و  ایمیدرو     
تعامل  بسیار  موثری  دارند



اقتصاد2
ایران وجهان

بحران بیکاری در کشور هنوز 
حل نشده است که روز به روز 
بر تعداد بیــکاران با افزایش 
بنگاه هــای ورشکســته و 
مشــکل دار افزوده می شود، 
کارشناسان پیش بینی می کنند با این وضعیت و افزایش 
هزینه های تولید انگیــزه ای در بنگاه ها برای پرداخت 

هزینه های دستمزد باقی نماند و این روند چالش بازار کار 
برای پاسخ گویی به متقاضیان کار را  افزون کند.

طبق بررسی های موجود هر چند مشوق های بیمه ای و 
مالیاتی به کارفرمایان می تواند، گره برخی از مشکالت آنها 
را حل کند اما الیحه بودجه آینده روشنی برای پرداخت 
این مشوق ها ترسیم نکرده اســت و حتی برعکس بار 
مالیاتی همچنان بر روی بنگاه ها و فعالیت های تولیدی 

است.
 نگاهی به آمار بنگاه های مشــکل دار در یک دهه اخیر 

نشان می دهد تعداد این بنگاه ها از ۲۰۰ واحد در سال 
۸۷ به ۱۳۵۶ واحد در شهریور ۹۷ افزایش یافته است.

در حال حاضر تبعات منفی آثار اقتصادی اوایل دهه ۹۰ 
همچنان بر بنگاه های اقتصادی سایه دارد به نحوی که 
بر اساس آخرین آمار و اطالعات تا پایان شهریور ماه ۹۷، 
تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل دار در کشور شناسایی شده 
است.از ۱۳۵۶ واحد مشکل دار شناسایی شده تا پایان 
شهریورماه امسال ، تعداد ۱۷۳ بنگاه تعطیل، ۵۶۵ بنگاه 

نیمه فعال و ۶۱۸ بنگاه فعال هستند.

در حالــی کــه دولت بــه وارد 
کننــدگان مجــوز واردات در 
مناطــق آزاد را داده برخی این 
سیاست را مشــابه مجوز دادن 
به قاچاق اعالم می کنند. آن هم 
درست زمانی که تولید کنندگان داخلی منتظر تقاضای نوروزی 
هستند. به عبارتی تولید کنندگان عقیده دارند دولت با این 

سیاست تقاضای برای تولید داخلی را به سمت کاالی خارجی 
هدایت کرده است. چند روز پیش بود که گمرک ایران مجوز 
واردات تا ســقف ۱۴۰ میلیون دالر از کاالهای گروه ۴ را به 

مناطق آزاد صادر کرد.
به اعتقاد فعــاالن اقتصادی مجوز دولت بــه واردات کاالی 
مصرفی و کاالیی که مشابه آن در داخل تولید می شود آن هم 
در روزهای نزدیک به عید، باعث ناکامی تولید کنندگان شده 
و از سویی بازار را با انباشت کاالی فاقد کیفیت روبرو می کند. 
در همین رابطه عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان پوشاک، با ابراز تعجب از مصوبه دولت برای 
آزادسازی واردات در مناطق آزاد گفت: به نظر می رسد دولت 
با قاچاق، مماشات می کند. در همین رابطه عضو هیات مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک افزود: هم 
اکنون با مجوز دولت بــرای واردات از مناطــق آزاد، به نظر 
می رسد تمام دلخوشــی تولیدکنندگان  در ایام پایانی سال 
نقش بر  آب شــود؛ این در حالی اســت که فلسفه وجودی 
مناطق آزاد، ایجاد پایگاههایی برای صادرات بوده؛ ولی اکنون 
متاسفانه مناطق آزاد تبدیل به درگاههای ورود قاچاق شده و 

انواع و اقسام کاال به کشور از طریق این درگاهها وارد می شوند 
که شاید تولیدات داخلی در حد اعال به لحاظ کیفیت، قابلیت 

پاسخگویی به نیاز مردم را داشته باشند. این چنین رویکردی 
به مناطق آزاد، واقعا جای تاسف دارد.

»کسب و کار« بررسی می کند

سونامی  تعدیل  نیرو  در  بنگاه های  اقتصادی

»کسب و کار« آثار مجوز دولت  به آزاد سازی واردات در مناطق آزاد را بررسی می کند

ناکامی تولیدکنندگان  از  تامین   تقاضای نوروزی

برای پنجمین سال پیاپی 
بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی 

مدیریت مالی ایران را دریافت کرد
بانک پاســارگاد برای پنجمین سال پیاپی، 
موفق به کســب تندیس زریــن جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران )یــادواره دکتر غالمرضا 
اســالمی بیدگلی( شــد. به گزارش روابط 
عمومی بانک  پاسارگاد، طبق ارزیابی  به عمل 
آمده توســط کمیته داوری، در نهمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران و دوازدهمین 
کنفرانس حســابداران و مدیران مالی که در 
تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ در سالن اجالس سران 
کشورهای اسالمی برگزار شد، بانک پاسارگاد 
موفق به کسب باالترین ســطح جایزه یعنی 

تندیس زرین شد.

افزایش ســرمایه بانک توســعه 
تعاون به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال 

تصویب شد
نمایندگان مجلس در خانه ملت با اختصاص 
اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه 
بانک توســعه تعــاون به منظور نوســازی و 
بهســازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال 
موافقت کردندبــه گزارش روابــط عمومی 
بانک توسعه تعاون به نقل از خبرگزاری خانه 
ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز 
)دوشنبه، ۶ اسفند( مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای 
الیحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی 
)۴( تبصره )۲( ماده واحده این الیحه موافقت 

کردند.

اخبار
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پنجاه و هشتمین مجمع ساالنه بانک مرکزی با حضور 
رئیس جمهور برگزار شــد. رئیس جمهور با بیان اینکه 
امروز وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت در خط 
مقدم مبارزه با آمریکا هستند، گفت: سایر وزرای دولت در 
خط دوم مبارزه قرار دارند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت 
االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در پنجاه و هشتمین 
مجمع عمومی بانک مرکزی افزود: البته بقیه وزارتخانه 
های اقتصادی هم در خط دوم مبارزه با آمریکا هســتند 
و من از هر ۳ عضو دولت که در خط مقدم این ایستادگی 

هستند تشکر می کنم.

تراز تجاری ما مثبت ۱.۵ میلیارد دالر است
وی با اشاره به آمارهای جلسه قبلی مجمع بانک مرکزی 
بیان کرد: قاعدتا باید در شرایط تحریم تراز تجاری ما خیلی 
مطلوب نباشد اما امروز یک تراز تجاری خوبی داریم. ۴۰ 
میلیارد دالر صادرات غیر نفتی در برابر ۳۸.۶ میلیارد دالر 
واردات که نشان دهنده این است که تراز تجاری خوبی 
داریم. رئیس جمهور ادامه داد: در بخش هایی واردات ما 
با افزایش مواجه بوده مانند کاالهای اساسی و در مقابل 
مواردی هم با افزایش صادرات مواجه بوده ایم. این نشان 
می دهد که کشــور می تواند با کمتر از ۴۰ میلیارد دالر 

نیازهای وارداتی خود را تامین کند.
روحانی تاکید کرد: درست اســت که آمریکا به ما فشار 
آورده، اما امروز موفقیت های حقوقــی و بانکی در برابر 
آمریکا داریم و ۳ بار در دادگاه های بین المللی موفق شدیم 
که آمریکا را شکست دهیم. یک بار در مورد خروج آمریکا 
از برجام و صالحیت دادگاه بین المللی، یک بار دیگر برای 
قرار موقت که به نفع ایران صادر شــد و در مورد اعمال 
تحریم ها بود، همچنین یک بــار دیگر صالحیت دادگاه 
راجع به پول های بانک مرکزی به مبلغ ۲ میلیارد دالر بود 
که آمریکایی ها ضبط کرده بودنــد و باز ایران رای موافق 

دادگاه را جلب کرد.
وی اظهارداشت: دو بار هم در دادگاه های اروپایی پیروز 
شدیم و ارقام ۶ میلیارد دالری و ۱.۶ میلیارد دالری در این 

دادگاه ها به نفع ایران صادر شد.

