
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری اعالم کرد: با الزام سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شــده اند 
اطالعات کارکرد سرویس های ارزش افزوده مشترکان را به صورت دوره ای در 

قالب پیامک برای آن ها ارسال کنند.
به گزارش ایسنا،  خدمات ارزش افزوده )Value Added Services( که 
به اختصار VAS نامیده می شوند، شــامل مواردی غیر از خدمات استاندارد 
اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول اســت و مهم ترین موضوعات 

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی گیری، تبلیغات 
موبایلی و اطالع رسانی می شــود. خدمات ارزش افزوده می تواند توسط خود 
 Content( اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی که به عنوان تامین کننده  محتوا
Provider( شناخته می شوند، انجام شود.اگرچه استفاده از این خدمات ارزش 
افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخی از شرکت های ارزش 
افزوده، کاربران را بدون آگاهی خودشان، به عضویت این سرویس ها درآورده اند. 
از آنجایی که این خدمات معموالً هزینه های باالیی دارند، برای مثال ارســال 

یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشــته 
باشــد، هزینه های زیادی که در قبوض کاربران سیم کارت های دائمی آمده و 
یا سرویس هایی که موجب تمام شــدن اعتبار سیم کارت های اعتباری شده، 
اعتراض بسیاری از کاربران را در پی داشته اســت.در مواردی مشاهده شده 
پیامک های تبلیغاتــی یا متن فریبنده از طریق پیام رســان های اجتماعی یا 
سرشماره های شخصی ارسال می شود که کاربران را تشویق می کند با ارسال 
کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند و برخی از کاربران با اعتماد به این 

پیام ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می دهند که در برخی موارد به ثبت 
و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آن ها منجر می شود.

با افزایش کالهبرداری ها و اعتراض  مشترکان نسبت به خدمات ارزش افزوده 
که بدون آگاهی افراد، موجب عضو شدن و دریافت هزینه از آن ها می شدند، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد قصد ســاماندهی این موضوع را 
دارد و درصورتی که اقدام برای ساماندهی منجر به پایان کالهبرداری ها نشود، 

خدمات ارزش افزوده را به کلی تعطیل خواهد کرد.

یکی از موضوعاتی که این روزها درباره بنزین مطرح می شود، کم فروشی این 
فرآورده نفتی در برخی از جایگاه های سوخت بوده و توصیه وزیر نفت در این 

باره، اعالم گزارش تخلف به شرکت پخش فرآورده های نفتی است.
به گزارش ایسنا، کم فروشــی در برخی از جایگاه های سوخت موضوعی است 
که سال هاست آفت این حوزه شده و صدای اعتراض بسیاری از مردم را بلند 
کرده است. در این راستا بارها توصیه شده که اگر مردم در هر جایگاهی تخلفی 
دیدند، به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اطالع دهند و منتظر بمانند. 

این شــرکت تیم نظارتی خود را با تجهیزات کنترل کمــی به جایگاه مذکور 
اعزام می کند و چنانچه تخلف جایگاه اثبات شود، به شدیدترین شکل ممکن 
جریمه خواهد شد.اما درباره جریمه ای که در انتظار جایگاه های متخلف است 
نیز باید گفت که مقدار اضافی تلمبه تا زمانی کــه کنترل، تنظیم و فروخته 
شد، محاسبه شده و شماره توتالیزه آن نوشــته و این شماره تا شماره همان 
روز برداشته می شــود. مثاًل اگر عدد ۱۰ هزار لیتر ثبت شود، در این ۱۰ هزار 
لیتر مشخص می شود که در هر ۲۰ لیتر چند سی ســی کم تر فروخته شده 

اســت. این نرخ محاســبه و جایگاه به نرخ فوب خلیج فارس جریمه می شود 
و هر هفته همه جایگاه های کشور کنترل کیفی می شــوند. درواقع فرآورده 
نزدیک به ۴۰۰۰ جایگاه کنترل کیفی می شــود و ۵۰ هزار تلمبه هم ماهانه 
توسط شرکت ملی پخش کنترل می شــود.بیژن زنگنه، وزیر نفت در این باره 
اعالم کرده است که اگر چنین تخلفی در جایگاه ها رخ دهد، مردم باید آن را 
به شــرکت پخش فرآورده های نفتی منعکس کنند؛ چراکه این مساله عالوه 
بر اینکه جنبه کیفری دارد، شــرکت پخش به عنوان یــک موضوع انضباط 

مدیریتی با آن برخورد خواهد کرد و جرائمی اعمال خواهد شــد.وی با تاکید 
بر این که البته الزم اســت مردم نیــز در زمان ســوخت گیری دقت کافی را 
داشته باشند، تصریح کرد: شیوه صحیح سوخت گیری و توجه به مسائلی که 
متوجه تخلف جایگاه ها شوند، موضوعی است که ما از همه مردم خواستاریم. 
به گفته او مردم می توانند کم فروشــی را با شــماره ۰۹۶۲۷ اطالع دهند و 
 در همه جایگاه ها، تابلوهای اضطراری نصب شــده که یک شــماره مربوط

 به همین موضوع است.

