
قيمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثير ادامه كاهش 
عرضه از سوي اعضاي اوپك و تحريم هاي آمريكا 

عليه ايران و ونزوئال افزايش پيدا كرد. 
به گزارش ايسنا، بهاي معامالت آتي وست تگزاس 
اينترمديت آمريكا با ۲5 ســنت يــا 0.5 درصد 
افزايش، به 57.1۲ دالر در هر بشكه رسيد. بهاي 
معامالت آتي نفت برنت 1۸ سنت يا 0.3 درصد 
نسبت به قيمت نهايي روز سه شنبه افزايش يافت 

و به 66.۸5 دالر در هر بشكه رسيد. 
قيمت هاي نفت امســال تحت تاثير اجراي دور 
جديدي از كاهش توليد توسط كشورهاي عضو 
اوپك باال رفته اســت. بازارها  همچنين به دليل 
اجراي تحريم هاي آمريكا عليه ايران و ونزوئال كه 
از اعضاي اوپك هستند، دچار محدوديت عرضه 
شده اند. در ونزوئال خاموشي بي سابقه اكثر نقاط 

اين كشور را براي ششــمين روز در تاريكي فرو 
برده و فعاليت بيمارســتان ها را با مشكل مواجه 
كرده است؛ در حالي كه مواد غذايي در نقاط گرم 
در خطر فاسد شدن قرار دارند و صادرات از پايانه 

نفتي اصلي اين كشور فلج شده است. 
بانك باركليز اعالم كرده مشــكل سيستم برق 
ممكن است كاهش 700 هزار بشكه در روز توليد 
نفت ونزوئال را تسريع كند. با اين حال همه عوامل 
به محدود شدن عرضه در بازار اشاره ندارند. بانك 
ملي استراليا در گزارشي اعالم كرد دورنماي بازار 
نفت پيچيده شده و از يك سو ريسك نزول قيمت 
به دليل كندي رشــد اقتصادي و رشد پرشتاب 
توليد نفت آمريــكا وجود دارد و از ســوي ديگر 
كاهش عرضه از سوي اوپك و تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران و ونزوئال از قيمت ها پشتيباني مي كنند. 

يك روند صعودي تدريجي براي نفت در ســال 
جاري ديده مي شود و اين بانك پيش بيني مي كند 
قيمت نفت برنت تا پايان سال به 70 دالر در هر 

بشكه صعود كند. 
براســاس گزارش رويتــرز، اداره اطالعات انرژي 
آمريكا روز سه شنبه اعالم كرد توليد نفت آمريكا در 
سال ۲01۹ به حدود 1۲.30 ميليون بشكه در روز 
صعود خواهد كرد. از سوي ديگر يك مقام سعودي 
اعالم كرد عربستان ســعودي قصد دارد صادرات 
نفت خام خود را در آوريل به پايين 7 ميليون بشكه 
در روز كاهش دهد و توليدش را پايين 10 ميليون 
بشــكه در روز نگه دارد. خالد الفالــح، وزير انرژي 
عربستان سعودي اوايل هفته جاري اظهار كرده بود 
هنوز زود اســت گروه اوپك پالس در ديدار آوريل 

خود، سياست توليد را تغيير دهد. 

به دنبال رد مجدد برنامه دولــت انگليس براي 
خــروج از اتحاديه اروپا، بورس هــاي جهاني در 

مسير ريزشي قرار گرفتند. 
به گزارش ايســنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، 
معامالت روز چهارشــنبه به نوعي دوربرگردان 
مســير صعودي بورس هاي جهاني در روزهاي 
اخيــر محســوب مي شــود؛ چراكه بــه دنبال 
مخالفت مجــدد مجلــس انگليس بــا برنامه 
مورد توافق دولــت ترزا مي  و اتحاديــه اروپا بر 
ســر برگزيت و واكنــش اتحاديه اروپــا به اين 
تصميم مبنــي بر اينكــه اين اتحاديــه حاضر 
نيســت ديگر بــه لندن امتيــازي بدهــد، بار 
 ديگر نگراني هــا از خروج بدون توافق تشــديد

 شده است. 
انتظار مي رود نمايندگان مجلس انگليس دولت 

اين كشــور را موظف به تمديــد تاريخ خروج از 
اتحاديه اروپا تا زمان دستيابي به توافق مشخص 

كنند.
در پــي ايــن اتفــاق شــاخص »داو جونــز« 
بــورس وال اســتريت آمريــكا بــا 0.4 درصد 
كاهش بــه ۲5 هــزار و 554.66 واحد رســيد 
و شــاخص »فوتســي 100« لنــدن بــا 0.3 
 درصــد كاهــش در ســطح 7151.15 واحد

 بسته شد. 
اين روند نزولي به بازارهاي آســيا نيز كشــيده 
شــد؛ به گونه اي كه در معامالت روز چهارشنبه 
بورس هاي آسيايي، شــاخص »نيك كي ۲55« 
بورس توكيــو تا پايان معامــالت اوليه با ريزش 
1.4 درصدي در ســطح ۲1 هــزار و 1۹۹.7۸ 
واحدي ايستاد، شــاخص »هانگ سنگ« بورس 

هنگ كنگ بــا 0.5 درصد كاهش بــه ۲۸ هزار 
و 7۸4.۲۸ واحد رسيد و شــاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« 0.7 درصد پايين رفت و در ســطح 

303۹.7۲ واحد قرار گرفت. 
در ديگر بورس هاي مهم آسيايي، بورس سيدني 
استراليا 0.6 درصد، بورس ســئول كره جنوبي 
0.۹ درصد و بورس ســنگاپور 0.7درصد ريزش 
داشــتند. بورس هــاي ولينگتــون نيوزلنــد، 
مانيل فيليپيــن و جاكارتاي اندونــزي نيز در 
 ســطوح پايين تري در مقايســه با روز سه شنبه 

بسته شدند. 
در بازار نفت قيمت ها صعــودي بود؛ به گونه اي 
كه هر بشــكه نفت خام برنت درياي شــمال با 
 1۸ ســنت افزايش به ازاي 66.۸5 دالر معامله 

شد. 

در حالي كه سامســونگ در ســطح جهاني مشغول 
پيش فروش ســه محصول جديد خــود از خانواده 
S اســت، اين ســه محصول در بازار ايران با قيمت 
قابل توجهي در محدوده 17 ميليون تومان به فروش 
مي رسد.  به گزارش ايسنا، نخستين روز اسفندماه به 
مناسبت 10 سالگي خانواده S سه مدل تلفن همراه 
در اين خانواده به نام S10 ،+S10 و S10e رونمايي 
شد و در حال حاضر در بازار آمريكا پيش فروش اين سه 
محصول آغاز شده و براساس آمار و اطالعات منتشره، 
پيش فروش اين سه محصول سامسونگ ركوردهاي 
فروش را جابه جا كرده اســت.  با توجــه به اطالعات 

اعالمي، عرضه رسمي اين سه محصول سامسونگ در 
سطح جهاني اواسط فروردين ماه خواهد بود و بررسي ها 
از نماينده رسمي سامسونگ در ايران حاكي از آن است 
كه هنوز زمان رونمايي و عرضه رسمي اين محصول در 
بازار ايران مشخص نيست؛ اما در روزهاي گذشته براي 
S10+ كه سامسونگ قيمت 1000 دالري براي آن 
در نظر گرفته، برخي فروشندگان داخلي قيمت 16 تا 
17 ميليون تومان را براي آن در نظر گرفته اند. در ابتدا 
به نظر مي رسيد اين تنها يك قيمت است و خبري از 
گوشي براي عرضه نيســت؛ اما بررسي ها نشان از آن 
دارد كه اگر فردي طالب اين گوشي باشد، مي تواند آن 

را از بازار به صورت رســمي خريداري كند.  اگر سري 
به نمايندگي هاي رســمي و عرضه كنندگان عمده 
سامسونگ در سطح شهر تهران بزنيد، روي ميز معرفي 
 Note۹ ،+S۹ ،S۹ محصوالت با محصوالتي همچون
و محصوالت قديمي تر روبه رو خواهيد شد كه اين سه 
مدل در حال حاضر به صورت رسمي پرچمداران فعلي 
سامسونگ شناخته مي شوند؛ اما اگر جوياي قيمت 
جديدترين محصوالت خانواده S باشيد، فروشندگان 
قيمت محصول را اعالم و بيان مي كنند كه اين ســه 
محصول به ويژه S10+ براي عرضه موجود است؛ اما 

هنوز به ميز عرضه و بررسي وارد نشده است. 

اتحاديه اروپا نام 15 كشــور را به عنوان بهشت 
مالياتي براي متخلفان منتشر كرد كه نام امارات 

نيز در آن ديده مي شود. 
به گزارش ايســنا به نقــل از آناتولــي، اتحاديه 
اروپا نام 15 كشــور را براساس شفافيت مالياتي، 
حكمراني دولت، فعاليت هــاي واقعي اقتصادي 
و معافيت هــاي مالياتي به عنوان كشــورهاي 
امن براي جرائم مالياتي به ليســت ســياه خود 
افزوده اســت. بنابر اعالم كميســيون اروپا، اين 
15 كشــور به عنوان كشــورهاي غيرهمكار در 
زمينه مالياتــي معرفي مي شــوند و در صورت 

مقابلــه نكــردن بــا جرائــم مالياتي، شــامل 
 محدوديت هايي از طريق ايــن اتحاديه خواهند 

شد. 
اين 15 كشور شامل ساموآي آمريكايي، ساموآ، 
گوام،  ترينيداد و توباگو، جزاير ويرجين، باربادوس، 
امارات عربي، جزاير مارشال، آروبا، بليز، برمودا، 
فيجي، عمان، واناتو و دومنيكا مي شــود. در اين 
گزارش آمده است پنج كشور از 15 كشور موجود 
در فهرســت تاكنون هيچ اقدامي براي تعامل با 
اتحاديه اروپا از زمان انتشار اين فهرست از سال 

۲017 نكرده اند. 

در فهرست اتحاديه اروپا همچنين نام ۲0 كشور 
ديگر به چشم مي خورد كه در فهرست خاكستري 
قرار گرفته اند و تا زمان پايان اقدامات شان درباره 
آنها تصميم گيــري نخواهد شــد. اتحاديه اروپا 
اقدامات ۹۲ كشور جهان را در زمينه امور مالياتي 
بررسي مي كند. پي ير موسكوويچي، كميسر امور 
اقتصادي و مالي اتحاديه اروپا، فهرست بهشت هاي 
مالياتي اتحاديه اروپا را يك موفقيت بزرگ براي 
اروپا خوانده است. وي افزود: در حال تالش براي 
مقابله با سوءاســتفاده هاي مالياتي در سراســر 

جهان هستيم. 