بانک ها باید تالش کنند از پایه پولی استفاده 
نکنند

رئیس جمهور تاکید کرد: شما می دانید که اگر پایه پولی 

افزایش پیدا کند چه خطراتی دارد و ضریب فزاینده آن 
چقدر زیاد است. در حال حاضر اگر پایه پولی باال می رود به 
دلیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، آن زمان مسئول 
پایه پولی به دلیل استقراض از بانک مرکزی، دولت بود در 
حال حاضر بانک ها این مسئولیت را بر عهده دارند و باید 

تالش کنند که از پایه پولی استفاده نکنند.
وی تصریح کرد: اســتفاده بانک ها از پایه پولی به بانک 
مرکزی فشار می آورد و پولی که بانک ها از بانک مرکزی 
می گیرند به صورت طبیعی به پایه پولی کشور فشار می 
آورد. البته نکته ای در آمار امروز بود که وضع بانک ها در 
مطالباتی که از بانک مرکزی می کنند در ماه های اخیر 
نسبت به گذشته کاهشی بوده است و این خیلی مهم است. 

یعنی بانک ها کمک کرده اند و قدم اول را برداشته اند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و دولت بار سنگینی را بر 
دوش گرفته اند تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند دور دولت 
را دیوار بکشند، کار دولت را سخت کرده اند. تقاضای من 
 از همه در هر جناح و طرفی که هستند این است، خواهش 
می کنم دور دولت را دیوار نکشند این به نفع مردم نیست 

بگذارید دولت کارش را انجام دهد.
قطع رابطه با FATF باعث بروز مشکل در فعالیت های 
بانکی ما می شود رئیس جمهور با بیان اینکه اگر رابطه ما 
با گروه اقدام مالی)FATF( قطع شود فعالیت بانکی ما در 
دنیا با مشکل مواجه خواهد شد، افزود: اگر یک کارشناس 
و فعال بانکی در این کشور با حرف من مخالفتی دارد حتما 
بعد از ظهر گفتگو کند و بگوید که این حرف من درست 
نیست و بگوید که اگر این لوایح دوگانه تصویب بشود یا 
نشــود هیچ تأثیری در رابطه ما با بانک ها ندارد. رئیس 
جمهور بیان کرد: نکته دیگری که برای ما مهم است تالش 
بانک ها برای تولید و اشتغال است، قطعاً اگر تولید نباشد 
اشتغال ما هم کاهش پیدا می کند. ما باید تولید و اشتغال 
را حل کنیم، وامی که بانک ها به تولید کنندگان می دهند، 
می تواند به افزایش تولید و متعاقب آن افزایش اشــتغال 
کمک کند. دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر 

نداشته است. نمی شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد.
رئیس جمهور به دیوار کشــی دور بانک ها اشــاره کرد 
و افزود: اگر بانک ها در دنیا رابطه آســانی داشته باشند 
کارها راحت پیش می رود؟ چرا در مجامع عمومی بانکی 
در دنیا شرکت می کنیم؟ مگر بدون رابطه بانکی و مالی با 
جهان می توان نفت فروخت؟ با چمدان که نمی توانیم 

 تجارت کنیم و ده ها میلیون تن نهاده های دامی را با پول 
چمدانی وارد کنیم.

ذخایر اسکناس در حد مطلوب است
رییس کل بانک مرکزی، ذخایر اسکناس کشور و همچنین 
ذخایر ارزی در خارج از کشور را بسیار مناسب ارزیابی کرد 
و گفت: این شرایط در آینده بهتر خواهد شد. عبدالناصر 
همتی در پنجاه و هشتمین مجمع ساالنه بانک مرکزی با 
بیان اینکه بانک ها در شرایط بسیار سخت کشور مأموریت 
مهم خود را به خوبی انجام داده اند، گفت: دشمن برنامه 
جدی برای آسیب رســانی به ابعاد مختلف اقتصاد ایران 
داشته و با توجه به اینکه مهمترین بحث این آسیب، بازار 
پول و ارز اســت، بانک مرکزی تمام تالش خود را بر این 
استوار کرده که این دو بازار را به خوبی مدیریت کرده و از 

آن محافظت کند.
وی افزود: باید در مقابل دشمن ایستاد و مقابله کرد که بر 
این اساس خوشبختانه کارهای مثبتی انجام شده و روالی 
که در بازار پول و ارز در حال انجام است، بر اساس آمارها، 
نشان از موفقیت خدمتگزاران به مردم در مجموعه سیستم 

بانکی و بانک مرکزی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هفت ماه است که 
به بانک مرکزی آمده ام که در مجموع تحت شدیدترین 
تحریم ها در مرداد و آبان ماه قرار گرفتیم و نرخ ارز ظرف 
این هفت ماه در مجموع ۱۲ درصد افزایش داشته درحالی 
که رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پول ملی ایران را نابود 
خواهد کرد. همتی ادامه داد: این افتخار بزرگی برای ما به 
شمار می رود که باید تالش کرد که موقعیت مناسب تری 
را در این رابطه کسب نمود و در شرایط فشار، ثبات نسبی 
در بازار را حاکم کرد. وی گفت: بازار پول مهم ترین هدف 
دشمن بوده که هم اکنون مدیریت مناسبی در آن صورت 
گرفته است به نحوی که روند نقدینگی هم اکنون با ماه های 
قبل تفاوت نکرده و در دولت های یازدهم و دوازدهم نرخ 

رشد نقدینگی کاهش یافته است و این روند ادامه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: التهابات اخیر، 
کوچک ترین تأثیری در نقدینگی نداشته و وضعیت بانک ها 
نیز به نسبت قبل بهتر شده است. این در حالی است که 
شاید اتفاق افتادن چنین روندی در شرایط عادی افتخار 
نباشد ولی هم اکنون در شرایط خاص، وضعیت خوبی را 

تجربه می کنیم.

بانک مسکن با همکاری سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور،  طرح »کیف 
پول الکترونیکی پایانه های حمل و نقل«  
را اجرا و خدمت جدیــدی به رانندگان 
خودروهای جاده ای ارایــه می کند. به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
اداره کل فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
بانک مســکن اعالم کرد: در راســتای 

توسعه و افزایش کاربرد برچسب پرداخت 
 ،)ETC( الکترونیک عوارض آزادراهی
بانک مســکن در اقدامی مشــترک با 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور طرح »کیف پول پایانه های حمل 
و نقل« را با بهره گیری از زیرساخت های 
 سامانه برچســب الکترونیک عوارض 

پیاده سازی کرده است.

در دیــدار رییــس صندوق نــوآوری 
 و شــکوفایي بــا مدیرعامــل بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران بر تهیه بسته 
خدماتي جدید متناســب با شــرکت 
هــاي دانش بنیــان فعــال در مناطق 
محروم تاکید شــد. به گــزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران 
به نقل از صندوق نوآوری و شــکوفایي، 

دکتر علي وحدت رییــس هیات عامل 
صندوق نوآوري و شکوفایي در نشستي 
مشــترک با مدیرعامل و اعضاي هیات 
مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران که 
 در محل مجتمع شکوفایي شرکت هاي 
دانش بنیان برگزار شد، بر افزایش ظرفیت 
همکاري دوطرفه با هدف حمایت بیشتر 

از شرکت هاي دانش بنیان تاکید کرد.