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی 
گفت: از اوایل اسفند ماه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز و 
تا پایان سال این سود را برای تمامی مشموالن واریز می شود.
حســن عالئی معاون واگذاری ســهام و بنگاه های سازمان 
خصوصی ســازی اظهار کرد: ۴۹ شــرکت در ســبد سهام 
عدالت هســتند که از این تعداد ۳۵ شــرکت بورسی و ۱۴ 
شرکت غیربورسی هستند.معاون واگذاری سهام و بنگاه های 
سازمان خصوصی سازی افزود: به استناد قانون تجارت، سال 
مالی تمام این شرکت ها منتهی به ۲۹ اسفند هر سال است؛ 
بنابراین مجمع عمومی این شرکت ها تا ۴ ماه بعد از سال مالی 
یعنی تیرماه هر سال برگزار می شود و شرکت های بورسی به 
استناد قانون بورس اوراق بهادار ۸ ماه از این تاریخ فرصت دارند 
سود سهام را واریز کنند. یعنی اگر در تیرماه مجمع عمومی 

شرکت ها برگزار شــود تا پایان اسفند فرصت پرداخت سود 
دارند.وی اضافه کرد: بر این اساس، پیگیری های الزم از این 
شرکت ها در حال انجام است تا سود مربوط به کلیه شرکت های 
سهام عدالت وصول شود و سعی ما این است از اوایل اسفند ماه 
پرداخت سود سهام عدالت را آغاز و تا پایان سال این سود را با 
تمامی مشموالن تسویه کنیم.عالئی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر نمی توان برآورد دقیقی از میران ســود سهام عدالت 
پراختی به مشموالن در ســال جاری داشت، گفت: در سال 
۹۵ به ازای هر سهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان سود 
پرداخت شده و در سال ۹۶ هم به این میزان سهام ۱۷۵ هزار 
تومان سود تعلق گرفته است. بر این اساس پیش بینی می شود 
این رقم برای امسال بیشتر از سال های گذشته باشد.وی با بیان 
این که مشموالن ســهام عدالت کسانی هستند که ثبت نام 

قطعی آن ها انجام شده و اطالعاتشان در سامانه سهام عدالت 
وجود دارد، اذعان داشت: بر این اساس شمار مشموالن این 
سهام بالغ بر ۴۹ میلیون و ۱۵۴ هزار نفر هستند که البته رقم 
سهام آن ها متفاوت است که بسته به ارزش سهام هر فرد، این 
مشموالن سود دریافت خواهند کرد.معاون واگذاری سهام و 
بنگاه های سازمان خصوصی سازی گفت: اولویت پرداخت سود 
سهام عدالت با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
است و بعد از آن سایر مشموالن، ســود این سهام را دریافت 
خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵ میلیون نفر 
شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود اعالم نکرده اند، 
افزود: مشموالن برای دریافت سود باید با مراجعه به سامانه 
سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir شماره شبای 

بانکی خود را در این سامانه درج کنند.

با تصویب رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای 
پرداخت عیدی کارکنان و بازنشســتگان، حدود 
۱۲۰ هزار تومان به رقم پیش بینی شده برای عیدی 

امسال افزوده شده است.
به گزارش ایســنا، به تازگی هیــات دولت و طبق 
روال هر ســاله، مبلغ عیدی کارکنان را بررســی 
و تصویب کرد که قرار شــد تا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان برای شــاغالن و بازنشسته ها پرداخت 
شود.این در حالی است که طبق ماده )۷۵( قانون 
مدیریت خدمات کشوری امتیاز عیدی کارکنان در 
هر سال ۵۰۰۰ اســت که با توجه به ضریب حقوق 
میزان نهایی عیدی تعیین می شود و بر این اساس 
در بودجه ۱۳۹۸، یک میلیــون و ۷۸ هزار تومان 

برای عیدی تعیین شــده بود.اما آنچه هیات دولت 
تصویب کرده باالتر از این رقم اســت که دلیل آن 
براســاس آنچه نوبخت - رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه - توضیح داده است به درصد افزایش حقوق 
برمی گردد.وی گفته از آنجاکه رشد حقوق در سال 
جاری ۲۰ درصد بوده اســت، در نهایت رقم عیدی 
نیز متناسب با آن تعیین شد.الزم به ذکر است که 
عیدی کارکنان در پایان بهمن ماه و همراه با حقوق 
این ماه به حساب شان واریز خواهد شد.همچنین 
در الیحه بودجه سال آینده میزان عیدی کارکنان 
یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شــده که 
 البته میــزان افزایــش حقوق حــدود ۱۵ درصد 

خواهد بود.

رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور 
ســال ۹۹ گفت که براســاس مصوبه کمیسیون 
تلفیق حقوق یک میلیــون و ۱۰۰ هزار کارمند در 
ســال آینده تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

غالمرضا تاج گردون در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در دو سال گذشــته به دلیل شکاف بیش از 
حدی که بیــن دریافت کنندگان حقــوق و مزایا 
پیش آمده بود و البته با توجه بــه کمبود منابع ما 
سیاستی را در خصوص نرخ مالیات تصاعدی برای 
درآمدهای باالتر و توجه بیشتر به درآمدهای کمتر 
در نظر گرفته بودیم که این رویه در دو سال گذشته 
فاصله حقوق ها را کمی تعدیل کرد. حتی در سال 
گذشته حقوق های پایین که افزایش پیدا کرد در 

ضریب حقــوق نیز در نظر گرفته شــد تا همزمان 
همسان سازی نیز انجام شــود.وی اضافه کرد: در 
بودجه ســال آینده مهم ترین موضــوع در بحث 
افزایش حقوق تناسب آن با رشد نرخ تورم بود. در 
ســال ۱۳۹۸ طبق آمار رسمی نرخ تورم قریب ۴۰ 
درصد است و در شرایط تورم ۴۰ درصدی هم عمال 
نمی شود با رویه ســابق عمل کرد. ما از یک طرف 
حقوق بگیران کم درآمد را داشــتیم که باید به آنها 
توجه می کردیم و از طرفی دیگر با قشری از نخبگان 
جامعه اعم از اعضای هیــات علمی، قضات، وکال و 
مهندســین برتر مواجه بودیم که شاید عددشان 
زیاد نبود، ولی عالمت بدی به آنها داده می شد که 