روابط عمومي صنايع ملي پتروشيمي در اطالعيه اي توضيحاتي را 
درباره پرونده فساد شركت بازرگاني پتروشيمي مطرح در دادگاه 

اخير منتشر كرد. 
در متن اين اطالعيه آمده اســت: »قبل از بيان توضيحات، الزم 
مي داند تاكيد كند كه هيچ يك از مديران منصوب از سوي دولت 
در شركت هاي پتروشيمي توليدكننده محصوالت پتروشيمي 
در دوره وقوع تخلفات و بعد از آن، جــزو متهمان پرونده مذكور 
نيستند و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت هلدينگ صنايع 
پتروشيمي خليج فارس نيز جزو شــاكيان و مدعيان اين پرونده 

هستند. 
بر همين اساس تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط 
به سال هاي 13۹0 و 13۹1 بوده و هيچ ارتباطي به پتروشيمي هاي 
دولتي و حتي خصوصي ندارد و تمام مسائل مربوط به همان دوران 
اســت كه اكنون پس از طي مراحل قضايي در دادسرا به مرحله 
رسيدگي در دادگاه رسيده است. الزم اســت توضيح داده شود 
تا پيش از سال 13۸۸ عموم شــركت هاي پتروشيمي متعلق به 
دولت )شركت ملي صنايع پتروشيمي( بودند و محصوالت توليدي 

صادراتي اين شركت ها به صورت متمركز توسط شركتي به نام 
شركت بازرگاني پتروشيمي PCC متعلق به دولت فروخته مي شد. 
رابطه مالي شركت بازرگاني پتروشيمي )PCC(، با شركت هاي 
پتروشيمي دولتي، رابطه كارگزاري بوده و اين شركت به نمايندگي 
از آن شركت ها محصوالت را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختيار 
اين شركت ها قرار مي داده و حق كارگزاري دريافت مي كرده است. 
در اين حالت اگر اختالف حساب يا تاخيري در پرداخت پول توسط 
شركت بازرگاني پتروشيمي ايجاد مي شده، باتوجه به اينكه تمامي 

اين شركت ها متعلق به دولت بودند، بالمانع بوده است. 
در آبان سال 13۸۸ در يك اقدام عجيب، نسبت به واگذاري شركت 
بازرگاني پتروشيمي به بخش خصوصي اقدام مي شود. طبيعي است 
كه از اين به بعد يك شركت خصوصي در حال فروش محصوالت 
شــركت هاي دولتي و انتقال ارز آنها به كشور بوده كه اشكال نيز 
از همين جا آغاز شده است. در ذات واگذاري فروش محصوالت 
پتروشيمي دولتي توسط بخش خصوصي يك رانت )ويژه خواري( 
بزرگ نهفته بوده است. تا پيش از خصوصي سازي، اعطاي امتياز 
فروش تمامي محصوالت شركت هاي پتروشيمي دولتي به يك 

شركت دولتي خالي از اشــكال بود؛ ولي اعطاي اين امتياز بزرگ 
به يك شــركت خصوصي منجر به ايجاد رانت و مفاسدتبعي آن 

شده است. 
طبق توضيحات فوق، شركت بازرگاني پتروشيمي موظف بوده 
ارز حاصل از صادرات محصوالت شركت هاي پتروشيمي را به آنها 
 بازگرداند. در ســال 13۹0 كه فاصله قيمتي بين ارز مرجع با ارز 
مبادله اي و ارز بازار آزاد زياد شــد، تخلفات شــركت بازرگاني 
پتروشيمي آغاز مي شود. شــركت بازرگاني پتروشيمي در سال 
13۹0 به ميزان ۲٫3 ميليارد يورو و در سال 13۹1 به ميزان 6۲۲ 
ميليون يورو ارز حاصل از صادرات شركت هاي پتروشيمي دولتي را 
به اين شركت ها بازنگردانده و به جاي آن معادل ريالي اين مقادير را 
براساس نرخ ارز مرجع )11۲6 تومان( به آنها پرداخت كرده است، 
اين در حالي است كه تنها نرخ ارز مبادله اي در آن سال ها، بين بازه 
۲00 تا 1۲00 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلي 
دادگاه فعلي نيز رســيدگي به تخلفات مديران اين شركت براي 
 PCC خيانت در امانت در اين خصوص است.  همچنين شركت
بخشي از مطالبات شركت هاي پتروشيمي دولتي را با تاخير تسويه 

مي كرده و اين مبالغ در حســاب هاي اين شركت يا شركت هاي 
طرف معامله يا متعلق به اين شركت باقي مي مانده است. چون 
حجم گردش مالي منابع دولتي كه بــدون توجيه در اختيار اين 
شركت خصوصي قرار گرفته بود، بالغ بر سالي بيش از 5 ميليارد 
يورو مي شد، تنها گردش اين مبالغ در حساب هاي گفته شده براي 
صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زيادي را به همراه داشته 
است. مديران وقت شــركت بازرگاني پتروشيمي در آن زمان به 
بهانه تحريم ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب هاي متعلق به 
اشخاص مختلف در خارج از كشور گردش داده يا نگه مي داشتند. 
 البته شــركت بازرگاني پتروشــيمي عالوه بر موارد فوق مبلغ 
500 ميليون يورو از مطالبات شــركت هاي توليدكننده ناشي 
از صادرات سال 13۹۲ اين شــركت ها را هنوز به اين شركت ها 
بازنگردانده كه اصل و فرع اين مبلغ نيز جزو ادعاها و شكايت هاي 
اين شركت هاست و در مراجع قانوني در دست رسيدگي است. از 
سال 13۹۲ و استقرار دولت جديد نيز مالكان و مديران شركت 
بازرگاني پتروشيمي به اشكال مختلف به وزارت نفت فشار وارد 
مي كردند كه همچنــان صادركننده محصوالت شــركت هاي 

توليدكننده پتروشيمي باقي بمانند كه در هر دو مورد اين موضوع 
با مقاومــت وزارت نفت به نتيجه نرســيد و صادرات محصوالت 
پتروشــيمي دولتي كه از سال 13۸۸ تا ســال 13۹۲ در اختيار 
اين شــركت خصوصي بود، از آنها گرفته و به خود شــركت ها و 
هلدينگ هاي توليدكننده واگذار شد و بعد از سال 13۹۲ با همراهي 
قوه قضائيه، هيچ امتيازي نيز توسط وزارت نفت با وجود فشارهاي 
وارده، به اين شركت داده نشد. شايان ذكر است از مرداد ۹۲ به بعد 
500 ميليون دالر از بدهي هاي شركت بازرگاني پتروشيمي با فشار 

وزارت نفت وصول شده است. 
در خاتمه الزم  اســت ذكر شــود كه گرچه درباره ميزان فساد 
انجام شــده در اين پرونــده، در نهايــت دادگاه محترم تصميم 
خواهد گرفت. ولــي آن گونه كه مقامات محتــرم قضايي اعالم 
كرده اند، ارقام به اندازه اي كه در بعضي رســانه ها گفته شــده، 
نيست و اين فساد به هيچ وجه با زشتي و بزرگي فساد مجرم بابك 
زنجاني قابل مقايسه نيســت و در اين بخش همچنان با فاصله 
 بســيار زياد، بابك زنجاني مقام اول كالهبرداري و فســاد را در

 اختيار دارد.«

راي منفي مجلس انگليس باعث ريزش بورس هاي جهان شدافزايش قيمت نفت  شتاب  گرفت

فهرست بهشت هاي مالياتي جهان منتشر شدپرچمدار سامسونگ ۱۷ ميليون قيمت خورد

شركت  بازرگاني پتروشيمي هنوز ۵۰۰ ميليون يورو  بدهي دارد
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ثبت كدرهگيری
 چک های  برگشتی

دارندگان چک برگشتی از افتتاح
حساب جدید، ارائه تسهیالت و صدور 

ضمانتنامه محروم می شوند 

كانادا مأمن
اختالسگران
  شده

 است 

دادستان کل کشور: 

دولت  با  تسهيل گری 
بستر  رشد  خالقيت

در كسب و كارها
را  فراهم كنند
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وزیر ارتباطات:

سرمقاله

يادداشت

ضرورت  کنترل
صادرات و  واردات

افت تقاضا 
در بازار خودرو

شرايط اقتصادي امروز ايجاب 
مي كند در قوانين صادراتي 
و وارداتي كشور تجديدنظر و 
كنترل جدي داشته باشيم. 
توليد داخلي نيز بخش مهمي از اقتصاد است كه در 
مدت اخير به داليل مختلف مــورد بي توجهي قرار 
گرفته اســت. واردات بدون قانون و بدون نظارت بر 
توليد داخل سايه افكنده و اجازه توسعه و خودكفايي 

را به از آن گرفته است... 

  احسان سلطاني، كارشناس 
اقتصادي

  فرید زاوه، كارشناس بازار خودرو

ادامه  د ر صفحه 4

متن كامل  د ر صفحه 2

3

3

پشتوانه مافيايی
واردكنندگان لوازم آرايشی

 اثرگذاری  فروشگاه های 
زنجيره ای  در كاهش قيمت ها

»کسب و کار« سناریوهای افزایش دستمزد کارگران را  بررسی  می کند

احتمال   افزایش  ترکیبی  دستمزد
صفحه2
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بحران  نقدینگی  در  صنعت  خودرو
»کسب و کار«   چشم انداز    بازار  خودرو  در  سال  98   را   بررسی   می کند

طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيش از  63 
درصد لوازم آرايشی موجود در بازار به شيوه قاچاق 
تامين می شــود، اما رئيس انجمن واردكنندگان 
فرآورده های آرايشــی و بهداشتی ايران می گويد: 
 ۹۹ درصد لوازم آرايشــی كه قاچاق وارد كشــور 
می شود، تقلبی است. حميد مقيمی با عنوان اين 
مطلب كه حوزه كاالهای آرايشی و بهداشتی متكی 
به واردات است، اظهارداشت: بررسی ها نشان می 
دهد تا 50 درصــد نياز بازار داخلی فــرآورده های 
آرايشی و بهداشتی كشور متكی به واردات است. وی 
 با تاكيد بر اين موضوع كه ميزان محصوالت داخلی به 
اندازه ای نيست كه نياز كشور را تامين كند، تصريح 
كرد: بستن راه واردات نمی تواند گرهی از مشكالت 

حوزه فرآورده های آرايشی...

 نقش صنعت فروشــگاه های زنجيره ای در رشــد و 
توســعه اقتصادی كشــورها بر كســی پوشــيده 
نيســت. حــذف واســطه هــای غيرضــروری 
 ميــان توليدكننــده و مصــرف كننــده، كاهش 
هزينه های توزيع، بهبود نســبی ترافيك شهری با 
حذف مسافرت های درون شهری غيرضروری، كاهش 
آلودگی هوا و اســتهالک وسائط نقليه، كاهش زمان 
بين توليد تا توزيع وتوزيع تا مصــرف، امكان اعمال 
 نظارت سريع، دقيق و گسترده بر كار فروشگاه های 
زنجيــره ای، آزادی انتخاب بيشــتر باتوجه به تنوع 
كااليی، صرفه جويی در وقت و غيره از جمله آثار و فوايد 
اين نوع واحدهای فروشگاهی در جامعه است. بنابراين 
در اين ايام كه به شب عيد نزديك تر شده ايم استفاده 

از اين فروشگاه ها برای توزيع و عرضه...



اقتصاد2
ایران وجهان

نگاهی به آمار تجارت خارجی در ۱۱ ماهه97 
تراز تجاری1/5 میلیارد دالر 

مثبت شد
آمارهای تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ 
نشــان می دهد در این مدت واردات کاهش 
یافته است.بر اساس جدیدترین آمارهایی که 
اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده در ۱۱ ماهه 
سال ۹۷، شــرکت های ایرانی بدون محاسبه 
نفت خام توانسته اند حدود ۱۰۶ میلیون تن 
کاال صادر کنند که این رقم در قیاس با مدت 
مشابه سال گذشــته کاهش ۶.۴ درصدی را 

نشان می دهد.
همچنین ارزش کل صادرات انجام شــده در 
این مدت به حدود ۴۰ میلیارد دالر رسیده که 
در قیاس با سال ۹۶، کاهش یک درصدی را 
نشان می دهد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی 
معتقدند با وجود تحریم هــای جدید دولت 
آمریکا علیه ایران، ثبــت این آمارهای جدید 
نشــان از آن دارد که ایران توانسته بازارهای 
خود را تا حد زیادی حفظ کند.آمارها در حوزه 

واردات مثبت بوده اند. 
بر اساس آخرین محاســبات صورت گرفته 
در ۱۱ ماهه ســال ۹۷، ایران ۲۹ میلیون تن 
واردات کاال داشــته کــه در قیــاس با مدت 
مشــابه ســال قبل کاهش ۱۷.۴ درصدی را 
نشان می دهد.همچنین ارزش کل کاالهای 
وارداتی به ایــران ۳۸.۵ میلیارد دالر بوده که 
این عدد نیز در قیاس با ســال قبل کاهشی 
۲۱.۵ درصدی را نشان می دهد.به این ترتیب 
در طول ماه های سپری شده از سال ۹۷، تراز 
تجاری ایران مثبت ۱.۵ میلیــارد دالر بوده 

است.
نمودار مقایسه ای ماه های سپری شده از سال 
۹۷ نیز نشــان می دهد که اردیبهشت با ثبت 
۴.۶ میلیارد دالر، بهترین ماه از نظر عملکرد 
صادراتی بوده و فروردین با ۳.۱ میلیارد دالر، 
کمترین عملکرد را میان ماه های سال جاری 

داشته است.
 همچنیــن شــرکت های ایرانــی در بهمن 
ماه ۳.۷ میلیــارد دالر صادرات داشــته اند.
در حــوزه واردات نیــز اردیبهشــت با ۴.۸ 
میلیارد دالر بیشــترین واردات ســال را به 
خــود اختصــاص داده و فروردیــن با ۲.۵ 
 میلیــارد دالر، کمتریــن واردات را داشــته
 است. شــرکت های ایرانی در بهمن ماه ۲.۸ 

میلیارد دالر واردات داشته اند.