روحانی  در  مجمع  ساالنه  بانک  مرکزی:

با  چمدان که نمی توانیم   تجارت   کنیم

بانک مسکن اعالم کرد

خدمت جدید برای یک گروه از 
»ETC« دارندگان برچسب الکترونیکی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایي در دیدار با مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد

تعریف بسته خدماتی جدید بانکی براي شرکت هاي 
دانش بنیان فعال در مناطق محروم

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به۴میلیون و۶۶۵هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، در جریان معامالت بازار آزاد تهران سه شنبه ۷ اسفندماه به ۴ میلیون و ۶۶۵ هزارتومان رسید. سه شنبه ۷ اسفندماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۶۶۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم  ۴میلیون و ۶۰۰ هزارتومان، نیم سکه دو میلیون و ۶۲۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۳۰ 

هزارتومان و سکه گرمی ۸۵۰ هزارتومان است.  همچنین نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۳۲۷ دالر و ۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۲۵ هزار  و ۶۸۷ تومان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه فوالد مبارکه در سمپوزیوم فوالد 97: 

ایمیدرو  و  فوالد مبارکه  تعامل  بسیار  موثری  دارند
خداداد غریب پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با تأکید بر نقش فوالد مبارکه در صنعت فوالد کشور 
خاطرنشان کرد: ایمیدرو و فوالد مبارکه ارتباط مؤثری 
دارند. موضوعات ایمیدرو و فوالد مبارکه به خوبی در 
حال پیشرفت است و در یک کالم باید گفت ایمیدرو 
و فوالد مبارکه تعامل بسیار موثری دارند. وی در پاسخ 
به این ســؤال که ایمیدرو برای حمایت از فوالدسازان 
چه راهکارهایی در نظر دارد، اظهار کرد: با مشــارکت 
صنعتگران و واحدهای بزرگ تولیدی، بانک مرکزی 
و نیز گمرک، جلســه های متعددی برگزار کرده ایم 
که خوشــبختانه تسهیالتی ایجاد شــده و همکاری 
 خوبی هم از جانب بانک مرکزی شــکل گرفته است.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت درخصوص 
راهکارهای حمایتی از فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
تأمین مواد اولیه یکی از مهم ترین مسائل فوالد مبارکه 
است که خوشبختانه با همکاری خوب ایمیدرو با این 
شرکت فوالدی این امر صورت پذیرفته و موضوعاتی 
همچون تسهیالت گمرکی و همکاری بانک مرکزی 
نیز در حــال پیگیری اســت. وی اضافه کرد: ســایر 
موضوعات مطرح شده و موردنیاز شرکت فوالد مبارکه 
با ایمیدرو داخلی است که مدیران فوالد مبارکه عزم 
خود را جــزم کرده اند و پای کار ایســتاده اند؛ اما باید 
در نظر داشت که بخشی از مسائل به سایر نهادهایی 
 بازمی گردد که تصمیمات شان در این زمینه مؤثر است.
وی درخصوص بـــــرگزاری بیست  و  یکمـــــین 
ســمپوزیوم فوالد نیز بیان کــرد: این یــک رویداد 
علمی اســت؛ یعنی صنعتگــران نیازهای شــان را 
مطرح می ســازند و محققان مقاالت و دستاوردهای 
علمی شان را ارائه می کنند. آنچه مسلم است صنعت 
 به نوسازی و استفاده از فناوری های روز نیازمند است.
همچنین مهندس حمیدرضا عظیمیان در جریـــان 
بــــــرگزاری بیست  و  یکمـــــــین سمپوزیوم 
فوالد اظهار کرد: به طور حتم تشکیل این سمپوزیوم ها 
برای تبادل اطالعات، گفتگوهای فنی و مهندســی، 
مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادها بسیار مؤثر است. وی 
با اشاره به این که در مذاکرات چهره به چهره و نزدیک، 
زمینۀ بســیاری از اتفاق های بعدی شکل می گیرد، 
افزود: در برنامه های جنــــــــبی همایـــــش ها 
و رویدادهایــی نظیر ســمپوزیوم ها، کارشناســان 
می توانند با ارائۀ مقــاالت علمی و تخصصی همگام با 
دانش روز و یافته های علمی، از نزدیک آشــنا شوند 
 و تجارب مؤثــر را با یکدیگــر به اشــتراک بگذارند.
مدیرعامل فــوالد مبارکه با تأکید بــر این که یکی از 
محورهای این ســمپوزیوم »اثرات رشــد نامتوازن 
صنعت فوالد بر پایداری آن« بــود و همین امر یکی 
از دغدغه های صنعت فوالد اســت، گفت: با توجه به 
چالش های مختلف اعم از تأمین مواد اولیه، مسئلۀ آب،  
محیط زیست و تأمین تجهیزات خارجی بهتر است راه 
درســت را با انضباط خاصی از ابتدا تا انتهای زنجیرۀ 

فوالد پیگیری کنیم. البته فوالد مبارکه همواره سعی 
کرده سهم خود را در مطالعه و ایجاد طرح های متوازن 
و همگن به خوبــی انجام دهد که اجــرای طرح های 
 توســعه در جنوب نیــز مصداق  همین امر اســت.
مهندس عظیمیان با اشــاره به این که فوالد مبارکه 
در حال حاضــر ۵۰ درصد فوالد موردنیاز کشــور را 
تولید می کند، گفت: متأســفانه در اثــر تحریم ها و 
محدودیت هــای بین المللی مشــکالتی بر ســر راه 
صادرات فوالد کشــور ایجاد شــده و بــرای رفع این 
مشــکالت و چالش ها تالش های زیادی از مسیرهای 
مختلف در حال انجام اســت. وی درخصــوص بازار 
ســرمایه و حضور فوالد مبارکه در این بازار بیان کرد: 
تولیدکنندگان فــوالد ملزم اند که براســاس قیمت 
مکشوفه در بورس، کاالی خود را به بازار عرضه کنند 
و این قیمت گذاری روند شــفافی دارد و هر دو هفته 
 یک بار در تاالر بورس فلزات کشــف قیمت می شود.

مدیرعامل فــوالد مبارکه بــا بیان این که شــرکت 
فوالد مبارکــه از فرصت افزایش ســرمایه در ســه 
بخش نورد، تأمین مــواد اولیــه و تولید محصوالت 
جدید بهره منــد خواهد شــد، تصریح کــرد: نورد، 
جریــان دائمی و بــدون وقفــه تأمین مــواد اولیه، 
محصوالت جدیــد و  مســئولیت های اجتماعی به 
ما دیکته می کند که برنامه ریزی درســتی داشــته 
 باشــیم و منابع خــود را به درســتی هزینــه کنیم.

مهندس عظیمیان با اشــاره به این که بی توجهی به 
رشد متوازن در حوزۀ مواد و منابع معدنی، مواد اولیه 
و حامل های انرژی  صنعت فوالد را با مشــکالتی در 
آینده روبه رو می کند، بیان کرد: فــوالد مبارکه برای 
رشــد متوازن برنامه ریزی مدونی دارد و خــود را از 
 نظرات کارشناسی در جامعۀ فوالد محروم نمی کند.
سرپرست روابط عمومی فوالد مبارکه نیز درخصوص 
اهمیت برگزاری چنین همایش هایی گفت: سمپوزیوم 
فوالد به واقع آوردگاه محققان، اســتادان و مدیران و 
کارشناسان صنعت فوالد کشور است؛  این عزیزان در 
این فرصت گرد هم می آیند تا آخرین دســتاوردهای 
تحقیقاتــی و تجربیات علمــی و فنی خــود را ارائه 
 کنند و در بهترین حالت با هم به اشــتراک بگذارند.
ایرج ترابی، سرپرســت روابط عمومی فوالد مبارکه 
در همین خصوص ادامه داد: به جرئت می توان گفت 
همایش بیست و یکم در شرایط فعلی اقتصاد کشور از 
جایگاه و اهمیت خاص تری برخوردار است؛ چراکه انجام 
پژوهش و کارهای مطالعاتــی در همۀ حوزه ها به ویژه 
حوزۀ صنعت فوالد می تواند در  هم افزایی دانش فنی و 
دستیابی به فناوری های روز این صنعت مؤثر باشد.وی 
در ادامه به موضوع »اثرات رشد نامتوازن صنعت فوالد 
بر پایداری آن« اشــاره کرد و گفت: تأمین مواد اولیه، 
ساخت حداکثری مواد مصرفی و قطعات موردنیاز این 
صنعت در داخل کشور و همچنین توجه بیش ازپیش 
صنایع به مسئولیت های اجتماعی از موضوعاتی است 