می خواهیم با آنها برخورد کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع زلزله 
۵.۴ ریشــتری در محدوده خانه زنیان در اســتان 

فارس خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، اســماعیل نجــار در این 
باره گفــت: حوالی ســاعت ۱۶ و ۵۸   دوشــنبه 
)۷ بهمــن مــاه( زمیــن زلزله بــه بزرگــی ۵.۴ 
 ریشــتر محدوده خانه زنیان در اســتان فارس را 

لرزاند.
وی با بیــان این که ایــن زمین زلزلــه در عمق ۷ 
 کیلومتری زمین رخ داده اســت، گفــت: در حال 
حاضر تیم های ارزیابــی به محل اعزام شــدند و 
گزارش های اولیه با توجه به ایــن که کانون زلزله 
در خــارج از محدوده شــهری و مســکونی قرار 

داشته خســارتی به منازل وارد نشده است. با این 
 وجود ارزیابی ها تــا حصول نتیجــه قطعی ادامه

 دارد.
نجار افــزود: تمام تیم هــای امــدادی خدماتی و 
انتظامی در مناطقی که متاثر از زلزله بودند به حالت 

آماده باش درآمدند.
گفتنی است این زمین زلزله در بخش های از شهر 

شیراز نیز احساس شده است.
مرتضــی ســلیمی -رییــس ســازمان امــداد 
و نجــات جمعیــت هــالل احمــر- نیــز در پی 
وقوع این زمین لــرزه از اعزام  چهــار تیم ارزیاب 
 بــه منطقــه جهــت انجــام بررســی های اولیه

 خبر داد.

رئیس بانک مرکزی فرانسه گفت صدور ارزهای دیجیتالی 
باید در انحصار دولت ها باشد.به گزارش ایسنا به نقل از 
رویترز، فرانســوا ویلروی دو گال با بیان این که ارزهای 
دیجیتالی می توانند در تراکنش هــای روزمره به اندازه 
وجه نقد کاربرد داشــته باشــند افزود: بایــد بانک های 
مرکزی مســئول صدور ارزهای دیجیتالی باشــند و به 
شــرکت های خصوصی اجازه ورود به این حــوزه داده 
نشــود.در ماه های اخیــر مقامات کشــورهای مختلف 
فشــار بر روی فیس بوک برای متوقف کردن پروژه ارز 
دیجیتالی موسوم به " لیبرا" را تشدید کرده اند. بانک های 
مرکزی به دنبــال محدود کردن امــکان صدور ارزهای 
دیجیتالی به خود هستند چرا که معتقدند ورود شرکت 
های خصوصی به این زمینه باعث عــدم امکان نظارت 

 دقیق بر روند تراکنش ها و سو اســتفاده های احتمالی
 خواهد شد.

ویلروی با اشاره به این که فناوری بالک چین یک انقالب 
سریع در علم مالی به وجود آورده است، ارزهای دیجیتالی 
را یک ابزار بسیار مناســب برای پاسخ به نیازهای مدرن 
پولی دانست و افزود: مردم خواهان معرفی جایگزین هایی 
به جای وجه نقد هستند. او هم چنین در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اســتقاده شــرکت های خصوصــی از ارزهای 
دیجیتالی گفت: پول یک چیز عمومی اســت و البته که 
استفاده از ارزهای دیجیتالی توسط شرکت های خصوصی 
مشــکلی ندارد. چیزی که ما روی آن تاکید داریم منع 
صدور این ارز توسط بخش خصوصی است.رئیس بانک 
مرکزی فرانسه تنها فردی در این کشور نیست که نسبت 

به ارز لیبرا موضع گرفته است. پیش از وی نیز برونو لو مر، 
وزیر دارایی فرانسه خواهان متوقف شدن پروژه لیبرا شده 
بود. فشار مقامات کشورهای مختلف باعث شده است تا 
بسیاری از شرکت ها از همکاری با فیس بوک در پروژه ارز 
لیبرا انصراف دهند؛ با این حال هنوز فیس بوک مصمم به 

ادامه مسیر خود است.
اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای 
شمالی و غربی نظیر هلند، ســوئیس و سوئد، استفاده از 
وجه نقد با سرعت زیادی رو به کاهش است. ویلروی ضمن 
اشاره به این مساله گفت: حق شهروندان است که امکان 
دسترسی به ارزهای دیجیتالی را با همان کیفیت وجه نقد 
داشته باشند اما باید از نظر امنیت استفاده نیز بین این دو 

شکل پولی توازن برقرار شود.

 الزام  اپراتورها به اطالع رسانی کارکرد خدمات ارزش افزوده

کم فروشی بنزین در جایگاه ها  را گزارش  دهید

آغاز پرداخت سود سهام عدالت از ۳ هفته  بعد
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خط و نشان فرانسه برای ارز دیجیتالی  فیسبوک
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دو  استارت آپ   تخفیف   و   خرید گروهی 
»تخفیفان«  و  »نت برگ«   ادغام  شدند

طلسم 45  هزار و 500 تومان شکست

فوالد مبارکه  »پیشرو« در  بین 
500 بنگاه  صنعتی و اقتصادی موفق 

پایان جنگ 
»تخفیفان« و»نت برگ« 

 با  ادغام 

 یارانه و معیشتی یکی شد

برای
 پرداخت های
 آخر سال مشکلی
 نداریم

نوبخت:

 می ترسم 
روزی

کلمه  جمهوری 
هم  جرم  شود
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روحانی:

سرمقاله

در عرصه اقتصاد 
اعتمادزدایي نکنیم

در ماه هاي اخیر به دفعات 
در زمان هــاي خــاص از 
اعضــاي مختلــف تیــم 
اقتصادي دولت و مقامات 

پولي شنیده مي شود ...