دادستان کل کشور: 
کانادا مأمن اختالسگران  شده 

است 
دادستان کل کشور تصریح کرد: کانادا مأمن 
اختالس گران شــده و ما از دستگاه قضایی 
و پلیس کانادا می خواهیم کــه نگذارند که 
چهره کشورشان آنقدر زشت نشان داده شود 
که به مرکزی برای تجمع اختالس گران بدل 
شده است.به گزارش فارس حجت االسالم و 
المســلمین منتظری دادستان کل کشور در 
حاشــیه همایش عمومی فرماندهان روسا و 
مدیران پلیس پایتخت در جمع خبرنگاران در 
خصوص اینکه آیا امکان دارد که شیخ االسالم 
به کشــور بازگردد یا نه گفت: پلیس اینترپل 
ایــران همکاری خوبــی با دســتگاه قضایی 
دارد اما مشــکل ما با پلیــس اینترپل خارج 
 از کشور خصوصاً کشــورهایی است که با ما

 عناد دارند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: کانادا مأمن 
اختالس گران شــده و ما از دستگاه قضایی و 
پلیس کانادا می خواهیم که نگذارند که چهره 
کشورشان آنقدر زشت نشــان داده شود که 
به مرکزی برای تجمع اختــالس گران بدل 

شده است.
دادستان کل کشــور گفت: متاسفانه عده ای 
اموال مردم را اختالس کــرده و به کانادا می 
روند.وی گفت: دستور قضایی در این خصوص 

صادر شده است.
دادستان کل کشــور در خصوص چهارشنبه 
آخر ســال گفت: انتظار ما از خانواده ها و پدر 
و مادرها این اســت که کامال توجیه باشند تا 
حوادث دلخراشــی که در سال گذشته برای 
برخی افراد به وجود آمد دوباره شــاهد آنها 
نباشیم.منتظری تصریح کرد: انتظار ما از ناجا 
حضور قاطع و قدرتمندانه است و اینکه با همه 
کسانی که هنجارشکن هستند و زمینه را در 
این خصوص فراهم کرده اند قاطعانه برخورد 

کنند.
وی گفت: دادستان ها نیز حتما در کنار ناجا و 

مردم خواهند بود.

خبر

طی هفته های گذشــته در 
حالــی فروش هــای فوری 
خودروسازان شروع شده که 
هنوز مشــخص نیست آنان 
با توجه به ســابقه بد خود در 
تحویل به موقع خودروها به مشــتریان موفق خواهند 

شد یا نه؟
افت قدرت خرید مردم برای خودرو در حالی کاهش تقاضا 
در بازار خودرو را رقم خواهد زد، که کماکان بسیاری از 
خودروسازان در تحویل خودروهای وعده داده شده به 
مشتریان، موفق نبوده اند. ازاینرو به اعتقاد کارشناسان 
 تعهدات چندصدهزار دســتگاهی خودروســازان به 
زمان های آتی موکول خواهد شد و این مسئله در نهایت 
روی قیمت خودرو اثر منفی می گذارد. یعنی بازار خودرو 
با شرایطی مواجه اســت که از یک سو با افت مشتری و 

متقاضی روبرو خواهد شد و از یک سو، مسیر صعودی 
قیمت ها را طی خواهد کرد.

بر اساس گفته های کارشناسان  از آنجایی که پیش بینی 
مثبتی از افق پیش روی اقتصاد کشور در سال ۹۸ نیست، 

بسیاری از دالالن با نیت سودجویی به صف متقاضیان 
خودرو پیوسته اند و تا زمانی که این تقاضاها کاهش پیدا 

نکند، قیمت ها همچنان باال است.
از یک ســوی دیگر خودروســازان نیز به دلیل بحران 
نقدینگی به منظور تولید خودرو، ناگزیر از ایجاد تعهدات 
جدید برای انجام برخی از تعهدات گذشته شده اندکه 

چرخه بدقولی خودروسازان را ادامه دار می کند.
بر اساس گزارش های موجود۲۲ روز از آغاز طرح فروش 
فوری محصوالت سایپا با احتساب روزهای پنجشنبه 
و جمعه که فروش محصوالت این شــرکت انجام شده 
می گذرد، تاکنون طبــق محاســبات روی کاغذ باید 
در حدود ۸۸۰۰ دســتگاه از محصوالت سایپا فروخته 
شده باشد؛ اما هنوز رقم دقیقی در دست نیست.ضمن 
اینکه همچنــان از موعد تحویل محصــوالت فروخته 
شده در سایپا نیز خبری نیســت که موعد تحویل ۴۵ 
 روزه برای این شــرکت محقق می شــود یا به تعویق

 خواهد افتاد.

»کسب و کار«   چشم انداز    بازار  خودرو  در  سال  98   را   بررسی   می کند

بحران  نقدینگی  در  صنعت  خودرو

 تولید انبوه کاتد مس برای اولین بار 
در جهان توسط شرکت میدکو

تولید کاتد مس بــه روش تانک بایولیچینگ، در 
مجتمع بابــک مس ایرانیان از شــرکت های زیر 
مجموعه هلدینگ میدکو، برای اولین بار در جهان، 

با حمایت بانک  پاسارگاد آغاز شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک پاســارگاد، 
طی مراســمی با حضــور جمعــی از مدیران و 
دست اندرکاران پروژه، بهره برداری از پروژه تولید 
کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ، برای اولین 

بار در دنیا، آغاز شد.

سال 98، ســال جهش بزرگ 
بانک صادرات ایران است

مدیرعامل بانک صادرات ایران ســال ۹۸ را سال 
جهش بزرگ این بانک عنوان کرد.

به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
حجت اله صیدی گفت: بانک صــادرات ایران در 
سال آینده شاهد جهش بزرگی در عملیات بانکی و 

سودآوری خواهد بود.
صیدی افزود: افزایش ســرمایه بانــک صادرات 
ایران از محل تجدید ارزیابــی دارایی ها تصمیم 
مناسبی بود که با تصویب آن، از شمولیت ماده ۱۴۱ 
قانون تجارت خارج شده و سال ۹۸ را با سوددهی 

پیش خواهیم برد.

چهارمحور بهبود سازمانی بانک 
مسکن در سال 9۷

رییــس اداره کل ســازمان هــا و روش هــای 
بانــک مســکن چهــار محور مهــم در راســتای 
بهبــود عملکــرد بانک مســکن در حــوزه تحت 
اختیــار ایــن اداره در ســال ۹۷ را تشــریح کرد. 
 محمود یوســفی، رییــس اداره کل ســازمان ها و 
روش های بانک مسکن، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مســکن، هیبنا اعالم کرد: به طور کلی 
اقدامات انجام شده در این اداره کل طی سال ۹۷ را 
می توان در قالب دست کم چهار محور عمده خالصه 
سازی کرد که هر کدام از اقدامات انجام شده در این 
زمینه در زیر مجموعه این چهار محور قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در ســال ۹۷ یکــی از مهمترین 
اهــداف و برنامه های اصلی بانک مســکن تاکید 
بســیار بر مبحث بهره وری ســازمانی و افزایش 
بهره وری بوده است خاطر نشان کرد:برای تحقق 
این هدف مجموعــه ای از اهداف به منظور چابک 
سازی،منطقی ســازی و اصالح ســازمانی بانک 
مسکن انجام شد. به گفته وی همچنین در راستای 
همیــن هدف،مجموعه ای از اقدامــات در جهت 
مدیریــت هزینه ها،افزایش منابع و همســویی با 
سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی در راستای 
تخصیص بهینه و صحیح منابع بانکی و جلوگیری از 
 سو استفاده های مالی احتمالی در دستور کار قرار

 گرفت.

امکان دریافت همزمان دو نوع وام 
جعاله مسکن فراهم شد

امــکان پرداخــت دو نوع تســهیالت جعاله 
تعمیرات مسکن با وثیقه ملکی، فراهم شده 
و در عین حال، اســتفاده توامان از هر دو نوع 
تسهیالت تا سقف مشــخص نیز ایجاد شده 
اســت.به گزارش مهر ، این بانک مانند سایر 
بانک های تجاری تسهیالت تعمیر یا تکمیل 
مســکن را در قالب عقد جعاله، جهت تعمیر 
واحد یا واحدهای مســکونی بــه متقاضیان 
اعطا می کنــد. به نحوی که این تســهیالت، 
بــه منظــور تعمیر یــا تکمیــل واحدهای 
 مسکونی و در برخی موارد واحدهای تجاری، 

پرداخت می شود.
تسهیالت جعاله در بانک مذکور در حال حاضر 
دو نوع دارد که در نوع اول، تســهیالت جعاله 
با سپرده پرداخت می گردد که بر اساس آن، 
میزان تسهیالت تعلق یافته بر اساس آخرین 
ضوابط و مقررات حســاب صندوق پس انداز 
مسکن یا حســاب صندوق پس انداز ساخت 

مسکن، محاسبه می شود. 
رقم آن هم در حال حاضر، ۱۰ میلیون تومان 
است.اما نوع دوم تسهیالت جعاله که به دلیل 
ســقف باالتر، اســتفاده از آن رواج بیشتری 
در میان مشــتریان بانک عامل بخش مسکن 
دارد، تســهیالت جعاله از محل اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن )تسه( 
است. پرداخت تسهیالت از محل اوراق تسه، 
معادل مبلغ اسمی اوراق و حداکثر تا سقف ۲۰ 
میلیون تومان به منظور تعمیر واحد مسکونی 

میسر است.

بانک 

خبر

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال ششم،شماره 1594|  پنج شنبه 23 اسفند ماه 139۷

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری 
برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک 
برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیالت بانکی 
و صدور ضمانت نامــه ارزی یا ریالی محروم می شــوند.