که برگزاری چنین همایش هایی می تواند در رشــد 
آن ها مؤثر واقع گردد. سرپرست روابط عمومی فوالد 
مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: در 
این همایش دوروزه، مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور 
در پنل تخصصی سمپوزیوم و مدیران و کارشناسان 
این گــروه در حوزه های بومی ســازی، خرید، فروش 
و بازاریابی، فناوری، نیروی انســانی، بازار،  توسعه و 
اقتصادی و مالی  و با حضور مستمر در غرفۀ گروه فوالد 
مبارکه آخرین دســتاوردهای علمی و فنی خود را با 
بازدیدکنندگان غرفه به اشتراک گذاشتند و راهکارهای 
استفادۀ حداکثری از سایر ظرفیت های موجود در صنایع 
فوالد کشور را با سایر مدیران و صاحبان صنایع حاضر در 

سمپوزیوم مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:
همه اهداف تولیدی فوالد مبارکه در سال ۱397 

محقق خواهد شد
مختار بخشــیان، معــاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه بــا اشــاره بــه این که تولیــد گندله در ســال 
 جــاری با ۲.۷ درصــد افزایش نســبت به برنامــه، به 
۷ میلیون و ۵۰۰هزار تن خواهد رســید، ادامه داد: تولید 
کالف گــرم از مرز ۶ میلیــون و ۴۰۰هزار تــن خواهد 
گذشــت که این میزان تولید از برنامۀ هدف گذاری شده 
بیشــتر اســت.وی پیش بینی تولید محصوالت سرد و 
پوشش دار تا پایان سال جاری را یک میلیون و ۵۵۵هزار 
تن و ۴درصد فراتر از برنامه اعالم و اضافه کرد: شــرکت 
فوالد مبارکه این قابلیــت را دارد تا نســبت به ظرفیت 
 و نیاز بازار در ســال آینده نیز رشــد تولید داشته باشد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه یکی از برنامه های اصلی 
فوالد مبارکه در ســال آتی را تمرکز بر تولید محصوالت 
ویژۀ موردنیاز صنایع نفت و گاز و محیط گاز ترش، افزایش 
تولید محصوالت گرم با ضخامت کمتــر از ۲ میلی متر 
و محصوالت موردنیاز صنایع خودروســازی اعالم کرد.

وی گفت: در ســال جاری تولید ۵ نوع محصول جدید و 
با ارزش افزودۀ باالتر در دســتور کار قرار گرفت و یکی از 
محصوالت بســیار راهبردی و مهم که هم اکنون هم در 
حال تولید آزمایشی اســت، محصوالت مورداستفاده در 
محیط گاز ترش و تولید لوله های انتقال نفت و گاز است. 
مختار بخشیان خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه تاکنون به جز 
محصوالت مذکور، سفارش های ویژۀ دیگری ازجمله تولید 
ورق موردنیاز لوله های انتقال گاز شیرین، انتقاالت سیاالت و 
آب را نیز دریافت کرده که پس از تولید، آن ها را به مشتریان 
تحویل داده است. معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 
گفت: ســال آینده به منظور تأمین حداکثری نیاز  بازار 
داخل، شــرکت فوالد مبارکه تولید ۷۰۰هزار تن اسلب و 
۶میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصوالت گرم، سرد و پوشش دار 
را هدف گذاری کرده اســت. وی در همین راستا از تالش 
تمامی کارکنان نواحی و خطوط تولید شرکت و همچنین 

از پیمانکاران و تأمین کنندگان  تشکر و قدردانی کرد.

افت قدرت  خرید  مردم
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی

تعدیل نیرو در بنگاه های به ناتوانی بنگاه ها در عملیاتی شدن برنامه های فروش بر می گردد. مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن روبرو هستند، ناتوانی در فروش است. افزایش قمیت های پایه و افزایش قمیت تمام شده و تورمی که سهوی و یا عمدی بر قمیت ها فشار می آورد، قدرت خرید را از مصرف کننده نهایی گرفته است 
و عمال کاال نمی تواند به دست مصرف کننده نهایی برسد. لذا فاصله طوالنی بین مصرف کننده و تولید کننده، باعث شده عالوه بر اینکه کاال دیر به دست مصرف کننده برسد، قیمت ها هم افزایش پیدا کند مثل گوشت. گوشت بر اساس آمار به اندازه چند برابر مصرف تولید شده ولی چرا قیمت پایین نمی آید؟ این مسئله 
همانطور که ذکر شد به دلیل فاصله دار شدن تولید با مصرف کنده نهایی است. به عبارتی علت اصلی تعدیل نیرو به دلیل محقق نشدن برنامه های فروش است. در حال حاضر خیلی از مردم قدرت خرید ندارد و این مسئله فروش بنگاه ها را پایین می آورد. در حالی که تولیدکنندگان هنوز به دنبال افزایش قیمت هستند و سود 

خود را در آن می بینند. از طرفی هر چند تقاضا در بازار وجود دارد این تقاضا کاذب است و جنبه های سفته بازی دارد. در این شرایط حتی کاالی مصرفی مثل گوشت به کاالی سرمایه ای تبدیل می شود. شود. لذا با این اوصاف تعدیل نیروی بنگاه ها واقعی نیست بلکه تعدیل نیرویی است که ناشی از فشار قیمت ها است.

ناکامی  تولیدکنندگان
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی 

مجوزی که دولت به واردات کاال داده عمدتا مرتبط با کاالی لوکس است که در داخل کشور چندان تولید نمی    شود و نمی تواند چالشی عمده برای تولید کننده باشد. اما در شرایطی که بازار با موجی از تقاضا برای خرید عید نزدیک است، افزایش واردات می تواند به ناکامی تولید کنندگان از این تقاضاها منجر شود که دولت 
باید این مسئله را با کنترل میزان واردات، مدیریت کند. وگرنه شاید بتوان بخشی از این واردات را برای پوشش بازار داخلی آن هم در شرایطی که تولید کنندگان تولید خود را پایین آورده اند، الزم باشد. در شرایط کنونی در کنار واردات رسمی بخش زیادی از کاالها به صورت قاچاق وارد کشور می شود که رقم ناچیزی هم 
نیست. یعنی حتی اگر دولت مانع واردات شود، باز هم برخی از کاال به صورت قاچاق وارد بازار می شود. بنابراین در شرایط فعلی که هم و غم دولت مهار ارز و کمک به بازار است، کنترل واردات کمک بخش بازار ارز خواهد بود و از طرفی حداقل مجوز دادن به واردات باید به گونه ای باشد که باعث ورود بی رویه کاال به بازار نشود.

سرمقاله

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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در برنامه های رســانه ملی 
تبی به راه افتاده است با نام 
استفاده از کدهای دستوری 
و اپلیکیشن های پرداختی 
برای تبلیغات و درآمدزایی 
که متاسفانه رسانه ملی به جای اینکه جلوی این مدل 
تبلیغات و درآمدزایی های نابجا را بگیرد سعی کرده 
در تمام برنامه های تلویزیونی از یک کد دستوری به 
عنوان اسپانسر بهره ببرد. خالی کردن جیب بینندگان و 
مردمی که رسانه ملی را برای تماشا انتخاب می کنند از 
اهداف کدهای دستوری است که هرچه تراکنش های 
باالتری داشته باشند چرخه مالی بیشتری عایدشان 
خواهد شد. متاســفانه استمرار اســتفاده از کدهای 
دستوری در کنار ســاختار کارمزدی نادرست، زمینه 
کسب درآمد از راه شارژ فروشی را فراهم آورده و پای 
بازیگران قدرتمندی را به میدان درآمدزایی از کارمزد 
فروش شارژ باز کرد. اکنون برخی از همین بازیگران در 
برابر تصمیم درست بانک مرکزی برای محدودسازی 

ussd مقاومت می کنند.
 USSD بر اساس آمار مربوط به تراکنش های بستر
در سال ۱۳۹۶ بانک های کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار 
میلیارد ریال به شــبکه پرداخت بابــت کارمزدهای 

تراکنش های بستر USSD به شرکت های شاپرک، 
خدمات داده ورزی و PSPهــا پرداخت کرده اند که 
از این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد ریال سهم شرکت های 
PSP شده است.طبق شنیده ها اکنون تنها یک شرکت 
که حتی مجوز PSP هم ندارد و سهمی نزدیک به ۵۰ 
درصد این بازار را در اختیار دارد، در برابر بسته شدن 
 PSP این بستر مقاومت می کند و سایر شرکت های
با توجه به ریسک های امنیتی که این بستر برای آن ها 