  عباس علوي راد، اقتصاددان 
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انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال 
با اسناد معتبر باشد

شرط جدید  انتقال وجه 
باالی یک میلیارد

قاچاق نان و گندم  برای 
امرار  معاش

چانه زنی  برای  تعیین  حداقل  دستمزد  باال  گرفت

اختالف نظر  بر سر   مـزد  منطقه ای
صفحه2

صفحه3

دست  دوم های  از  رده  خارج  پرحادثه
خط  تولید هواپیماهایی که طی روزهای اخیر دچار سانحه شده اند،  متوقف  شده  است

میانگین   سن   ناوگان   هوایی  24  سال   است

  وضعیت  بحرانی   ناوگان   هوایی

بانک مرکزی اعالم کرد: انتقــال وجه بیش از 
۱۰ میلیارد ریال به شــیوه درون بانکی و بین 
بانکی )ســاتنا( باید همراه بــا درج بابت و ارائه 
اسناد مثبته به شــعب بانک ها باشد.به گزارش 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در اجرای 
الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی 
آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقاالت 
بانکی، رئیس  کل بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به همه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
تاکید کرد: در همه انتقاالت وجوه باالتر از ۱۰ 

میلیارد ریال...

در نقاط محروم و دور از امکانات کشــور شاهد 
قاچاق برخی کاالها هستیم که متاسفانه امروز 
این قاچاق به کاالهای اساسی نظیر گوشت و نان 
رسیده است. مدت هاست که قاچاق سوخت در 
شــهرهای مرزی وجود دارد و حتی با افزایش 
قیمت بنزین نیز آمارها کاهش پیدا نکرده است. 
مردم مرزنشین برای امرار معاش و گذران زندگی 
حاضر به خرید بنزین لیتری ســه هزار تومان و 
فروش آن به مشــتری های لب مرز هستند. اما 
این تمام ماجرای قاچاق و این موضوع به بنزین 
ختم نمی شــود. متاســفانه ما عالوه بر قاچاق 
سوخت، شاهد قاچاق گوشت، گندم، آرد و نان 

نیز هستیم. آنها مجبور ...



اقتصاد2
ایران وجهان

نوبخت اعالم کرد
برای پرداخت های آخر ســال 

مشکلی نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز بیش 
از ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق خزانه طی امروز یا 
فردا برای پرداخت بازنشستگی های عقب افتاده در 
وزارت بهداشت خبر داد و گفت: برای پرداخت های 
آخر سال مشکلی نداریم و امسال به غیر از افزایش 
۲۰ درصدی حقوق، حدود ۳۳ درصد پرداختی های 
جاری در بخش انسانی یا پرســنلی افزایش یافته 
اســت.محمدباقر نوبخــت تاکید کــرد: علیرغم 
شرایطی که در آن قرار داریم، ماه آینده که اسفند 
است، یکی از مهمترین پرداخت های سازمان برنامه 
و بودجه کشــور را خواهیم داشت که خوشبختانه 
توانستیم برای دو ماه آینده سیاست گذاری مالی 
خوبی داشــته باشــیم و با همه این ســختی ها و 
مشــکالت، برای پرداخت ها مشــکلی نخواهیم 
داشــت.نوبخت همچنین تاکید کرد: بودجه ما در 
قانون ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شــده بود 
اما با توجه به شــرایط این میزان بودجه به ۳۸۳ 
هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. البته یک بودجه 
اصالحی نیز با مبلغ ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تهیه 
کردیم و آنچه اســتفاده می کنیم براساس همین 
بودجه فعلی است.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور اظهار کرد: در حال حاضر دانشگاه ها میزان 
بودجه تخصیصی خود را براساس همان بودجه اول 
یعنی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اعالم می کنند. در 
حالی که ما با توجه به شــرایط موجود، کشور را با 
بودجه ۳۸۳ هزار میلیارد تومانی اداره می کنیم اما با 
توجه به سیاست های عمومی ما همین تقلیل منابع 

با هوشمندی و هدفمندی هزینه خواهیم کرد.

افزایش ۵۳ درصدی پرداختی های 
جاری و حقوق

به غیر از وی همچنین خاطر نشان کرد: اوراقی که 
در سال های گذشته صادر کرده بودیم را بازخرید 
کردیم و در سال جاری مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان 
برای بازخرید اوراق ســال های قبل هزینه کردیم؛ 
بنابراین سال جاری ما در دو بخش پرسنلی و سایر 
هزینه ها صورت می گیرد و براساس گزارش عملکرد 
در ۱۰ ماهه امسال حدود ۳۳ درصد پرداختی های 
جاری ما نسبت به سال گذشته در بخش انسانی یا 
پرسنلی افزایش یافته است و این افزایش عالوه بر 

۲۰ درصد افزایش حقوق بوده است.