حمیدرضا غنی آبادی ، با بیان اینکه بر اســاس سیاست 
جدید بانک مرکزی، برای هر چک برگشــتی، یک کد 
رهگیری تولید می شود، گفت: الزمه رسیدگی به وضعیت 
چک برگشتی در مراجع قضائی، وجود کد رهگیری است 
و بر این اســاس، موضــوع صدور کد رهگیــری یکی از 
عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد 
شد.مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بانک مرکزی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی کشور، 
یکی از مأموریت های بانک مرکزی، تســهیل مبادالت 
بازرگانی است و از این جهت، هر ابزاری که به تحقق این 
هدف کمک کند، بایســتی توســط بانک مرکزی مورد 
حمایت قرار گیرد.به گزارش مهر وی با اشاره به پیشگیرانه 
بودن قانون جدید صدور چک، تصریح کرد: تا قبل از اوایل 
دهه ۹۰ بیشتر رویکرد برای انجام اقدامات پس از عمل، 
بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تالش می شد با 
مقررات، ضوابط و مجازات ها با پدیده چک برگشتی مقابله 
شود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد، نشان می داد که این 
رویکرد، مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چک های 
برگشتی را نشان می داد.غنی آبادی با بیان اینکه ما تالش 
کردیم به جای اینکه صبر کنیم، کار اتفاق بیفتد و بعد اقدام 
کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم، اظهار داشت: قانون 

چک، حاصل تالش نهادهای کارشناسی است و تدوین 
مفاد این قانون با حضور و مشارکت حداکثری دستگاه های 
مختلف اجرایی و کارشناسی صورت گرفت تا از کمترین 
ابهام و ایراد برخوردار باشد؛ ضمن اینکه ابتکار این قانون 
برای ایجاد چک های الکترونیکی نیز از جمله شاخصه های 

این قانون است.
وی اظهار داشت: یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی تی 
محور آن است؛ این در حالی است که در این قانون، چک 
الکترونیکی به رسمیت، شناخته شــده و مقررات الزم 
برای چک های الکترونیکی نیز تعریف شده است. در این 
میان، قرار است که تمامی چک های برگشتی در سامانه 
اطالعات یکپارچه، ثبت فوری شوند.مدیرکل مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی بانک مرکزی، در 
خصوص ثبت فوری تمامی چک های برگشتی در سامانه 
اطالعات یکپارچه بانک مرکزی، گفت: به موجب قانون، 
تمامی چک های برگشتی در سامانه اطالعات یکپارچه 
بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف ۲۴ ساعت به تمام 
بانک ها ابالغ می شود؛ ضمن اینکه بانک ها نیز موظفند به 
اندازه کسری مبلغ چک، از حساب صادرکننده، مسدود 
کنند و از افتتاح حســاب جدید، ارائه تسهیالت بانکی و 
صدور ضمانت نامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل 
آورند که این موضوع، به پیشــگیری از صدور چک های 
برگشتی بعدی منجر خواهد شد.وی درباره پیش بینی 
قانون برای کمک به بنگاه های بزرگ کشــور، گفت: اگر 
این واحدها چک برگشتی داشتند و محدودیت های قانون 

موجب بیکار شدن افراد و کارگرها می شد، در چارچوب 
دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
به تصویب هیأت وزیران می رسد، با موافقت شورای تأمین 
استان، اجرای محدویت ها به جز مسدودی وجوه حساب ها 
برای مدت یک سال به تعویق می افتد.غنی آبادی، با اشاره 
به یکپارچه سازی صدور دسته های چک، اظهار داشت: 
ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد )سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیکی دسته چک( انجام می گیرد و بدین 
ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، از هیچ 
بانک دیگری نمی تواند دسته چک دریافت کند.وی با بیان 
اینکه الزمه رسیدگی به چک های برگشتی، کد رهگیری 
است، گفت: الزمه رسیدگی در مراجع قضائی، کد رهگیری 
است و طبق این قانون، برای هر چک برگشتی، یک کد 
رهگیری تولید می شــود که این کد رهگیری حتماً باید 
روی آن گواهینامه عدم پرداخت، درج شود. در این میان، 
الزمه رسیدگی در مراجع قضائی و مراجع ثبتی ذی صالح 
به بحث چک های برگشتی وجود آن کد رهگیری است.
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی با اشاره به نحوه 
ظهرنویســی در این قانون، گفت: تا دو سال آینده برای 
صدور چک، صادرکننده باید مشخصات گیرنده به همراه 
تاریخ و مبلغ چک را در سامانه ثبت کند. آن فرد گیرنده 
هم اگر بخواهد چک را به فرد دیگری بدهد، باز هم باید 
مشخصات و آن شناسه یکتا را ثبت کند.وی با بیان اینکه 
امکان صدور اجراییه مســتقیم وجود دارد، در خصوص 
سهولت پیگیری قضائی در این قانون نیز گفت: نکته مهم 

دیگر قانون، صدور اجراییه از طریق دادگاه صالحه است که 
به سهولت و تنها اگر مشمول دو سه شرط خاص نباشد؛ 
امکان صدور اجراییه وجود دارد؛ ضمن اینکه بین ادارات 
بانک مرکزی برای اجرای قانون، تقسیم کار، صورت گرفته 
است.غنی آبادی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در قبال 
این قانون، گفت: »این قانون تکالیــف متعددی را برای 
بانک مرکزی دیده است که با توجه به اهمیت موضوع و با 
توجه به اینکه خود بانک مرکزی یکی از دست اندرکاران 
اصلی تدوین این قانون بوده است؛ بالفاصله در دستور کار 
قرار گرفت، و تقسیم کار بین ادارات و بخش های مختلف 
بانک برای صدور چک الکترونیکی و ایجاد سامانه یکپارچه 
جهت ثبت مشخصات کامل گواهینامه های عدم پرداخت 
و نحوه مسدود نمودن وجوه حساب ها صورت گرفت.وی 
در خصوص اقدامات بانک مرکزی در اجرایی شدن قانون، 
گفت: دستورالعمل اولیه استثنائاتی که راجع به بنگاه های 
تولیدی استان ها است، تهیه شده و برای وزارت اقتصاد و 
دارایی ارسال شده است. نظرات آنها نیز تجمیع می شود 
و درنهایت بــرای هیئت محترم وزیران ارســال خواهد 
شــد.مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی در پایان 
درباره ثبت کد رهگیری چک های برگشتی در گواهینامه 
عدم پرداخت، گفت: »موضوع کد رهگیری که مســاله 
خیلی مهمی اســت در حوزه فناوری های نوین و حوزه 
اعتباری بانک در حال انجام است و به نظر می رسد یکی 
 از عواملی است که خیلی به سرعت به مورد اجرا گذاشته

 خواهد شد.

تایید الیحــه افزایش ۴۰۰ هــزار تومانی حقوق 
کارمنــدان دولتی این ســوال اساســی را برای 
کارگران و نمایندگان کارگــری به وجود آورده 
که در سال آتی چه روشــی برای افزایش حقوق 
کارگران، موثر خواهد افتاد؟ و مهم تر آنکه حاال 
که دولت تکلیف کارمندان را به نوعی مشــخص 
کرده برای کارگران چه برنامه ای خواهد داشت؟

سناریوی افزایش دســتمزد کارگران به صورت 
ترکیبی از »رقم ثابت به اضافه درصد« مانند روش 
افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات 
ارائه شده در مذاکرات دیروز عصر شورای عالی کار 
بوده اســت.در عین حال، نمایندگان کارفرمایی 
پیشــنهاد افزایش دســتمزد به روش درصدی 
ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان 
کارگری قــرار نگرفت.با توجه به اینکه شــرایط 

کنونی اقتصــاد ، آینده خوبی را بــرای بنگاه ها 
پیش بینی نمــی کند؛ قطعا افزایش دســتمزد 
بدون در نظــر گرفتن توانایی بنــگاه ها، چالش 
تعدیل نیرو در بنگاه ها را بــرای کارگران جدی 
می کند و این موضوع البته از دید فعاالن کارگری 
مغفول نمانده اســت.با این حال ظاهرا پیشنهاد 
نمایندگان کارگری مبنی بــر افزایش ترکیبی 
مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان 
دولتی شورای عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به 
دلیل اختالف نظر اعضا در نهایت توافقی در این 
زمینه حاصل نشد.با توجه به اینکه دستمزد سال 
جاری کارگران نیز به صورت ترکیبی از رقم ثابت 
و درصد افزایش یافت و در نشست روز گذشته نیز 
پیشنهاد این روش افزایش دستمزد، مورد توافق 
وزیر کار هم بود، به نظر می رسد سناریوی افزایش 

دســتمزد ۹۸ به صورت ترکیبی باشــد.از سوی 
دیگر، افزایش ترکیبــی حقوق کارکنان دولتی و 
دستگاه های اجرایی برای ســال آینده به میزان 
»۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد« احتمال 

افزایش ترکیبی دســتمزد کارگران را بیشــتر 
می کند.قرار است نشست بعدی شورای عالی کار 
دوشنبه هفته آینده ۲۷ اسفند برای تصمیم گیری 

نهایی درباره حداقل دستمزد برگزار شود.

»کسب و کار« سناریوهای افزایش دستمزد کارگران را بررسی می کند

احتمال  افزایش ترکیبی  دستمزد

دارندگان چک برگشتی از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیالت و صدور  ضمانتنامه محروم می شوند

ثبت کدرهگیری  چک های  برگشتی

ثمانه نادری
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ادامه ریزش قیمت ها در بازار ارز
ریزش قیمت در بازار ارز کماکان ادامه دارد و دالر و یورو به ترتیب ۱۰۰ و ۱۵۰ تومان نسبت به روز گذشته ارزان شده اند.  شعب ارزی بانک ها امروز )۲۱ اسفند( هر دالر آمریکا را ۱۲ 

هزار و ۵۰۸ تومان می خرند که نسبت به روز گذشته که ۱۲ هزار و ۵۷۶ تومان بود، حدود ۷۰ تومان کاهش قیمت دارد.

افت تقاضا در بازار  خودرو
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

شرایط کنونی اقتصاد کشور، عالیم مثبتی از آینده اقتصاد را نشان نمی دهد. به این دلیل که قدرت خرید مردم پایین آمده است در همه کاال شاهد افت تقاضا خواهیم بود که البته بازار خودرو به دلیل رشد چند برابری قیمت ها در موضوع افت 
تقاضا جای خود را دارد. بیش از یک سال زمان نیاز است تا بازار به شرایط عادی برگردد. با این حال اگر وضعیت به همین شکل باشد، حذف برخی از بازیگران از بازار اجتناب ناپذیر اشست. کاهش تقاضا نه تنها در بازار خودرو بلکه در بخش 
 های مشابه مثل پوشاک، مسکن و... قابلیت تبدیل شدن به بحران را دارد.از آنجایی که خودروسازان به دلیل فاصله قیمت واقعی خودرو با خودروهای پیش فروش شده، برای عمل به تعهدات سابق با بحران تامین نقدینگی روبرو هستند، 

نرخ های قدیمی را با تعهدات جدید جبران می کنند که به نظر می رسد همین مسئله در یک چرخه ادامه دار در نهایت صنعت خودرو را به مشابه بانک ها با ورشکستگی و با بحران روبرو سازد. 
البته خودروسازان برای عمل به تعهدات خود مشکالت عدیده ای دارند که برای جبران آن یا باید دولت وارد کار شود و یا آنکه خریداران زیان بدهند. در حالی که نه مشتریان و نه متقاضیان چنین زیانی را پذیرا هستند و نه دولت قادر به 
سوبسید دهی به خودروسازان است. ضمن اینکه این کار باعث افزایش نرخ تورم هم خواهد شد.از سویی به نظر نمی آید دولت و یا مجلس راهکاری برای حل مسئله خودرو داشته باشد. بنابراین وضعیت بازار خودرو در سال ۹۸ دارای شرایط 

پیچیده ای است که خوش بینی نسبت به آن منطقی به نظر نمی آید.

خطر بحران معیشت کارگران
فتح ا... بیات، فعال کارگری

پیشنهاد کارفرمایان برای دستمزد کارگران، افزایش ۲۳ درصدی اســت. یعنی رقمی زیر ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شود، در حالی که خود آمارها نشان می دهد هزینه های معیشت کارگران 
چیزی حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. پس چگونه با افزایش ۲۳ درصدی فاصله معیشت و دستمزد کارگران جبران شود؟

در حال حاضر قرار است به حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰درصد اضافه شود. یعنی به حقوق کارمندان چیزی حدود ۶۰۰ هزارتومان اضافه می شود که برای پوشش بخشی از هزینه های آنها گره 
گشاست. با این حساب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران اصال منطقی نخواهد بود و کارگران با بحران تامین معیشت روبرو خواهند بود.