به دنبال دارد به بسته شدن آن رضایت داده اند. لذا به 
نظر می رسد با توجه به درآمد باالی این سرویس، این 

مقاومت ها چند آن هم بیراه نباشد.
این در حالی اســت که بخش بزرگی از درآمد کارمزد 
تراکنش های USSD نیز سهم شرکت های شاپرک 
و خدمات داده ورزی کــه زیرمجموعه بانک مرکزی 
هستند، می شــود، اما با توجه به مخاطراتی که این 
بســتر دارد، رگالتور بانکی حاضرشده از سهم حدود 

۷۸۰ میلیارد ریالی خود هــم بگذرد.البته همان طور 
که در سال گذشته نیز در اخبار خواندیم، یکی دیگر 
از بازیگرانی که از کارمزد تراکنش های شاپرکی بستر 
USSD ســهم بزرگی می برد، شــرکت جی رینگ 
همراه اول اســت که طبق اخبار منتشره سهمی بین 
۷۰ تا ۸۰ درصــد درآمد شــرکت های PSP طبق 
 قراردادی که با شــرکت جی رینگ بســته اند به این

 شرکت می رسد.

بــا بدتــر شــدن وضعیت 
اقتصادی و عــدم اطمینان 
مردم بــه آینده، بر شــمار 
ایرانیانی که تالش می کنند 
سرمایه خود را از ایران خارج 
کنند افزوده شده است. مقصد بیشتر این سرمایه ها 
ترکیه، گرجستان، دبی و... است. در این میان ترکیه 
موفق شد با تغییر شرایط اخذ ویزا، ایرانیان زیادی را 
جذب بازار خود کند. روند کار به این صورت است که 
با خرید ملکی با این قیمت، یک  سال اقامت موقت به 
خریدار اعطا می شود که پس از تکرار این اقامت موقت 
در ۶سال، اقامت دایم برای مهاجران فراهم می شود. 
این روند دریافت اقامت، انگیــزه زیادی برای ایرانیان 
عالقه مند به مهاجرت ایجــاد کرده و البته امنیت هم 
در افزایش این میل مهاجرت تأثیرگذار بوده اســت. 
انگیزه اغلب ایرانی ها هم پیدا کردن جایی امن و آرام با 
آزادی های اجتماعی است، جایی نزدیک به ایران و ارزان  

و داشتن ملکی برای روزهای آینده. 
اما پس از اینکه تعــداد قابل توجهی ملک به ایرانی ها 
فروخته شده اعالم کردند که خرید ملک معیار اعطای 
اقامت نیســت. اما ســود کالنی نصیب دالالن شد و 
ایرانی های مالباخته امروز با مشکل برگرداندن پول های 
سرگردان خود مواجه هستند. در همین رابطه رئیس 
کمیسیون تخصصی مشــاوران امالک اتاق اصناف 
ایران گفت: در ۱۰ ماهه امســال ایرانیان به امید اخذ 
اقامت در ترکیه هشــت هزار واحد مسکونی در شهر 
ازمیر خریده اند. »مصطفی قلی خسروی« افزود: این 
اقدام برای خرید در حالی است که دولت ترکیه برای 

خریداران ملک در این کشــور که باید ۲ سند داشته 
باشــد، اقامت نمی دهد. وی با بیان اینکه »در عجب 
هستم چرا ایرانیان برای خرید ملک به خارج از کشور 
می روند«، گفت: سند اول ملک را در ترکیه شهرداری 
ها صادر می کنند و دومین سند نیز پس از اقامت در این 
واحد مسکونی صادر می شود و برای دریافت سند دوم 
خریدار حتماً باید در این واحد مســکونی ساکن و در 

ترکیه زندگی کند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تصریح کرد: وقتی 
که ایرانیان شتابزده در گرجســتان ملک خریداری 
کردند، اعالم کردیــم که هموطنان ســرمایه های 
خود را به این کشــور منتقل نکنند و هــم اکنون به 

علت قانون ممنوعیــت خرید ملک در این کشــور، 
هیچ یک از اتباع خارجی از جمله ایرانیان نمی توانند 
واحدهای مســکونی خود را در این کشــور بفروش 
برسانند. خســروی با بیان اینکه هیچ مشاور امالکی 
در کشــور اجازه فروش واحدهای مسکونی خارج از 
کشور را ندارد، گفت: در صورتی که اتحادیه مشاوران 
امالک از این موضوع مطلع شــود، قانون با مشاوران 
امالک برخورد خواهد شــد. به گفته وی، هر کس که 
در دبی، کویت، باکو و برخی از کشورهای جهان ملک 
خریده، مالباخته شده است؛ توصیه اکید ما این است 
 که هموطنان ســرمایه های خود را در داخل کشور 

سرمایه گذاری کنند.

درآمدزایی از اپلیکیشن های پرداختی جیب مردم را هدف قرار داده است

چرخه مالی میلیاردی کدهای دستوری

ایرانی ها در 10 ماهه امسال هشت هزار واحد مسکونی در ازمیر خریده اند

افزایش  مالباختگان   شرکت های صوری  اخذ   اقامت

دفاتر اجاره ای برای قراردادهای صوری
کیوان آرامی، کارشناس فروش امالک 

تب خرید مسکن در کشورهای اطراف کشــور بخصوص ترکیه و گرجستان در ســال جاری با افزایش 
مشــکالت اقتصادی و ترس مردم از آینده سیاسی و اقتصادی ایران افزایش بســیاری پیدا کرده است. 
آمارهایی که نشان می دهد هشت هزار واحد مسکونی تنها در یک شهر ترکیه به نام ازمیر توسط ایرانی 
ها در چند ماه گذشته خریداری شده و پول های کالنی صرف دستیابی به سودای اخذ اقامت شده است. 
متاسفانه به جای اینکه شــرایطی در کشور فراهم شــود که این مبالغ کالن در داخل کشور هزینه شود 
شرایطی بوجود آمده که ارز از کشور برای خریداری مسکن در کشورهای دیگر خارج شده و موجب رونق 
بازارهای دیگر کشورها و افزایش ارزآوری آنها می شــود. تبلیغات این موضوع نیز با توجه به هیجان بازار 
افزایش داشــته و کالهبرداری های زیادی نیز از متقاضیان خرید مکن در کشورهای اطراف وجود دارد. 
شرکت های صوری زیادی برای همین منظور تشکیل شده و دفاتر اجاره ای که شاید مدت اجاره آنها چند 
ساعت باشد مورد استفاده قرار می گیرد تا اعتماد مشتری را برای خرید ملک جذب کنند. این شرکت ها 
با تنظیم قراردادهای صوری در حالیکه افراد مشغول به کار در آنها از روسای ایرانی خود در خارج از کشور 
دستور می گیرند با امضای قراردادهای صوری با مشتریان خود نصف مبلغ و گاهی تمام مبالغ مورد نیاز 
برای ملک مربوطه را دریافت می کنند و از کشور خارج می شوند. این روزها سودای اخذ اقامت ایرانی ها 
در کشورهای اطراف موجب رونق اقتصادی آنها و افزایش ارزآوری برایشان شده در حالی که اقتصاد بیمار 

ایران هر روز شاهد شرایطی است که انگیزه مهاجرت را برای مردم بیشتر می کند. 