صعود بورس، نزول فرابورس
حرکت شاخص کل بازار سرمایه بر مدار صعود 
همچنان ادامه دارد و روز دوشــنبه با پایان 
یافتن معامالت در این بازار، شاخص کل، قله 
۴۲۰ هزار و ۶۶۸ واحد را فتح کرد.به گزارش 
ایسنا، روز دوشنبه معامله گران بورس با انجام 
۶۶۵ هزار معامله که ۳۴ هزار و ۸۶۶ میلیارد 
ریال ارزش داشت، باعث شدند شاخص کل 
بازار ۲۳۵۵ واحد صعود داشــته باشــد و به 
۴۲۰ هزار و ۶۶۸ واحد برسد. البته باید گفت 
تعداد و ارزش معامالتی که روز دوشنبه انجام 
شد نسبت به روز گذشته کاهشی بود.توسعه 
معادن و فلزات، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، پارس سویچ، مبین انرژی خلیج فارس 
و معدنی و صنعتی گل گهر نســبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس و گروه مپنا نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را بر 
بورس گذاشــتند.همچنین بانک های ملت، 
اقتصادنوین و تجارت، ســایپا، پاالیش نفت 
اصفهان، فوالد مبراکه اصفهان و ملی صنایع 

مس ایران نمادهای پربیینده بورس بودند.

روند کاهشی شاخص کل فرابورس
شــاخص کل فرابــورس برخــالف بورس و 
همانند روز گذشــته روند کاهشــی داشت 
و با ۱۷ واحــد کاهش در رقــم ۵۳۲۳ واحد 
ایســتاد. معامله گران ۳۵۸ هــزار معامله به 
ارزش ۱۸ هــزار و ۳۳۰ میلیارد ریال به ثبت 
رســاندند که نســبت به روز گذشته کاهش 
داشت.پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، 
فوالد هرمزگان جنوب و سنگ آهن گهرزمین 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و 
صنایع ماشین های اداری ایران، تولید نیروی 
برق دماوند و توکاریل نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را بر فرابورس گذاشتند.

نمادهــای پربیننده روز دوشــنبه فرابورس 
ســهامی ذوب آهن اصفهان، گــروه صنایع 
کاغذ پارس، گــروه ســرمایه گذاری میراث 
فرهنگی، س. توسعه و عمران استان کرمان، 
 قاســم ایران، تولید و صادرات ریشــمک و

 بیمه دی بودند.

اخبار

در ایامی که تعیین دستمزد 
ســال آینده در دستور کار 
شورای عالی کار قرار گرفته، 
برخی کارفرمایان خواهان 
این شــده اند که امسال در 
کنار حداقل دســتمزد، مزد صنف و مزد منطقه ای 
تعیین شــود. این طرح با مخالفــت فعاالن کارگری 

رو به روست.
در شرایطی که برای سال ۹۹ حد و اندازه رشد حقوق 
کارمندان دولت ۱۵ درصد تعیین شده، اما در خصوص 
حداقل دســتمزد، شــورای عالی کار در اسفندماه 
تشــکیل جلســه خواهد داد و در این زمینه تصمیم 
می گیرد. شورای عالی کار همه ساله موظف است که 
دستمزد را مطابق تورم تعیین کند. همچنین براساس 
قانون کار، مزد تعیین شــده با توجه به ویژگی های 
جسمی روحی و نوع کار محول خواهد بود که بتواند 
حداقل های زندگی را تعیین کند.حال به نظر می رسد 
نمایندگان کارفرمایان در این مسیر حرکت می کنند 
که با توجه به نرخ ۳۵ درصدی تورم در ســال جاری، 
حداکثر میزان افزایش حقــوق کارگران ۲۰ درصد 
باشد، امری که به طور قطع مورد مخالفت نمایندگان 
کارگری روبرو خواهد شــد.بعد از گرانی نرخ ارز که 
معیشت و ارزش واقعی دســتمزد را دچار افول کرد، 
افزایش ناگهانــی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، یک 
بار دیگر معاش و قدرت خرید دســتمزد را با کاهش 
غیرمترقبــه مواجه ســاخت؛ تا جایی کــه تخمین 
هزینه های حداقلی زندگی براساس نرخ ها و آمارهای 
موجود، چندان کار ساده ای نمی نماید. امسال گروه 
کارگری شــورای عالی کار قصد دارند ســبد معاش 
)موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانــون کار( را با آمارهای 
تورمی دی ماه یعنی بعــد از تثبیت اثر گرانی بنزین، 
محاسبه کنند اما واقعیت مســلم این است که تورم 
ســاالنه همچنان حول و حوش ۴۰ درصد در نوسان 
است و با وجود این واقعیت محرز، دولت نرخ افزایش 

حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را فقط ۱۵ درصد 
تعیین کرده است.

پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای
شواهد حاکی از این است که کارفرمایان خواهان این 
شده اند که امسال در کنار حداقل دستمزد مزد صنف 
و مزد منطقه ای تعیین شود، با این منطق که هزینه 
معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست 
و در وهله بعد، این کار می تواند توزیع صنایع در کشور 
را منطقی تر کند.این طرح موافقان و مخالفانی دارد.
حســین حبیبی،عضو هیات مدیره کانون شوراهای 
اسالمی کار، در خصوص حمایت های مجلس شورای 
اسالمی از مزد منطقه ای اظهار داشت: این روزها سخن 
از دستمزد منطقه ای و توافقی زیاد شنیده می شود و 
اینکه علت تعطیلی کارگاه ها و افزایش بیکاری ناشی 
از حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار است.
وی با طرح این پرسش که آیا مدعیان مزد منطقه ای 
یعنی نمایندگان مجلس نمی دانند که اگر مزد براساس 
مناطق محاسبه شود، باید رتبه بندی مناطق صورت 
بگیرد، گفت: مبنای رتبه بندی این است که هر منطقه 
دارای هزینه های معیشــتی بیشتر باشــد، باید مزد 
بیشــتری بگیرد. آنوقت اتفاقی کــه می افتد مناطق 