چشم کارگران برای افزایش درصد حقوق کارگران صرفا به دست کارفرمایان نیســت، توقع فعلی کارگران از دولت جبران فاصله معیشت و دستمزد با مکانیزم هایی است که کارفرمایان را راضی نگه دارد. از 
جمله این مکانیزم ها چشم پوشی از مطالبات بیمه ای و مالیاتی از کارفرمایان در ازای افزایش حقوق کارگران است. دولت برای مقطعی کوتاه می تواند به این مسئله رسیدگی کند.

در حال حاضر نرخ تورم باالی ۴۰ درصد است که با افزایش حقوق ها در سال آتی رقمی به آن نیز اضافه می شود. اگر در خصوص افزایش حقوق کارگران روی همان رقم های ۲۰۰ هزار تومان تمرکز شود، قطعا 
افزایش حقوق کارگران هیچ گره ای از مشکالت آنها نخواهد گشــود. مگر آنکه هزینه زندگی کارگران با مکانیزم هایی مثل بن کاال و یا توزیع اقالم ضروری به صورت خیلی ارزان، پایین بیاید که به این زودی 

در کشور ما عملیاتی نخواهد شد.

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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طبق اعالم ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بیش از  ۶۳ 
درصد لوازم آرایشی موجود 
در بازار به شیوه قاچاق تامین 
می شــود اما رئیس انجمن 
واردکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایران، 
می گوید: ۹۹ درصد لوازم آرایشی که قاچاق وارد کشور 
می شود، تقلبی است. حمید مقیمی با عنوان این مطلب 
که حوزه کاالهای آرایشی و بهداشتی متکی به واردات 
است، اظهارداشت: بررسی ها نشــان می دهد، تا ۵۰ 
درصد نیاز بازار داخلی فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
کشور متکی به واردات است. وی با تاکید بر این موضوع 
که میزان محصوالت داخلی به اندازه ای نیست که نیاز 
کشور را تامین کند، تصریح کرد: بستن راه واردات نمی 
تواند گره ای از مشــکالت حوزه فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی را باز کند و تنها باعث افزایش محصوالت 
قاچاق و تقلبــی در بازار داخلی خواهد شــد. رییس 
انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی 
و عطریات نیز معتقد است: به طور کلی اکثر افرادی که 
اقدام به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی می کنند ابتدا 
برای دریافت مجوز مراجعه کرده اند اما به دلیل نداشتن 
کیفیت مناسب کاال نتوانســته اند مجوز بگیرند. هم 
چنین یکی از فعاالن بازار در این رابطه می گوید: در حال 

حاضر صنف لوازم آرایشی ها نسبت به دیگر حوزه ها در 
بازار در جایگاه اول قرار دارند و پرفروش ترین هستند. 
لوازم آرایش هم مافیایی است و در کل واردات آن دست 
پنج نفر است که این محصوالت را به صورت شرکتی 
یا قاچاق عرضه می کنند. بیشتر لوازم آرایشی را هم از 

چین وارد می کنند.
رکورد شــکنی زنان ایرانی در مصرف لوازم آرایش تا 
همین چند وقت پیش بود که طبق آمار منتشر شده، 
ایران دومین رکورد دار مصرف لوازم آرایشی و  بهداشتی 

در خاورمیانه و هفتمین کشور رکورد دار در این زمینه 
در سطح جهان بود. براساس  آماری که مجله اینترنتی 
» Beauty world middle East« منتشــر کرد؛ 
زنان ایرانی ۳۰ درصد  از درآمد قابل تصرف خود را خرج 
محصوالت آرایشی می کنند.  سرانه مصرف لوازم آرایش 
در ایران نشــان می دهد که ایرانی ها به طور متوسط 
٤.۵  درصد از درآمد  ساالنه شــان را برای لوازم آرایش 
هزینه می کنند.  مدیرکل امور فراورده های آرایشی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو اخیراً اعالم کرده گردش 

مالی محصوالت آرایشی و بهداشتی کشورمان ۶۵ هزار 
میلیارد تومان است. جدا از این رقم باال، بارها خبرهایی 
مبنی بر اینکه ایران یکی از پرمصرف ترین کشورهای 
جهان است، مطرح شده. اما دلیل این گردش مالی باال و 

مصرف زیاد ما در این حوزه چیست؟
شاید بتوان پرس و جو را از بازار تهران، جایی که لوازم 
آرایشی به دســت مصرف کننده می رسد، شروع کرد؛ 
محلی که بسیاری از آرایشگرها یا مصرف کننده های 
باالی لوازم آرایش به بهانه ارزان تر بودن این محصوالت 
به آنجا مراجعه می کنند. امیرمحمد پرهام فر؛ مدیرکل 
مبارزه بــا قاچــاق کاالی هدف دربــاره علت قاچاق 
محصوالت لوازم آرایشــی و بهداشــتی گفت: بیشتر 
محصوالت قاچاق در بازار با کفیــت پایین توزیع و با 
قیمت ارزان نسبت به مشابه واردات رسمی آن در بازار 
بفروش می رسد. او گفت: بخاطر هزینه باالی محصوالت 
وارداتی مجاز و اســتقبال مــردم از محصوالت برند، 
کاالهای قاچاق در بازار با قیمت ارزان عرضه می شود. 
مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالی هدف افزود: قاچاق لوازم 
آرایشی در مناطق آزاد بیشتر است و بخشی دیگر آن از 
طریق مسافری و مقداری هم ته لنجی وارد می شود. او 
درباره مبارزه با کاالهای قاچاق آرایشی گفت: بیش از 
2۰۰ سایت و کانالی که در حوزه فروش کاالهای قاچاق 
فعالیت می کردند با همکاری پلیس فتا مسدود شد. 
پرهام فر افزود: آمار ۶۳ درصدی قاچاق لوازم آرایشی 
برای سال ۹۵ است و آمار سال ۹۶ درحال جمع بندی 

می باشد.

نقش صنعت فروشگاههای 
 زنجیــره ای در رشــد و 
توســعه اقتصادی کشورها 
بر کسی پوشــیده نیست. 
حــذف واســطه هــای 
 غیرضروری میان تولیدکننده و مصرف کننده، کاهش 
هزینه های توزیع، بهبود نســبی ترافیک شهری با 
حذف مسافرت های درون شهری غیرضروری، کاهش 
آلودگی هوا و استهالک وسائط نقلیه، کاهش زمان بین 
تولید تا توزیع وتوزیع تا مصرف، امکان اعمال نظارت 
سریع، دقیق و گسترده بر کار فروشگاه های زنجیره 

 ای، آزادی انتخاب بیشــتر باتوجه به تنوع کاالیی، 
صرفه جویی در وقت و غیره از جمله آثار و فوائد این 
نوع واحدهای فروشگاهی در جامعه است. بنابراین در 
این ایام که به شب عید نزدیک تر شده ایم استفاده از 
این فروشگاهها برای توزیع و عرضه کاالهای مورد نیاز 
مردم بسیار ضروری است. در همین رابطه راهبردهای 
شش گانه ستاد تنظیم بازار با محوریت مقابله با گرانی 
و توزیع مناسب کاال اعالم شد . با تصمیم ستاد تنظیم 
بازار، مقرر شــد با هدف کاهش قیمــت اقالم مورد 
نیاز، نمایشگاه های فروش بهاره در سراسر کشور، با 
صالحدید ســتاد های تنظیم بازار استانی فعالیت 
کنند و فروشگاه های زنجیره ای و اصناف نیز فروش 

فوق العاده را در دستور کار قرار دهند.
همچنین تامین و توزیع کاال های اساســی در کنار 

اجرای طرح تنظیــم بازار میــوه و مرکبات در حال 
پیگیری و اجراســت. ســتاد تنظیم بــازار با هدف 
پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، طرح تشدید 
بازرســی و نظارت ویژه با همکاری سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها، بازرسی اتاق اصناف و سازمان 
تعزیرات حکومتی و ســازمان های جهاد کشاورزی 
استان ها را اجرا می کند. بر اساس راهبرد های ستاد، 
مقرر شد اطالع رســانی به موقع و شفاف از وضعیت 
بازار به کارگروه ملی تنظیم بــازار و وزارتخانه های 
ذیربط منتقل شــود. همچنین مصوب شد، با هدف 
حفظ آرامش بازار، با پدیده قاچــاق به ویژه قاچاق 
 کاال های اساســی و ضروری در اســتان های مرزی 

مقابله شود.

اما رییس کمیسیون کشــاورزی مجلس نیز  با بیان 
اینکه توسعه فروشگاه های زنجیره ای باعث کاهش 
بهای تمام شــده تولیدات می شود، گفت: گسترش 
این فروشگاه ها با توجه به مزایایی فراوان آن ها، یک 
ضرورت برای توسعه و رشــد اقتصاد کشور به شمار 
می رود. احمدعلی کیخا افــزود: مهم ترین عملکرد 
فروشــگاه های زنجیره ای جدا از کارکرد اقتصادی، 
ایجاد اشتغال  پویا، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت است. با توجه به 
اینکه عدالت و رفاه اجتماعی از مهم ترین دغدغه های 
دولت بشمار می رود، معتقدم با حفظ مالحظاتی که 
در مورد مشکالت بنگاه ها و مغازه های کوچک داریم، 
گسترش فروشگاه های زنجیره ای می تواند به بهبود 

وضعیت کمک کند.

99 درصد لوازم آرایشی قاچاق تقلبی است

پشتوانه مافیایی واردکنندگان لوازم آرایشی

تنظیم بازار شب عید با فروش های فوق العاده برقرار خواهد شد

 اثرگذاری  فروشگاه های زنجیره ای  در کاهش قیمت ها

چالش تبدیل شبکه توزیع سنتی به مدرن
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه های زنجیره ای مکان های مناسبی برای توزیع کاال هستند و می توانند کاال را به وفور در دســترس مردم قرار دهند. در شرایط جدید تمامی فروشگاه های زنجیره ای بسیار تاثیرگذار هستند و در بازار شب 
شاهد افزایش اثرگذاری فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در کاهش قیمت ها خواهیم بود. قرار بر این شد با برگزاری جشنواره ها، اعطای تخفیفات و فروش ویژه، جوایز متنوع، عرضه شفاف و سالم )مستقیم( انواع 
کاالهای اساسی و تنظیم بازاری به استقبال سیاست اقتصاد مقاومتی برویم و تالش داریم شرایط الزم را برای ایجاد فضایی آرام و بدون دغدغه، نسبت به تأمین مایحتاج اساسی فراهم آورده تا مصرف کنندگان با خیالی 
آسوده، به استقبال بهار بروند. این فروشگاه های با ارایه کاالهای فراوان و تخفیف دار در کاهش قیمت ها در بازار تاثیر بسزایی خواهند داشت و با این روش امیدواریم کسی در تامین کاالهای اساسی به مشکل نخورد. 
یکصد و بیست و هشت عضو و بیش از ۳2۰۰ شعبه فروشگاهی در این بخش فعالیت دارند که کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی هدف تمام آنهاست. باید در اجرای هماهنگ سیاست های دولت در ساماندهی و 
ایجاد آرامش و ثبات در بازار به خصوص شب عید، گام بر داریم تا با این روش جلوی برخی افراد را که از شرایط این روزها سواستفاده می کنند بگیریم و اجازه فعالیت به آنها ندهیم. به این ترتیب توسعه فروشگاه های 
زنجیره ای باید در دستور کار قرار گیرد چون به نفع مصرف کنندگان است. بدون شک با کاهش هزینه های توزیع و بهره وری باال انواع کاال با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به دست مصرف کنندگان خواهد رسید. 
خوشبختانه دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت حامی جدی توسعه فروشگاههای زنجیره ای است. امروز تبدیل شــبکه توزیع سنتی به مدرن مهم ترین چالش ما است. فروشگاه های زنجیره ای به صورت 

شرکتی اداره می شوند و دارای صورت های مالی و سیستم شفاف هستند ضمن آنکه با ایجاد فروشگاه های زنجیره ای از ورود کاالی قاچاق در سطح خرده فروشی و فروشگاه ها جلوگیری خواهد شد.