صرف هزینه های کالن برای بازارسازی
علی کمیلی، کارشناس فناوری اطالعات

شیوه جدید درآمدزایی از کدهای دستوری که امروز بیشترین تبلیغات آن در رسانه ملی انجام می شود روشی جدید و پنهان از درآمدزایی است که در حقیقت جیب مردم را هدف قرار داده و در ظاهر برای جایزه های میلیونی در برنامه های 
رسانه ملی از آن استفاده می شود. در حال حاضر در تمام برنامه های تلویزیونی پرمخاطب یک کد دستوری انتخاب می شود و با تبلیغات گسترده آن در طول برنامه مردم را تشویق به استفاده از خدمات آن برای بردن جایزه های میلیونی 
و جذاب می شود. این کدهای دستوری به عنوان اسپانسرهای برنامه های مورد نظر توسط برگزارکنندگان استفاده می شود. این اسپانسرها با پرداخت مبالغ کالن فرصت شرکت در برنامه های تلویزیونی را پیدا کرده و هزینه هایی را که 
صرف این کار کرده اند از جیب مردم جبران می کنند. در ظاهر ماجرا استفاده از این کدهای دستوری رایگان است و در برخی مواقع برای خرید شارژ باید هزینه آن را پرداخت کرد اما در واقعیت استفاده از این کدها برای مردم هزینه هایی 
 را در بر دارد که مجموع آن منجر به چرخه مالی میلیاردی برای این اپلیکیشن ها می شود. متاسفانه هنگام تبلیغات و تشویق مردم برای استفاده از این کدها هیچ آگاهی در رابطه با هزینه بر بودن شماره گیری ها داده نمی شود اما با هر بار 
شماره گیری آن مبلغی به عنوان هزینه از کاربر کسر می شود. این در حالی است که بسیاری از این کدهای دستوری با هدایت کاربر به استفاده از خدمات دیگر ارایه شده در اپلیکیشن هزینه های دیگری نیز برای مردم ایجاد می کند.  جدای از 
این موضوع که در شرایط اقتصادی کنونی این مدل درآمدزایی از جیب مردم حرکت ناشایستی است باید اشاره شود که رسانه ملی به عنوان یک رسانه پرطرفدار نمی بایست برای ترویج این مدل درآمدزایی که هدف آن مردم هستند پیشتاز 
باشد. بدین ترتیب این سامانه ها که خطوط امن و حفاظت شده ای هستند برای جابجایی پول الکترونیکی و برخالف سامانه های پیامکی )که بر اساس تعداد پیامک، مبلغ هر پیامک و بر اساس قراردادش با اپراتورها، روزگار می گذرانند( درآمد 

و سودشان از تعداد تراکنش هایی است که انجام می گیرد. از خرید شارژ برای تلفن های اعتباری گرفته تا پرداخت قبض و شماره گیری اعداد با ستاره و مربع و در این میان با هدف قرار دادن مردم اقدام به کسب درآمد می کنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
گفــت: امروز نــرخ هر کیلــو مرغ زنــده درب 
مرغداری ۱۰ هــزار و ۲۰۰ و مرغ آماده به طبخ 
۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار تومان اســت.برومند 
چهارآیین درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار 
کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
۱۰ هزار و ۲۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 
۱۴ هزار و خرده فروشی ها ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ 
هزار تومان است.وی افزود: قیمت هر کیلو مرغ 
زنده در اوایل هفته ۲۰۰ تومــان کاهش یافت 
که مجدد به ســبب ازدیاد تقاضا همین میزان 

افزایش یافت.
چهارآیین با اشــاره به اینکه ۸۰ درصد قیمت 
تولیــد را ذرت، کنجاله ســویا و جوجه یکروزه 
تشــکیل می دهد، بیان کرد: با توجــه به آنکه 
قیمت نهاده ها در هزینه تمام شــده تولید تاثیر 
بســزایی دارد، از این رو مدیریت بازار نهاده ها 
در کنترل قیمت مرغ اثر گذار اســت.این مقام 
مسئول با اشاره به اینکه قیمت نهاده های دامی 
در بازار بــا نرخ مصوب تفاوت معنــاداری دارد، 
بیان کرد: اگرچه مشــکالت توزیــع نهاده های 
دامی نسبت هفته های گذشــته تا حدی بهبود 
یافته، اما همچنــان نرخ های موجــود در بازار 
نامتعارف است. به گفته وی، با توجه به اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه واردات نهاده های دامی، 

هر کیلو ذرت باید بــا نرخ یک هــزار و ۲۰۰ و 
کنجاله ســویا ۲ هزار و ۳۰۰ تــا ۲ هزار و ۴۰۰ 
تومان عرضه شــود، در حالیکه هــم اکنون به 
ســبب ســودجویی عوامل واســطه و دالل هر 
کیلــو ذرت کمتر از یک هــزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار 
 تومــان و کنجاله ســویا ۳ هــزار و ۵۰۰ تومان 

در بازار نیست.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی درباره 
تاثیر بهبــود توزیــع نهاده های دامی بــر بازار 
مرغ اظهار کرد: بهبود توزیــع نهاده های دامی 
می توانــد در جوجه ریــزی اردیبهشــت ماه 
مرغداران تاثیر گذار باشــد و بر کاهش قیمت 
مرغ در ایام پایانی ســال بی تاثیر اســت.چهار 
آیین با اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ 
شــب عید وجود ندارد، افزود: با توجه به جوجه 
ریزی مناســب واحد های تولیــدی پیش بینی 
می شــود که روند کنونی تا پایان سال همچنان 
اســتمرار یابد.وی در پایان درباره تاثیر عرضه 
مرغ با نرخ مصوب از سوی پشــتیبانی امور دام 
تصریح کرد: طبــق روال گذشــته عرضه مرغ 
با نرخ مصوب و مداخله دولــت در تنظیم بازار 
تنها به عنوان مســکن عمل می کند، از این رو 
از مســئوالن دولتی انتظار داریــم که به جای 
 توزیع مرغ با نــرخ مصوب به بخــش تولید بها 

دهند.

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران 
درباره آخرین تحوالت بازار آجیل و خشکبار اظهار کرد: 
اگرچه مسائل مختلفی نظیر نوســان نرخ ارز، کمبود 
عرضه و صادرات در نوســان قیمت تأثیرگذار بوده، اما 
عمده گرانی ها مربوط به کاهــش ۷۰ درصدی تولید 
اقالم آجیل و خشکبار است. وی با اشاره به اینکه بازار 
آجیل و خشــکبار تعریف چندانی ندارد، افزود: همه 
ساله در ایام پایانی اســفند، مغازه داران قیمت اقالم 
آجیل و خشــکبار را به ســبب افزایش فروش با چند 
درصد کاهش در بازار عرضه می کردند که متأســفانه 

 امسال به ســبب نوســان نرخ ارز امکان چنین کاری 
وجود ندارد.

احمدی با اشاره به اینکه نرخ مصوبی برای اقالم آجیل 
و خشــکبار وجود ندارد، بیان کرد: قیمت اقالم آجیل 
و خشــکبار تابع عرضه و تقاضاست و نمی توان قیمت 
مصوبی را برای آن اعالم کــرد چرا که نرخ محصوالت 
آجیل و خشکبار با نوساناتی در بازار روبه روست. رئیس 
اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به تاثیر واردات تخمه 
بر قیمت های بازار تصریح کرد: علی رغم واردات، قیمت 
تخمه های کدو و آفتابگردان به سبب باال بودن حقوق 
و عوارض گمرکی تغییری نکرده است که از مسئوالن 
انتظار مــی رود برای تعــادل بازار تجدیــد نظری در 

تعرفه های گمرکی اعمال کنند.
علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
نیز با اشاره به اینکه قیمت های آجیل و خشکبار روبه 
افزایش اســت، اظهار کرد: بعد از ایام شب یلدا، قیمت 
اقالم آجیل و خشکبار تحت تاثیر نوسان نرخ ارز ۱۰ تا 

۱۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: با توجه به آنکه نوســان نرخ ارز بر رکود بازار 

آجیل و خشکبار دامن زده اســت، از این رو از اعضای 
آجیل و خشکبار تقاضا کردیم که ســود های خود را 
تا حد امکان کاهــش دهند تا خانوار هــا بتوانند نیاز 
شــب عید خود را خریداری کنند.ارزانی ممقانی نرخ 
مصوب هر کیلو تخمه کدو گوشــتی را ۴۸ تا ۵۵ هزار 
تومان اعالم کرد و گفــت: قیمت هر کیلو بادام زمینی 
۲۰ تا ۴۲ هزار، نخودچی ۱۶ تــا ۲۵ هزار، فندق ۶۵ تا 
۸۰ هزار، بادام کاغذی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هــزار، مغز بادام 
درختی ۹۰ تا ۱۶۰ هزار، پســته فندقی ۱۲۵ تا ۱۵۸ 
هزار، پســته اکبری ۱۸۰ تا ۲۸۰ هــزار، آجیل چهار 
مغز شــور ۷۵ تا ۱۹۰ هزار، آجیل چهار مغز شــیرین 
۷۰ تا ۱۵۰ هزار، بادام هندی ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار، گردو 
با پوســت ۵۰ تا ۷۰ هزار، مغز گردو ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار، 
تخمه ژاپنی ۳۲ تا ۴۸ هــزار و تخمه آفتابگردان ۲۵ تا 
۳۵ هزار تومان است.رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
درباره آخرین تحوالت بازار آجیل و خشــکبار در ایام 
پایانی سال اظهار کرد: با استمرار روند نوسان نرخ ارز، بی 
 شک روند افزایش قیمت آجیل و خشکبار در بازار ادامه

 خواهد یافت.