موضع بحث همیشه مناطق خوب برخوردار بوده که 
دچار رشد و توسعه پایدار خواهند بود و مناطقی هم 
همیشه در ســطح به مراتب پایین تر و در تنگناهای 
اقتصادی با فقر و فالکت روزگار ســپری می کنند و 
به اختالف طبقاتی دامن زده می شود. به این ترتیب 
جامعه به دو گروه فقیر و غنی مطلق تقسیم می شوند و 
در نهایت گروه فقیر برای رهایی از فقر به مناطق خوب 
برخوردار با دستمزد بیشــتر مهاجرت می کند.با این 
وجود، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شــورای 
عالی کار درباره مزد منطقه ای می گوید: به دوستان 
تذکر دادیم با توجه بــه این که در حال حاضر وظیفه 
اصلی ما تعیین ســبد معیشت اســت، بعد از تعیین 
تکلیف این موضوع روی مزد منطقــه ای در صنایع 
مختلف تمرکز کنیم. پژوهشــی انجام دهیم و برای 
سال های آتی بتوانیم بر روی این موضوع هم بررسی 
کنیم.وی با بیان اینکه ۱۰ بهمن ماه نرخ تورم از سوی 
مرکز آمار اعالم می شود، بیان می کند: قصد داریم بعد 
از ۱۰ بهمن ماه جلسه ای برگزار کنیم و با توجه به تورم 
اعالمی از سوی مرکز آمار، سبدمعیشت را به روز کنیم. 
ســپس روی نظر کارفرمایان درباره مزد منطقه ای و 
صنعتی نیز می توانیم بررســی کنیم. دوستان تصور 
می کردند که افرادی کــه در صنایع مختلف فعالیت 

می کنند، از حداقل دستمزد کمتر دریافت می کنند، 
در صورتی که چنین نیســت. افرادی که مهارتی را 
دارند و در صنایع مختلف مشــغول فعالیت هستند، 
بدون شک از حداقل دستمزد بیشتر دریافت می کنند.

تاجیک تاکید می کند: زمان اندک باقی مانده تا پایان 
ســال زمان مناسبی برای بررســی بر روی دستمزد 
منطقه ای و صنایع نیست، چراکه برای تعیین دستمزد 
مناطق باید کارشناسان مناطق حضور داشته باشند. 
کارفرمایان در جلســات قبلی فاکتورهایی را اعالم 
کردند که برای تعیین مزد منطقه ای وزن صنایع را در 
نظر نگرفته بودند، میانگینی که به دست آورده بودند 
واقعی نبود. با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار، 
تعیین حداقل دستمزد است، تعیین مزد منطقه ای 
یا صنایع در دستور کار فعلی شورا نیست.وی متذکر 
می شود: با توجه به درخواست کارفرما برای دستمزد 
منطقه ای، مقرر شد در صورتی که مدارک کارفرمایان 
آماده بود، قبل از ۱۰ بهمن ماه جلسه ای برگزار شود 
تا درباره دستمزد منطقه ای بررسی شود، سپس بعد 
از ۱۰ بهمن ماه که نرخ تورم تعیین شد، جلسه کمیته 
مزد به منظور تعیین سبد معیشت برگزار خواهد شد.

دستمزد منطقه ای، تابع شرایط اقتصادی
حمیــد حــاج اســماعیلی، کارشــناس بــازار کار 
اعتقــاد دارد که در حــال حاضر شــرایط اقتصادی 
کشــور آمادگی ندارد که به ســمت دســتمزدهای 
جغرافیایی و منطقه ای و شناور حرکت کنیم، چون 
ضمانت های اجرایی قــوی در قانون کار برای رعایت 
آن وجود ندارد و این مســاله بیش از آنکه در عمل به 
 کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان 

می شود.
وی می گوید: دستمزد منطقه ای تابع شرایط اقتصادی 
است و تبعیت می کند از شرایط اقتصادی منطقه ای 
که می خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه 
بهره وری کارگاه ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه های 
زندگی در مناطق و بخش خصوصــی در آن اثرگذار 

است.

چانه زنی  برای  تعیین  حداقل  دستمزد  باال  گرفت

اختالف نظر  بر سر   مزد  منطقه ای

تسهیالت بانک توسعه تعاون 
در جهت تقویت مالی واحدهای 

تولیدی است
مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک توسعه 
تعاون در نشست با استاندار کرمانشاه، به تبیین 
تســهیالت بانک توســعه تعاون در جهت رفع 
مشــکالت تولید کنندگان پرداخت. حمیدرضا 
البرزی مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک 
توسعه تعاون در نشست تخصصی با بازوند استاندار 
کرمانشاه به بررسی مشــکالت و مسائل برخی 
واحدهای تولیدی پرداخت. البرزی در این دیدار 
خاطر نشــان کرد: تســهیالت موضوع بند الف 
تبصره ۱۸ از مهمترین راهکارهــای دولت برای 
رفع نارسایی مالی واحدهای تولیدی و کمک به 
افزایش سطح تولید بنگاه هاســت. البرزی افزود: 
مطابق تفاهم بانک توسعه تعاون با وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت؛ ظرفیت اعطای تســهیالت به 
معرفی شدگان بخش صنعت و معدن به میزان ۲۰ 
هزار میلیارد ریال ایجاد شده است، که با تشکیل 
کارگروه های تخصصی در استان ها و رصد بنگاه های 
واجد شرایط، مســائل مالی این واحدها بررسی 
و متناسب با شرایط بهینه، تسهیالت تخصیص 
پیدا می کنــد. وی ضمن بازدیــد از کارخانجات 
نســاجی کرپ ناز اظهار داشت: این شرکت یکی 
از شــرکت های مهم نســاجی کشــور به لحاظ 
توانایی های فنی، ظرفیت تولید و نیروی انسانی 
کارآمد در عرصه ی خود می باشد، که با هدف تولید 
نخ تکســچره و انواع پارچه ی پلی استر در سال 
۱۳۶۴ تاسیس گردیده و به پشتوانه ی تجهیزات 
عظیم ماشــین آالت، با روندی رو به رشد با تولید 
انواع نخ تکسچره و انواع پارچه های بر پایه ی پلی 
اســتر به جایگاه مهمی در تولید و اشتغال استان 

دست یافته است.
 