توانایی نظارت بر واردات قاچاق لوازم آرایشی وجود ندارد
مازیار کریمی، کارشناس بازار

لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت فله ای به راحتی از طریق مبادی قانونی و رسمی وارد کشور می شود. این محصوالت در کشور بسته بندی و با برچسب های تقلبی  به مردم عرضه می شود و نیاز است بازرسان وزارت بهداشت با تشدید 
نظارت ها کاالهای قاچاق و تقلبی سالمت محور را شناسایی و با سودجویان به صورت قاطع برخورد کنند. این حجم از واردات و قاچاق لوازم آرایشی به کشور حکایت از وجود مافیایی قدرتمند دارد که توانایی نظارت بر آنها وجود ندارد. سیستان 
وبلوچستان به دلیل داشتن مرزهای خاکی طوالنی و همچنین برخورداری از بندر چابهار، همواره با قاچاق انواع و اقسام لوازم و کاالها مواجه است اما یکی از این اقالم که حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است قاچاق لوازم آرایشی 

و بهداشتی غیرمجاز می باشد که نزدیک به 7۰درصد این اقالم که در بازار زاهدان وجود دارد قاچاق و فاقد استانداردهای الزم بهداشتی است و از همانجا هم وارد بازار دیگر شهرها می شود. 
البته البته موضوع قاچاق لوازم آرایشی به ایران مربوط به دیروز و امروز نیست و همواره بخش زیادی از واردات این محصوالت از طریق مبادی غیررسمی انجام شده که این موضوع منطق افزایش میزان تعرفه واردات را برای این محصول 
کاهش می دهد و به نظر می رسد که با این وضعیت تولیدکننده و واردکننده از این موضوع متضرر شده و در نهایت سود اصلی را از این حرکت قاچاق چیان می برند. با تمام این تفاسیر باید اشاره شود که در حال حاضر بسیاري از شرکت هاي 
داخلي در زمینه تولید لوازم آرایشي و بهداشتي فعالیت هاي خوبي داشته و قاچاق در این زمینه براي کسب سود بیشتر برخي سودجویان صورت مي گیرد. بسیاري از لوازم آرایشي و بهداشتي خارجي موجود در بازار در کشورهاي جهان سوم 

با کمترین کیفیت تولید شده و با برند شرکت هاي معتبر در ایران یافت مي شوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات گفت: معتقدم در سال آینده با وجود 
تحریم ها در حوزه فناوری اطالعات بــا رونق روبرو 
می شــویم و بخش های مختلف بــرای ایجاد بهره 
وری به سراغ فناوری اطالعات می آیند. محمدجواد 
آذری جهرمی در نشست با فعاالن مجازی همزمان با 
هفتمین سالگرد تأسیس شورای عالی فضای مجازی 
جریان تکنولــوژی را توقف ناپذیر دانســت و گفت: 
نمی توان مقابل جریان تکنولوژی ایســتاد و این کار 
منطقی هم نیست. در مقابل باید بدانیم ظرفیت های 
فناوری چیســت. وی گفت: معتقدم در سال آینده 
با وجود تحریم ها در حــوزه فناوری اطالعات با رونق 

روبرو می شویم. 
آذری جهرمی افزود: تدبیر مقام معظم رهبری برای 
هماهنگ ســازی دســتگاه های مختلف در حوزه 
فضای مجازی، ایجاد مرکز ملی فضای مجازی و برای 
برنامه ریزی این فضا، تشکیل شــورای عالی فضای 
مجازی بود که 7 سال از عمر این مجموعه می گذرد 
و در این سال ها شورای عالی فضای مجازی روزهای 
پر فراز و نشیبی را سپری کرده است.وی افزود: شورای 
عالی فضای مجازی در سه سال نخست بیشتر درگیر 
ســاختمان و در دوره ای دیگر، مجموعه ای که باید 
پیشرو و برنامه ریز باشد، درگیر فیلترینگ و موضوعات 
ســلبی بود. اما در دوره آقای فیروزآبادی برنامه های 

جدیدی شروع شد و راه درستی در پیش گرفته شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه فناوری اطالعات، تحول 
بزرگ تری را در دنیا رقم می زند و بر حوزه های دیگری 
چون فرهنگ، اقتصاد و حتی سیاســت تأثیرگذاری 
دارد، اظهار کرد: وقتی تلفن، شهرها را به هم و تلفن 
همراه انسان ها را به هم متصل کرد، تحول بزرگی ایجاد 
شد. اما امروز با تحول بزرگ تری روبرو هستیم که قرار 
است اشیا را به هم متصل کند.عضو شورای عالی فضای 
مجازی خاطرنشان کرد: امروز می بینیم فناوری چگونه 
تقابل هایی در عرصه های سیاسی و اقتصادی به وجود 
می آورد، چراکه این تحول چند وجهی است و نمی توان 
تک بعدی آن را پیش برد و الزمه آن است که همه ابعاد 
رشد پیدا کنند. پس نیازمند اندیشیدن برای تدابیر 

الزم و برنامه ریزی هستیم.
آذری جهرمی گفت: وقتی مجموعه ای، انحصار رسانه 
را داشته و حاال کسب و کارهای نوپا بازار تبلیغات آن را 
می گیرید، طبیعی است که مقابل شما می ایستد و اگر 
این اتفاق نیفتد، نمی توانید تحول ایجاد کنید.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه دولت ها 
باید تسهیل گری کنند و اجازه دهند خالقیت ها در 
کسب و کارها رشد پیدا کند ادامه داد: زمانی انتقادها 
مبنی بر این بود که دستگاه قضا، فیلترینگ را باعث 
بسته شدن یک کسب و کار نمی دانست که الحمداهلل 
این موضوع رفع شده است و نشان می دهد که در این 

حوزه همه با هم در حال رشد هستیم.

کارگر گفت: تقاضای چندانی برای خرید میوه تا 27 
اسفند در بازار وجود ندارد و این امر موجب شده است 
تا ثبات و آرامش در بازار برقرار باشد.اســداله کارگر 
رئیس اتحادیه میوه و ســبزی تهران از ثبات و رکود 
حاکم بر بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: طبق روال 
همه ســاله، تقاضای چندانی برای خرید میوه تا 27 
اسفند در بازار وجود ندارد و این امر موجب شده است 

تا ثبات و آرامش در بازار برقرار باشد.
وی قیمت هر کیلو پرتقال تامســون شمال را ٤ تا ۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو 
پرتقال جنوب ۵ تا ۱۰ هزار، پرتقال خونی جنوب ۵ تا 
۸ هزار، پرتقال خونی شمال ٤ تا ۸ هزار، پرتقال رسمی 
شمال ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰، خرمالو 7 تا ۱۱ 
هزار، انگور ۶ تا ۱۰ هزار و گریپ فروت توسرخ ۳ تا ۵ 
هزار تومان است.کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه ها 
در بازار بیان کرد: هر کیلو خیار بوته ای با نرخ ۳ تا ۶ 
هزار و ۵۰۰، خیار گلخانه ۳ هــزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار، 
کیوی ٤ تا ۹ هزار، سیب لبنانی زرد ۵ هزار و ۵۰۰ تا 
۱۱ هزار و ۵۰۰، سیب لبنانی قرمز ۵ تا ۱۱ هزار، موز 
۹ تا ۱۱ هزار، نارنگی بندری ۹ تــا ۱۶ هزار، نارنگی 
تخم پاکســتانی ۵ تا ۱۰ هزار، نارنگی پیچ ۳ هزار و 
۵۰۰ تا 7 هزار و هندوانه 2 تا ٤ هزار و ۵۰۰ تومان در 
میدان عرضه می شود.رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
از اســتمرار افزایش قیمت صیفی در بازار خبر داد و 
گفت: با توجه به آنکه بخش عمده صیفی از جنوب 
کشور تامین می شود، از این رو گرانی همچنان بر این 

بازار حاکم است.
وی نرخ هر کیلو بادمجان قلمی را 2 هزار و ۵۰۰ تا ٤ 
هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت 

هر کیلو بادمجان گلخانه ٤ تا ۶ هزار، پیاز زرد 2 هزار 
و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰، پیاز قرمز ۳ تا ٤ هزار، سیب 
زمینی 2 تا ۳ هزار و ۵۰۰، سیر خشک ۵ تا ۱۳ هزار، 
شلغم یک هزار و ۵۰۰ تا 2 هزار و ۵۰۰، فلفل تند ریز ۳ 
تا ۶ هزار، فلفل دلمه سبز 7 تا ۱۰ هزار، هویج یک هزار 

و ۶۰۰ تا ۳ هزار و لوبیا سبز ۶ تا ۸ هزار تومان است.
کارگر ادامه داد: قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی ۳ 
تا ۵ هزار، کاهو رسمی ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰، 
کدو حلوایی ۳ هزار و ۵۰۰ تا ٤ هزار و ۵۰۰، کرفس 
یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار، کلم سفید 2 هزار و ۵۰۰ 
تا ۳ هزار و ۵۰۰، کلم قرمز ٤ تا ۶ هزار، گوجه فرنگی 
بوته ای ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ و گوجه فرنگی 

گلخانه ٤ تا ۸ هزار تومان است.
وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن را ۳ تا ۵ هزار و سبزی 
جور )پلو، آش، قورمه( ۳ تا ٤ هزار تومان اعالم کرد.به 
گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی، با توجه به برداشت 
و عرضه صیفی ظرف 2۰ روز آینده از کرج، ورامین و 
اطراف تهران پیش بینی می شود که بازار به تعادل 
برسد.کارگر با اشاره به تاثیر ممنوعیت صادرات پرتقال 
و سیب در بازار بیان کرد: ممنوعیت صادرات سیب و 
پرتقال از ۱۵ اســفند تا حدودی بر تعادل قیمت در 
بازار تاثیر گذاشته است که انتظار می رود این روند در 
بازار ادامه یابد.رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در 
پایان درباره آخرین وضع واردات نارنگی تصریح کرد: 
پیشنهاد واردات نارنگی برای تنظیم بازار و جلوگیری از 
افزایش قیمت برای ایام عید به مسئوالن وزارت صمت 
و جهاد کشــاورزی داده شد، اما اینکه چه تصمیمی 
در این باره اتخاذ شده اســت، به ما ارتباطی ندارد و 

مسئوالن ذی ربط باید پاسخگو باشند.

رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: آماده ایم با 
همکاری شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنیان 
خدمات متنوعی ارائه دهیم.دکتر علی وحدت در نشست 
با شــرکت های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال با 
 تاکید بر بررسی و رفع مشــکالت شرکت های بزرگ 
دانش بنیان، گفت: در چند ماه گذشته تحریم فرصتی 
را فراهم کرده تا صنایع فعال در زمینه فوالد، خودرو و 
نفت برای همکاری با شرکت های دانش بنیان داخلی 
به صندوق مراجعه کنند که این اتفاق می تواند در رشد 

و توسعه فعالیت های این شرکت ها بسیار مؤثر باشد.
وی با اشــاره به فعالیــت این صنــدوق در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: صندوق نوآوری 
شکوفایی یک نهاد مالی اســت و فلسفه وجودی اش 

کمک به رشد ساختار اقتصاد دانش بنیان و حفاظت از 
این حوزه است.وی تاکید کرد: تمام تالش ما این است 
که شرکت های دانش بنیان کوچک و بزرگ مشکل مالی 
روزمره نداشته باشند و تمام دغدغه شان تولید محصول 

و توسعه فعالیت باشد.
وحدت با اشاره به ارائه خدمات مختلف از سوی صندوق 
نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان، تصریح 
کرد: بعضی از این خدمات در حال حاضر الزم اســت و 
بعضی دیگر ضروری نیست. به طور مثال در بحث ارائه 
دفاتر کاری به شــرکت های دانش بنیان به عنوان یک 
خدمت الزم باید بگویم مدلی که در حال حاضر در این 
حوزه وجود داشت مطلوب نیست و کامالً مشهود بود که 

شرکت ها هم از این مدل رضایت نداشتند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع 
برودتی، تهویه و لباسشــویی گفت: قطعات یدکی و 
لوازم جانبی برای تعمیر لوازم خانگی با کمبود مواجه 
است. این در حالی است که برخی افراد به اسم تولید 
داخل، محصول بی کیفیت چینــی را در بازار عرضه 
می کنند.علی جمالی  در رابطه با شرایط تعمیر لوازم 
خانگی در ماه های پایانی سال، اظهار کرد: با توجه به 
افزایش قیمت لوازم یدکــی و محصول نهایی، عموم 
مصرف کنندگان تعمیر را جایگزین خرید محصول نو 
کرده اند و این در حالی است که قیمت قطعات به شدت 
افزایش یافته و در کنار آن کمبود قطعات یدکی در بازار 
احساس می شود و اگر روند به همین روال پیش برود در 
سال آینده با کمبود در بازار قطعات و لوازم یدکی لوازم 

خانگی مواجه خواهیم شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع 
برودتی، تهویه و لباسشویی ادامه داد: در ماه های اخیر به 
واسطه برخی تصمیم گیری ها و اعمال تعرفه گذاری ها، 

واردات قطعات یدکی تعمیر با کندی مواجه شــده 
و از حجم واردات کاسته شــده است که این موضوع 
افزایش قیمت لوازم یدکی را به همراه داشــته است.

وی با بیان این که در ماه هــای اخیر نیاز بازار از طریق 
انبارهای نگهداری تأمین شــده، گفت: برخی افراد 
برای واردات از ارز دولتی استفاده کردند و جای سوال 
دارد که چرا محصوالت آنها به بازار وارد نشــده است.

جمالی تصریح کرد: در ماه های اخیر با هماهنگی به 
عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد 
تا برای واردات با توجه به نیاز بازار از اتحادیه استعالم 
الزم دریافت شود و واردکنندگان تعهد دهند کاال را 
بعد از ترخیص در بازار عرضــه کنند.رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه 
و لباسشــویی با انتقاد از برخی تولیدات بی کیفیت 
در بازار تاکید کرد: متأســفانه برخی افراد به اســم 
 تولید داخلی محصوالت بی کیفیت چینی را به بازار 

عرضه می کنند.

عرضه قطعات بی کیفیت لوازم خانگی به نام تولید داخل

ارائه خدمات متنوع به شرکت های دانش بنیان با همکاری بانک ها

وزیر ارتباطات:

دولت ها با تسهیل گری اجازه رشد خالقیت  در کسب و کارها را فراهم کنند

آخرین تحوالت قیمتی بازار میوه و صیفی

نرخ هر کیلو نارنگی بندری ۱۶ هزار تومان شد
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به شرکت یا کســب و کارهایی که مدت زیادی از تاسیس آنها نگذشته 
باشد و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده باشند، استارت آپ می گویند. این 
ساده ترین تعریف برای سوال استارت آپ چیســت، است. شرکت های 
استارت آپی معموال رشدی ســریع دارند و در تالشند تا راه حلی سریع و 
نوآورانه برای رفع یک نیاز که در بازار و زندگــی وجود دارد، ارائه کنند.

امروزه، راه اندازي کســب وکارهاي جدید تحت عنوان استارت آپ، رواج 
زیادي یافته است و هر کدام از این شــرکت  هاي نوپا، به دنبال دستیابي 
به اهداف مشخص و متفاوتي هســتند. اما افرادي که اقدام به راه  اندازي 
این استارت آپ  ها مي کنند، با مشكالت عدیده اي روبه رو مي شوند. الزم 
است ذکر شود که بخشــي از این مشكالت به مشــكالت رایج حقوقي 
استارت آپ ها مربوط مي شود. مســائلي مثل ثبت شرکت، ثبت اختراع 
براي یک محصول جدید، تنظیم قرارداد بین موسسان استارت آپ، صدور 
سهام و... از جمله مســائل حقوقي اي هستند که مي تواند براي صاحبان 
این استارت آپ ها مشكل آفرین باشد. به همین خاطر آگاهي از یک سري 
مطالب، مي تواند مشكالت حقوقي را براي این افراد کاهش داده و مسیر 
هدف آنها را هموارتر ســازد. در ادامه با برخي از مشكالت رایج حقوقي 

استارت آپ ها و معرفي راه حل هایي براي آنها، با ما همراه باشید. 

عــدم تنظيم يك قرارداد مشــخص مابين كســاني كه 
استارت آپ را تاسيس كرده اند

یكي از مشــكالتي کــه از لحاظ حقــوق مي تواند بــراي بنیان گذاران 
استارت آپ ها ایجاد دردسر کند، عدم نوشتن و تنظیم یک قرارداد معین 
و واضح بین موسسان یک استارت آپ است. این مساله در ابتدا که کسب 
و کار رونق چنداني ندارد و افراد به صورت دوســتانه با هم کار مي کنند، 
اهمیت ندارد. اما زماني که استارت آپ رشد کرد، مابین بنیان گذاران آن، 

بر سر درصد سهم هر عضو، اختالف ایجاد مي شود. 
راه حل: اعضاي یک استارت آپ، باید در آغاز کسب و کار خود، مابین خود 
توافق کنند که معامله آنها بر سر چیست و حتما تفاهمنامه بنیان گذاران 
را کامل کنند. این فعالیت باید در زمان آغاز به کار استارت آپ انجام شود 
و به زمان هاي بعد موکول نشــود. توجه به این موضوع مي تواند از منظر 

حقوقي، موانع زیادي را از مقابل استارت آپ ها بردارد. 

عدم انجام قراردادهاي استاندارد، زماني كه صاحبان استارت آپ 
اقدام به صدور سهام براي دوستان و آشنايان مي  كنند 

موسسان استارت آپ  ها، در آغاز کار خود، ممكن است اقدام به صدور سهام 
براي افراد نزدیک و خانواده خود کنند تا بتوانند مشــكالت مالي خود را 
حل کنند. اما در هنگام صدور این سهام، ممكن است از دید حقوقي دچار 

ابهام شده و با دوستان و اعضاي خانواده خود به مشكل بربخورند. 
راه حل: موسسان اســتارت آپ  ها، هنگام صدور این سهام، براي اینكه 
از لحاظ حقوقي ابهام و پیچیدگي ایجاد نشــود، باید از یک کارشناس 
آشنا به حوزه استارت آپي مشــاوره حقوقي دریافت کنند تا سند فروش 
سهام، متناسب با ضوابط اســتاندارد ثبت شود.  نبود قرارداد استخدام و 
اســناد کافي، هنگام جذب افراد جدید به تیمیكي از مسائلي که هنگام 
تداوم فعالیت اســتارت آپ  ها زیاد به چشــم مي  خورد این است که بین 
افراد جدیدي که جذب شــرکت مي شوند و اســتارت آپ  ها، قراردادي 
بسته نمي شــود. از نظر حقوقي، این مســاله هم مي تواند به زیان افراد 

استخدام شده باشد و هم براي استارت آپ  ها ایجاد اشكال کند. 
راه حل: راه حل مناسب و ساده اي که در اینجا به ذهن مي رسد، این است 
که قبل از استخدام این افراد، طبق یک قرارداد کار مشخص، وظایف آنها 
را تشریح کنید. این قرارداد هم مي تواند در هنگام دعاوي حقوقي، افراد 
تازه جذب شده را به حقوق خود برســاند و هم به موسسان اجازه دهد، 
تا روي ظرفیت نیروهاي خود، جهت رســیدن به اهداف تعریف شــده، 

برنامه ریزي کنند. 

نداشتن توجه كافي به موضوع مالكيت معنوي هنگام عرضه 
يك محصول جديد 

استارت آپ  ها اصوال زماني که یک محصول یا تكنولوژي جدید و موثري 
عرضه مي کنند، به مساله مالكیت معنوي آن توجه کافي نشان نمي دهند. 
به همین خاطر از لحاظ حقوقي نمي توانند از حق خود در برابر کساني که 

کاالي آنها را کپي مي  کنند، دفاع کنند. 
راه حل: بــراي جلوگیري از این مشــكل و اینكه بتوان 

استارت آپ، از منظــر حقوقــي از این دســتاورد 
دفاع کرد، پیــش از هر چیزي، 

باید با یک وکیل متخصص و 
باتجربه مشورت کرد. ثبت 

اختراع یک دســتاورد 
جدیــد، مي تواند از 

سوءاســتفاده 

افراد ســودجو جلوگیري کند. البته گاهي داشــتن ثبت اختراع کمک 
چنداني نمي کند. اما مشــورت با یک وکیل کارکشته مي  تواند منجر به 

درك راه  حل هاي حقوقي مناسبي شود. 

ايجاد يك اســتارت آپ جديد با نام و برندي كه از لحاظ 
حقوقي، مشكل ثبتي دارد

گاهي اتفاق مي افتد که بعضي از اســتارت آپ ها از نام و برندي استفاده 
مي کنند که از مســاله ثبت حقوقــي رنج مي برد. به عنــوان مثال یک 
استارت آپ ممكن اســت از نام و دامنه  اي اســتفاده کند که قبال مورد 

استفاده یک شرکت یا استارت آپ دیگري بوده است. 
راه حل: قبل از انتخاب نام و برند، جهت نام گذاري یک استارت آپ، انجام 
تحقیق و بررسي، مي تواند شما را از انجام این اشتباه مصون کند. نقض 
نام یا عالمت تجاري در صورتي که شما تحقیق کافي انجام داده باشید، 
در اکثر مواقع اتفاق نمي افتد و مشــكالت حقوقي ناشي از این عمل را 

مرتفع مي کند. 

عدم برخورداري از يك مشاور حقوقي
بسیاري از مشكالت رایج حقوقي استارت آپ ها که امروزه براي آنها رخ 
مي  دهد، در نتیجه عدم استفاده از یک مشاور حقوقي مجرب است. زماني 
که بنیان گذاران یک اســتارت آپ، اقدام به راه اندازي کسب و کار خود 
مي  کنند، به خاطر نداشتن اطالعات کافي در زمینه حقوقي و حتي فني، 
با چالش هایي مواجه مي شوند که مي تواند هزینه  هاي زیادي را به شرکت 

نوپاي آنها تحمیل کند. 
راه حل: استفاده از راهنمایي هاي یک مشاور حقوقي مي  تواند بسیاري 
از مشكالت اســتارت آپ  ها را حل و فصل کند. مسائلي از جمله مالیات، 
بیمه، حقوق پرسنل، سهم و درصد هر کدام از شرکا و... از جمله مسائلي 
هستند که در نتیجه حضور یک مشاور حقوقي، قابل  حل است. البته در 
ابتداي کار، مي توان به صورت آنالین از مشاوره  هاي یک مشاور حقوقي 

مجرب بهره برد، تا هزینه زیادي بر شــرکت 
تحمیل نشود. 