آخرین تحوالت بازار مرغ

قیمت مرغ به ۱۶ هزار تومان رسید

واردات تخمه تأثیری بر تعادل بازار نداشت

گرانی آجیل و خشکبار شب عید

 طی مراســمی، بزرگ ترین شــعبه فروشــگاه 
هایپر استار در “بازار بزرگ ایران” همراه با استقبال 
بســیار زیاد مردمی افتتاح و مــورد بهره برداری 
قرارگرفت. مدیر روابــط عمومی بازار بزرگ ایران 
با اعالم این خبر گفت: بزرگ ترین هایپر اســتار 
ایرانی در ضلع غربی بازار بزرگ ایران و به مساحت 
 ۵۰۰/۱۸ مترمربع افتتاح شــد.دکتر جمشــید 
 اثنی عشــری افــزود: ایــن فروشــگاه یکی از 
بخش های بــازار بزرگ ایران اســت که به دنبال 
افتتاح فاز به فاز مراکز اصلی این مجموعه راه اندازی 
شده است.وی گفت: در آیین افتتاح این فروشگاه و 
در یک حرکت نمادین به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه)س( و روز زن، روبان ۱۶۰متری فروشگاه به 
دست شهروندان و بانوان ایرانی قیچی شد که این 
اقدام به نوبه خود به لحاظ طول روبان و مشارکت 
 حداکثری مردم در مراسم افتتاح فروشگاه، قابل 

توجه بود.
به اعتقاد اثنی عشــری حضور دراین فروشــگاه 
فرصتی است تا شهروندان بتوانند ضمن خرید از 
آن، از جاذبه های بازاربزرگ ایران مانند بازار سنتی، 
باغ کتاب جندی شاپور، ســالن های سینما، باغ 
ماهان، باغ دیدار و سایر اماکن بی نظیر بازار بزرگ 

ایران دیدن کنند.
وی افزود: این فروشگاه متناســب با جدیدترین 

فنــاوری و روش جــاری فروشــگاه های بزرگ 
دنیا راه ندازی شــده و از لحــاظ چیدمان کاالها 
و راهنمای مشــتری نیز سرآمد اســت. به گفته 
اثنی عشری بیش از ۳۸۰۰۰ قلم کاال در چندین 
بخش مانند محصوالت مصرفی شامل محصوالت 
بسته بندی شده، لبنی، آرایشی و بهداشتی، اقالم 
خوراکی، لوازم خانگی برقی و غیر برقی، پوشاک، 
کفش و کاالی خواب و… در این فروشگاه عرضه 

شده که توسطه ۷۰۰ نفر نیروی فروشنده به مردم 
عرضه خواهد شــد. وی گفت: این فروشگاه شش 
هزار پارکینگ دارد که مشــتریان به طور رایگان 

می توانند از آن استفاده کنند.
گفتنی اســت بازار بزرگ ایران بــه عنوان یکی 
از بزرگ ترین مراکز تجــاری، خرید، تفریحی و 
فرهنگی اســت که در نزدیکی دریاچه چیتگر و 

در منطقه ۲۲ تهران در حال تکمیل شدن است.

افتتاح بزرگ ترین هایپر مارکت کشور  در بازار بزرگ  ایران
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در مجمع عمومی فوق العاده چادرملو که به منظور افزایش 
سرمایۀ این شرکت ساعت 9 صبح روز دوشنبه 29 بهمن ماه در 
محل سال تالش برگزار شد،  با افزایش سرمایه شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو) سهامی عام( از مبلغ  33 هزارو 500 میلیارد 

ریال فعلی به 67  هزار میلیارد ریال در 2 مرحله موافقت شد .
 به گزارش خبرنگار ما،  در این جلســه که بــا حضور اعضای 
هیات مدیره و بیش از 91 درصد از سهامداران برگزار شد . پس 
از انتخاب آقاي دکتر شیری نماینده شرکت سرمایه گذاری امید 
به عنوان رئیس مجمع ، آقایان قائمی راد و رضا یزد خواستی 
به عنوان  ناظرین و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و 
موسسه حسابرســي رایمند و همكاران و رسمیت یافتن این 
جلسه، مهندس نوریان  مدیر عامل چادرملوو دبیر مجمع ، در 
گزارش هیأت مدیره ، با اشاره به میزان سرمایۀ شرکت در زمان 
تأسیس، که 10 میلیون ریال بوده و آخرین سرمایۀ ثبت شده 
که 33 هزارو 500 میلیارد ریال است اظهار داشت  : براساس 
اطالعیۀ صدور مجوز افزایش ســرمایه مورخ 1397/11/17 
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو )سهامی عام( در نظر دارد ســرمایۀ خود را از مبلغ 
33 هزارو 500 میلیارد ریال به 67  هزار میلیارد ریال )معادل 
 100 درصد سرمایۀ فعلی( و طی دو مرحله از محل مطالبات 

حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی افزایش دهد.
نوریان افزود :  این افزایش ســرمایه در مرحله اول 31 درصد 
ســرمایه فعلی یعنی از مبلغ 33 هزارو 500 میلیارد ریال به 
44 هزار میلیارد ریال  از محل مطالبات حال شدۀ سهامداران 
و آوردۀ نقدی و در مرحلۀ دّوم از مبلغ 44 هزار میلیارد ریال  به 
67 هزار میلیارد ریال )معادل 69 درصد سرمایۀ فعلی( ، از محل 

مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی است .
وی در خصوص منابع تأمین افزایش سرمایه ، از ابتدا تاکنون 
گفت  : آوردۀ نقدی ســهامداران در آخرین سرمایه به میزان 
یک هزارو 134  میلیارد ریال ، و تبدیل مطالبات حال شــدۀ 
سهامداران به میزان 32 هزارو 366 میلیارد ریال بوده است 
و با توجه به ثبت آخرین مرحلۀ افزایش ســرمایۀ شرکت در 
تاریخ  1396/11/07 به میزان 33 هزارو 500 میلیارد ریال، از 
مجموع 77 هزارو402  میلیارد ریال سود سنوات 1379 لغایت 
1395 ، مبلغ32 هزارو 366 میلیارد ریال ، معادل 42 درصد 
کّل سود ، به عنوان مطالبات حال شده سهامداران ، به سرمایه 

تبدیل شده است. 
مدیر عامل چادرملو همچنین گفت : به موجب رهنمود دریافتی 
از ســهامداران عمده و تصمیم هیأت مدیره، این افزایش سرمایه 

 به منظور اجرای طرحها و ســایر ســرمایه گذاری های شرکت 
است  و هزینه های اجرایی آن به شرح ذیل  برآورد شده  است :

خالصه اقدامات انجام شدۀ مربوط به موارد و طرح های 
مورد نظر : 

الف ( احداث و بهره برداری از معــدن جدید )طرح آنومالی 
: )D19

مهندس نوریــان در ادامه افزود: شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو یكی از شرکت های بزرگ سنگ آهنی کشور است 
که طی چند سال گذشته در راستای تكمیل زنجیرۀ ارزش 