در دانشگاه خاتم برگزار شد
 چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی با رویکرد آینده پژوهی 

ارزش های اجتماعی
چهارمیــن کنفرانس ملی فرهنگ  ســازمانی با 
رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی و مراسم 
اعطای چهارمین جایزه مسئولیت های اجتماعی 
مدیریت در روز های ۱ و ۲ بهمن ســال ۱۳۹۸ به 
همت انجمن مدیریت ایران و در دانشــگاه خاتم 
برگزار شــد. در این کنفرانس دو روزه با برگزاری 
سخنرانی ها و نشست های تخصصی، در خصوص 
موضوعات مختلف مدیریت، فرهنگ ســازمانی، 
تعالی، مسئولیت های اجتماعی و ... به بحث و تبادل 
نظر پرداخته شد و همچنین جایزه مسئولیت های 
اجتماعی مدیریت به سازمان های برگزیده و مطرح 

در این حوزه اهدا شد.

وزیر نیرو: بخشی نگری، ضایعه ای بسیار 
خسارت بار در نظام حکمرانی کشور است

به گــزارش روابط عمومــی بانک پاســارگاد، در 
این کنفرانس دکتــر رضا اردکانیــان وزیر نیرو 
طی سخنانی، بخشــی نگری را ضایعه ای بسیار 
خسارت بار در نظام حکمرانی و اداره کشور دانست 
و گفت: این موضوع مسئله ای بسیار حیاتی بوده 
که بخش مهمی از مشــکالت امروز ما نتیجه ی 
حل نشــدن آن اســت.وی افزود: بخشی نگری، 
نوعی از نظام اداره ی ســازمان ها، روحیه و منش 
در مدیران و کارکنان ســازمان ها، رویکرد غالب 
بر قوانین و رویه ها، و ســاختار حاکم بر مناسبات 
بین سازمان هاست.وزیر نیرو تصریح کرد: ترکیبی 
از عوامل اقتصادی )باالخص فقــدان نظام بازار و 
قیمت های بازاری، به عالوه اقتصاد دولتی بزرگ(، 
عوامل سیاسی )فقدان نظام حزبی(، عوامل حقوقی 
)نقصان در قوانین(، کاستی شاخص های ارزیابی 
عملکرد مبتنی بر مسئولیت مشــترک، فقدان 
طرح آمایش ســرزمین و کمبود دانش درباره ی 
عرصه ها و ساز و کار های میان بخشی، سبب ضعف 
مفرط در زمینه تعریف سیاســت ها، برنامه ها و 
طرح های میان بخشی شده اســت.وی درباره ی 
علل توسعه بخشی نگری تأکید کرد: روحیه و منش 
قدرت طلبی در حیطه شخصی، کوتاه مدت نگری و 
بخشی نگری در انسان های کشور های توسعه یافته 
نیز هست، اما ساز و کار هایی در این کشور ها فعال 
است که افراد را مجبور می کند فعالیت میان بخشی 
داشته باشند و بر اثر همین الزام، به تدریج روش ها، 
منش ها و فواید کار میان بخشــی را می آموزند و 
در خود نهادینه می کنند.اردکانیان با بیان اینکه 
کار میان بخشی و گریز از بخشی نگری در جریان 
زندگی تحت الزاماتی در این افراد نهادینه می شود، 
افزود: هنوز جهــان به طور کلی تحت تأثیر مقدار 
زیادی بخشی نگری است، هر چند سطح و عمق 

این معضل در ایران بسیار زیاد است.

اخبار
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با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه نقدی ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی بعد از پرداخت ۹ ســال تغییر کرد و با 
یکی شدن با کمک معیشتی، مشموالن یارانه نقدی ۷۲ 
هزار تومانی دریافت خواهند کرد.به گزارش ایسنا، در جریان 
بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی 
به تصویب رسیده که براساس آن یارانه نقدی از ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا 
می کند. این به معنی حذف پرداخت جداگانه یارانه معیشتی 
است که از آبان  امسال به مشموالن پرداخت می شد.آنچه 
در رابطه با یارانه اتفاق افتاده این است که در حال حاضر دو 
یارانه نقدی در ماه به افراد مشمول پرداخت می شود؛ یکی 
یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از آذرماه سال ۱۳۸۹ 
در هر ماه به حساب سرپرســتان خانوار واریز می شود و از 
سوی دیگر در آبان  امسال و با اصالح قیمت بنزین دولت 

تصمیم گرفت تا درآمد ناشی از این تغییر قیمت را در قالب 
کمک های معیشتی و به صورت نقدی به خانوارها پرداخت 
کند که براین اســاس ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ تا ۱۹ 
میلیون خانوار را تشکیل می داد از بین یارانه بگیران گزینش 
کرد و کمک معیشتی به آنها پرداخت شد.کمک معیشتی 
برخالف یارانه نقدی به ازای هر نفر مبلغ مشخصی نبود و 
به تناسب اعضای خانوار پرداختی انجام می شود؛ به نحوی 
که برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، ســه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ 
هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام 