راه حل  مشكالت  رايج  حقوقي  استارت آپ ها

ضرورت  كنترل
صادرات و  واردات

مشكالت بســیاري از جانب واردات بي رویه به 
تولید و تولیدکننده ایراني وارد شــده که براي 
جبــران آن، زمان زیادي الزم اســت. بنابراین 
کنترل کردن صادرات و خودکفایي در امر تولید 
در کوتاه مدت مي تواند تاثیرات خوبي را داشته 
باشــد. مي توانیم با این حرکت شاهد کاهش 
قیمت کاال هاي اساسي و مصرفي باشیم و قیمت 
این محصوالت به حد معقول خود خواهد رسید. 
البته اگر در سیاســت هاي وارداتي و صادراتي 
تجدیدنظر شود و نظارت بر اجراي آن مستمر و 
دقیق باشد. تغییر سیاست هاي صادراتي ضرورت 
دارد؛ چراکه وقتي کشور از نبود و کمبود کاالیي 
رنج مي برد صادرات آن به دیگر کشورها معنایي 
پیدا نمي کند. مازاد نیاز اگر صــادر و منجر به 
ارزآوري شود قابل قبول است؛ اما در شرایطي که 
امروز اقتصاد ایران دچار آن شده نادرست ترین 
حرکت صادرات کاالهاي مورد نیاز است. از طرف 
دیگر با کنترل صــادرات کاهش قیمت ها را در 
بازار خواهیم داشت؛ چراکه کاالهاي مذکور به 
جاي صادر شدن به بازار داخلي تزریق خواهند 
شد. همچنین جلوگیري از صادرات مواد اولیه 
مي تواند بر بهبود شرایط اقتصادي تاثیرات مثبت 
داشته باشــد. در همین راستا دولت باید تالش 
کند تا با حمایت از تولید کنندگان به خودکفایي 
برسد و نیازي به صادرات مواد اولیه و وارد کردن 
کاالي نهایي نباشد. امروز پتانسیل کشور براي 
تولید بسیاري از کاالهاي وارداتي وجود دارد. به 
جرات مي توان گفت کیفیت کاالي تولید داخل 
با مدل مشابه خارجي آن قابل قیاس است و ارزي 
که بابت واردات کاالهاي مذکور صرف مي شود 
هم نفس تولیدکننده داخلي را مي گیرد و هم 
ارز زیادي از کشور خارج می کند. در شرایطي 
قرار داریم که کمبود ارز مشــكالت بسیاري را 
پدید آورده است. بنابراین در این وضعیت دولت 
باید با راهكارهاي مناســب از واردات کاالهایي 
که توان تولیــد داخلي دارنــد جلوگیري کند 
و بر آن دســته از کاال هایي که بــا توجه به نیاز 
 کشور وارد مي شــود، نظارت کارآمد و دقیقي

 داشته باشد. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

اگر به افراد آموزش دقيقي براي انجام درست كار نداده ايد، انتظار 
عملكرد خوب نداشته باشيد. روش چهاربخشي روشی است كه مدير 

می تواند قوانين كار با كارمندان مختلف را متحول كند. 
۱. روش توضيح: اگر فرد جديد دانش يا مهارت كمي 

داشــته باشــد يا اصال با كار جديد آشنا 
نباشد، روش راهنمايي مناسب او است. 
مدير بايد دقيقا بگويــد چه كاري از او 

مي خواهد. 
۲. روش تشــويق: در اين روش رهبر، فرد 

را به انجام كار تشويق می كند و به او انگيزه 
مي دهد. 

۳. روش مشــاركت: در اين روش رهبر از 
كارمند مي خواهد سوال بپرسد، بازخورد 

بدهد و بهترين راه انجام كار را مشخص كند. 
۴. روش واگذاري: در ايــن روش رهبر همچنان در تصميم گيري ها 
مشاركت دارد؛ اما تعيين فرايند و مسئوليت انجام كار به فرد يا گروه 

مجرب جديد سپرده مي شود. 
تمرين هاي عملي: ۱. به كارمندان تان فكر 
كنيد و ببينيد در چه مواردي ممكن است 
به مشكل و نااميدي بخوريد. آيا به خاطر 
روش رهبري نامتناســب با شايستگي 
فرد و ميزان آشــنايي او با شغل به مشكل 
خورده ايد؟ ۲. روش هــاي رهبري »توضيح، 
تشويق، مشــاركت و واگذاري« را روي افراد 
مختلف آزمايش كنيد. هر روش براي يك نفر 

مناسب است. 

روش چهار بخشي در مديريت
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موفقيت هايــي كــه نصيــب افــراد صبــور مي شــود، 
همان هايي هستند كه توسط افراد عجول رها شده اند.
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از ايده تا موفقيت به روايت منحني استارت آپ

محل تولد استارت آپ ها می تواند از یک گوشه گرم و نرم در خانه تا محیط 
دانشگاه، خوابگاه و محل کار شــما باشــد. وقتی دارید به مساله ای فكر 
می کنید، ناگهان یک ایده خوب در ذهن شما جرقه می زند. این ایده را با 
دوستان خود مطرح می کنید. آنها نظر خود را می گویند و ایده رشد می کند. 
وقتی ایده به اندازه کافی رشد یافت و قابل اجرا شد، با خود می گویید چطور 
است برای انجام این کار یک شرکت، اپلیكیشن یا وب سایت راه اندازی کنم. 
احتماال شما به تنهایی مهارت و دانش کافی برای انجام همه این کارها را 
ندارید. اینجاست که باید دومین گام برای خلق یک استارت آپ را بردارید. 
باید یک تیم داشته باشید. به سراغ آشــنایان، دوستان و کسانی می روید 
که فكر می کنید قابل اعتماد هســتند و توانایی انجام حداقل یكی از این 

کارها را دارند.
براي حفظ قدرت به عنوان یک کارآفرین موفق و براي ادامه دادن به سفر 
کارآفریني، باید قبل از جهش براي پیشرفت با منحني استارت آپ ها آشنا 
شوید. کارآفرین بودن نیازي به داشتن علم موشكي و هسته اي ندارد؛ اما به 
اندازه اي هم که داخل اکوسیستم کارآفریني فعلي ساده فرض شده، نیست. 
سال به سال، تعداد استارت آپ ها در ایران بیشتر مي شوند و همزمان با آن 
و با سرعتي بیشتر تعداد استارت آپ هاي شكست خورده در حال افزایش 
هستند. افرادي که قبال اســتارت آپ داشــته اند یا در حال حاضر داخل 
استارت آپ خود فعالیت مي کنند این مقاله را خیلي بهتر درك خواهند کرد. 
به افرادي که تا به حال تجربه اي نداشته اند و در حال برنامه ریزي براي شروع 
یک استارت آپ هستند توصیه مي شود منحني باال را به خاطر بسپارند و در 

سفر کارآفریني خودشان طبق آن عمل کنند. 
منحني اســتارت آپ یک منحني ســاده؛ اما ترســناك و در عین حال 

انگیزه دهنده است. 
در ادامه بــه توضیح تک تک بخش هــاي منحني اســتارت آپی خواهیم 

پرداخت. 

قبل از شروع
قبل از اینكه شما مشكل و راه حل آن را بیابید، زندگي شما کامال طبیعي و 
نرمال به نظر مي رسد. پس سطح خوشحالي و رضایت شما در حد متوسط 

)نه کم و نه زیاد( قرار دارد. 

شور و شوق اوليه
شــما در این نقطه از زمان یک ایده اســتارت آپي مي یابید و پیش خود فكر 
مي کنید که با عملي شــدن این ایده شــما تاثیر بزرگي روي جامعه اطراف 
خود مي گذارید. در این نقطه خوشحالي و اشتیاق شما به میزاني باالست که 
شما ایده خود را با یک یا 2 نفر از نزدیكان خود در میان مي گذارید. آنها هم از 
شنیدن ایده شما هیجان زده مي شوند و اگر همه چیز خوب پیش برود به عنوان 
هم بنیان گذار )Co-founder( با شما همكاري مي کنند. در این نقطه شما شدیدا 

درباره استارت آپي که مي خواهید شروع کنید هیجان زده هستید. 

برخورد با واقعيت
پس از اینكه شما و تیم تان زمان زیادي را صرف اعتبارسنجي ایده و مصاحبه 
با مشتري کردید، با واقعیت مواجه مي شوید. کم کم احساس مي کنید عالقه 
و انگیزه شــما و تیم تان نســبت به ایده در حال پایین آمدن است یا بازخورد 
مناسبي را از مشــتریان احتمالي دریافت نمي کنید و خالصه در این مرحله 
متوجه مي شوید فرضیات و انتظارات شــما غلط بوده و واقعیت چیز دیگري 
است. وقتي شــما و تیم تان واقعیت را پذیرفتید به طور اجتناب ناپذیري وارد 

مرحله غم و اندوه خواهید شد. 

)Pivot( اعتبارسنجي و چرخش
قسمت واقعا طاقت فرساي منحني در اینجا شروع مي شود. در این نقطه از 
زمان شما متوجه شده اید که ایده اي که در حال حاضر روي آن کار مي کنید، 
چیزي نیست که شما در ابتدا فكر مي کردید. اکثریت هم تیمي هاي شما 
به دلیل دریافت فرصت هاي شغلي استارت آپ شما را ترك کرده اند. ارزش 
پیشنهادي شما در حال حاضر توسط برخي از رقبا به بازار ارائه شده است و 
هزاران عامل روي استارت آپ شما تاثیرگذار خواهد بود. در این نقطه از زمان 

شما به پایین ترین حد از میزان خوشحالي و رضایت رسیده اید. 
به خودتان ایمان داشته باشــید و به راه تان ادامه دهید. این فقط یک فاز 
گذراست و ســریع تر از آنچه تصور مي کنید از آن عبور خواهید کرد. شما 
خواهید گذشت. اینجا دقیقا زماني است که باید به خودتان اعتقاد داشته 

باشید.

شروع كار
در این نقطه از زمان شما شكست تقریبي ایده خود را قبول مي کنید و چون 
شما یک کارآفرین هستید، این جسارت را دارید که یک گام به جلو  بردارید 
و ایده خود را اصالح کنید. یک تیم تازه با دیدگاهي مشــابه به خودتان و 
تخصص هاي مورد نیازتان تشــكیل مي دهید. کمینه محصول پذیرفتني 

)MVP( مورد نظر خود را طراحي و آن را به بازار واقعي ارائه مي کنید. 

تطبيق محصول با بازار
زماني که محصول و خدمت شما به دست مشتریان مي رسد، شما میزان 
کشش )Traction( محصول خود را متوجه مي شوید. در این مرحله شما 
با بازخوردهاي مشتریان خود مواجه مي شوید. پس براساس بازخوردهاي 
دریافت شده مرتبا در محصول خود چرخش )Pivot( ایجاد مي کنید و مجدد 
بازخورد مي گیرید. این عمل را تا زماني که محصول شما کامال مورد رضایت 
مشــتریان قرار گیرد ادامه مي دهید، تا جایي که محصول شما نیاز بازار را 
برطرف مي کند. از اینجا به بعد هیچ توقفي در کار نیســت و رویاي شما با 

سرعت هرچه تمام تر به واقعیت تبدیل مي شود.
بسازید، بفروشید و استارت آپ خود را گسترش دهید؛ اما همیشه نوآوري 

را در داخل استارت آپ خود زنده نگه دارید.

آگاهی

تبليغات 
خالق

ان،
ست

وچ
ن بل

يابا
ي خ

تدا
ر، اب

 نص
وي

ن، ك
هرا

ي: ت
شان

ن
  1

ك 7
 پال

ده،
 پيا

ابر
ل ع

ي پ
رو

 روب
 1

44
68

13
91

1 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne
w
sk
as
bo
ka
r@

gm
ai
l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
59

ه 4
مار

 | ش
شم

ل ش
 سا
|1

39
ه 7

د ما
سفن

2 ا
ه|3

شنب
ج  

پن
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

02
18

82
60

44
س :7

0 فک
21

88
26

10
74

فن:
ا: تل

ن ه
ستا

هر
و ش

 ها 
ان

ست
ور ا

ن ام
زما

سا
88

25
34

28
ه: 

يري
حر

ت
88

26
10

37
ک: 

ترا
  اش

يع
وز

8  ت
82

45
57

3 : 
يع

وز
ت

88
25

34
28

ا:  
ي ه

گه
ن آ

زما
سا

88
26

10
74

ي:
وم

 عم
بط

روا


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