افزوده در زمینۀ فرآوری ســنگ آهن، ســرمایه گذاری های 
سنگینی انجام داده است. در سال 1396 حدود 9 میلیون و 
400 هزار تن کنسانتره سنگ آهن تولید و به مجتمع صنعتی 
چادرملو، فوالد مبارکه و فوالد خوزستان عرضه کرده است. در 
حال حاضر نیز تقریباً 22 درصد از کنسانتره مورد نیاز صنایع 
فوالد کشور ، توسط چادرملو تأمین می شود. از طرفی بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته، حدود 65 میلیــون تن از ذخیره 
معدن فعلی باقی مانده و پیش بینی ها حاکی از آن است که طی 
4 تا 5 سال آینده  این ذخیره با حفظ تولید به میزان وضعیت 

فعلی ، به پایان می رسد. 
وی با یادآوری اینكه، در چند سال اخیر بارها ، نسبت به رو به 
اتمام بودن ذخایر معدن این شرکت تأکید شده است گفت : 
چادرملو برای دستیابی به هدف تولید 55 میلیون تن فوالد 
در افق  1404 کشــور، نیازمند بهره برداری از ذخایر جدید 
سنگ آهن است. در صورتی که شرکت قادر به تأمین منابع 
اولیه در داخل نباشــد به ناچار مجبور به واردات می شود که 
این امر مغایر با سیاست های داخلی شرکت و همچنین اهداف 

استراتژیک طرح جامع فوالد  است. 
 نوریان افــزود: آنومالــی D19 یكی از پهنه هــای معدنی 
شناسایی شده برای استخراج سنگ  آهن است که در استان 
یزد و کویر مرکزی ایران و در فاصلــه هوایی 30 کیلومتری 
معدن کنونی چادرملو واقع شده که از نظر فاصله نیز دربهترین 
نقطه ازمعدن کنونی ماشین آالت و تجهیزات موجود شرکت 
 چادرملو قراردارد که مشكالت حمل  و نقل سنگ آهن را برای 

کارخانه های تولید کنسانتره مرتفع می کند . 
وی گفت : پس از 12 سال پیگیری های مستمر ، مجوز اولیۀ 
استفاده از ذخیرۀ سنگ آهن آنومالی D19 با ذخیرۀ تقریبی70 
تا 100 میلیون تن، برای شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو 
و سنگ  آهن مرکزی ایران صادر شده و در همین راستا ، شرکت 
معدنی و  اکتشافی )دشت یوز درۀ انجیر( در سال 1395 جهت 
تسهیل در راهبری موضوع ، تأســیس شد. کار روی آنومالی 
D19، برای اکتشاف به میزان 2 سال و برای باطله برداری بین 

3 تا 4 سال ، زمان می برد. 
ب ( جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده :

 مدیــر عامل چادرملــو اظهار داشــت : با توجه بــه مصارف 
برنامه ریزی شده بابت جبران هزینه های  سرمایه ای طرحهای 
توسعه، از جمله اصالحات ســخت افزاری در طرحهای فوالد 
و احیاء از قبیل شارژ آهن اســفنجی داغ ، سیستم پیشرفتۀ 
بـازیـافت آب مصرفی ، افـزایش نوسانات نرخ ارز ، افزایش سطح 

عمومی قیمت ها و سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم،  
موجب افزوده شدن مبلغ 549 میلیارد تومان شده که به عنوان 
مخارج باقیمانده جهت تكمیل طرحهای توسعه شرکت در 
افزایش سرمایه فعلی منظور شده است. با توجه به اصالحات 
 انجام شــده موجب افزایش تولید فوالد از یک میلیون تن به 

یک میلیون و 300 هزار تن در سال خواهد شد.
 همچنین این شــرکت از بابت جبران مخــارج تجهیزات و 
ماشین آالت )اقالم ســرمایه ای( مبلغ 96 میلیارد تومان در 

افزایش سرمایه فعلی منظور کرده  است. 
ج( جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه 

و سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر:
 نوریان، کـــل مخـارج جبـــران سـرمایه گـــذاری های 
انجام شده را مبلغ 920 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :  از این 
رقم ، مبلغ 837 میلیارد تومان آن مجموع مشارکت های نقدی 
و یا تبدیل مطالبات حال شــده به افزایش سرمایه و با هدف 
حفظ درصد مالكیت خود در شرکت های سرمایه پذیر بوده و 
مبلغ 83 میلیارد تومان نیز بابت ایجاد سرمایه گذاری در سهام 

شرکتهای سرمایه پذیر پرداخت شده است.
بر اساس همین گزارش در پایان سخنرانی مدیر عامل چادرملو، 
سهامداران  حاضر در مجمع، با عنایت به مفاد گزارش توجیهی 
افزایش ســرمایه -  گزارش بازرس قانونی و اطالعیۀ صدور 
مجوز افزایش سرمایه به شمارۀ 096-974/489894 مورخ 
 1397/11/17 ادارۀ نظارت بر انتشــار و ثبــت اوراق بهادار 
سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار ، پیشنهاد ارائه شده در 
مورد مراحل افزایش سرمایه ، به شرح ذیل را تصویب کردند : 

مرحلۀ اول : 
افزایش سرمایه از مبلغ 33 هزارو 500 میلیارد ریال به مبلغ 44 
هزار میلیارد ریال در سال جاری و از محل آوردۀ نقدی و تبدیل 

مطالبات حال شدۀ سهامداران.
تعداد سهام قابل انتشار : 10  میلیون و 500 هزار  سهم 

ارزش اسمی هر سهم : 1  هزار ریال 
مبلغ افزایش سرمایه : 10 هزارو500  میلیارد ریال 

مرحلۀ دوم : 
 تفویــض اختیار از ســوی مجمــع عمومی فوق العــاده به 
هیأت مدیرۀ شرکت ، جهت افزایش سرمایه از مبلغ 44 هزار 
میلیارد ریال به مبلغ 67  هــزار میلیارد ریال ، حداکثر ظرف 
مدت دو سال پس از تحقق افزایش سرمایۀ مرحلۀ اّول و ازمحل 
آوردۀ نقدی و تبدیل مطالبات حال شدۀ سهامداران) از محل 

سود سال مالی 1397 و سال مالی 1398 (. 

اصالح اساسنامه : 
همچنین اصالح اساسنامه چادرملو ، به شرح مندرج در بند 

»الف« ماده »2« اساسنامه به شرح زیر به تصویب رسید  :
» اکتشاف ، استخراج ، مهندسی ، تكنولوژی ، طراحی ، احداث 
و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته ، پایین دستی، 
جنبی و تكمیلی و همچنین تولید کنســانتره ، سنگ آهن 
دانه بندی ، گندله ، آهن اســفنجی و فوالد « که پس از تائید 
و دریافت مجوز از سازمان بورس، اصالح و به بند )ب( ماده 2 

اساسنامه، موضوع زیر نیز اضافه شد. 
احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاهی و 

تولید و فروش انرژی برق .
 در پایــان مهندس نوریان بــه نمایندگی از طــرف اعضای 
هیأت مدیره، از مساعدتها و رهنمودهای سهـامداران حقیقی 
و حقوقی که همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی 
مجامع عمومی، از این شرکت حمایت الزم را مبذول داشته اند 

تقدیر و تشكر به عمل  آورد.

مبلغ
نـام و مـوضـوع طـرح میلیارد تومان

1,923 احداث و بهره بــرداری از معدن 
 )D19 جدید )طرح آنومالی

920 جبران مخارج بابت مشــارکت 
نقدی در افزایش ســرمایه های 

شرکت های سرمایه پذیر 

328 جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های 
انجام شده دراجرای طرح کارخانه احیاء 

مستقیم

96 جبران مخارج بابت خرید تجهیزات 
و ماشین آالت )اقالم سرمایه ای( 

221 جبران مخارج ســرمایه گذاری 
انجــام شــده در اجــرای طرح 

کارخانه  فوالد 

3,488 جمـع مصـارف 

منابع مورد نظر : 

3,350 افزایش سرمایه از محل مطالبات 
و آورده نقدی صاحبان سهام 

138 منابع داخلی 

3,488 جمـع منـابع 

تصویب افزایش سرمایه چادرملو به رقم 67  هزار میلیارد ریال


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