می شــود.اما در طرحی که اکنون در مجلس به تصویب 
رسیده از ســال آینده دیگر دو یارانه نقدی و معیشتی به 
طور جداگانه پرداخت نخواهد شد، بلکه در مجموع همه ۷۸ 
میلیون نفری که در لیست یارانه بگیران قرار دارند به اعضای 
هر نفر ۷۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت و دولت در 
هر ماه به حساب آنها پرداخت انجام می دهد.در این حالت 
منابع پرداختی بابت این رقم ۷۲ هزار تومانی نیز از مجموع 
درآمد اختصاص یافته به یارانه هــای نقدی و کمک های 
معیشتی تامین می شــود؛ به نحوی که برای یارانه های 
نقدی تاکنون ساالنه ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مصوب 

می شد و از سوی دیگر کمک معیشتی از محل یارانه بنزین 
نیز حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال پیش بینی شده 
که قرار اســت حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن برای افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کنار گذاشته شده 
و ۲۸ هزار میلیارد تومــان باقی مانده بین ۷۸ میلیون نفر 
یارانه بگیر توزیع شود.در این شرایط در مجموع ۴۲ هزار 
میلیاردی که برای یارانه نقدی پیش بینی شده و ۲۸ هزار 
میلیارد تومان ناشی از درآمد بنزین حدود ۷۰ هزار میلیارد 
تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی در سال 
آینده اختصاص خواهد یافت و بین مردم توزیع می شود.اما 
با توجه به این که قرار بود فقط ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی 
دریافت کنند و از ســوی دیگر ۷۸ میلیــون یارانه نقدی 
 بگیرند، با مصوبه مجلس  تمام ۷۸ میلیون نفر مبلغ یکسانی

 را دریافت خواهند کرد.

نظام ما روی رفراندوم اســت و آن همه پرسی اول بود که 
تعیین کرد نظام ما جمهوری اسالمی است. به گزارش ایسنا، 
حســن روحانی رئیس جمهور صبح دوشنبه در همایش 
استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به اظهارات 
برخی درباره موضوع رفراندم افزود: برخی از کلمه رفراندم 
خوششان نمی آید؛ این در حالیست که پایه انتخابات ما از 
رفراندم شروع شده و نظام ما روی رفراندم بنا شده است و آن 
همه پرسی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اسالمی 
است و همان همه پرسی به ما گفت که اسالمیت و جمهوریت 
را مورد نظر قرار دهیم.وی با بیان این که اخیرا برخی نسبت به 
کلمه همه پرسی حساسیت پیدا کرده اند، اضافه کرد: برخی 
از حساسیت ها نه به اندازه ویروس کرونا اما خطرناک است و 

ما باید مواظب باشیم این بیماری سرایت نکند و نظر دیگری 
نسبت به این اصل مهم و اساسی که در کشور و قانون اساسی 
ما وجود دارد، پیدا نکنیم.رئیس جمهور تصریح کرد: قانون 
اساسی پایه کار ماست و مشروعیت همه ما بدون استثنا از 
قانون اساسی است و مشروعیت  قانون اساسی و همه قوانین 

و مقررات نیز از آرای مردم است.

مگر می شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود
وی با اشــاره به برخی مخالفت ها در روند اجرای لوایح 
مربوط به FATF در کشور، تصریح کرد: نمی شود قانون 
و مقرراتی را که دولت آن را تصویب کرده و به عنوان الیحه 
به مجلس داده و مجلس نیز به عنوان نماینده ملت آن را 

تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند و بعد روابط ما با دنیا 
دچار مشکل شود؛ مگر می شود روابط بانکی ایران با دنیا 
قطع شود و به هم بریزد؟ چه کسی در این کشور تصمیم 
می گیرد.روحانی ادامه داد: دولت به صورت الیحه قوانین 
مربوطه را تصویب کرده و مجلــس نیز آنها را به تصویب 
رسانده و رهبری با صراحت می گویند که با لوایح دولت 
مشکلی ندارند؛ باید )مخالفان FAFT ( توضیح دهند 
و نمی شود با شــعار و چهار تا حرف در فضای مجازی و 

حقیقی و رسانه ها منافع ملی را زیر پا بگذاریم.

مجلس هم برای شما باشد، نوش جان تان
وی در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به بعضی 

جریانات حاکم بر برخی دســتگاه ها، گفت: شماها که در 
جلسات خصوصی و اتاق های فکر خود می گویید مجلس 
بعدی صد در صد برای ما است؛ خوب الحمداهلل؛ اگر مجلس 
بعدی برای شماســت دیگر چرا اینقدر غصه می خورید؟ 
بگذارید الاقل مشارکت شکل بگیرد و رقابت باال برود و مجلس 
هم برای شما باشد نوش جان تان. ما مشکلی با این داستان 
نداریم.رئیس جمهور تاکید کرد: بگذاریم امنیت حاصل و 
رقابت ها شکل بگیرد و انتخابات سالم باشد و همه تالش کنیم 
تا مشارکت را باال ببریم. همیشه مشارکت در انتخاب های 
مجلس معموال میان ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده اســت نگذاریم 
 این مشارکت حداقل شود بلکه باید بگذاریم این مشارکت

 در حداکثر آراء باشد.

بانک مرکزی اعالم کــرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ 
میلیارد ریال به شــیوه درون بانکی و بین بانکی 
)ساتنا( باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته 

به شعب بانک ها باشد.
به گزارش روز دوشــنبه بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، در اجرای الزامات قانون مبارزه 
با پولشــویی و ضوابط اجرایــی آن و همچنین 
شفافیت بیشتر نقل و انتقاالت بانکی، رییس کل 
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به همه بانک ها و 

موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد: در همه 
انتقاالت وجوه باالتر از ۱۰ میلیــارد ریال درون 
بانکی و بین بانکی )ساتنا( روسای شعب موظفند 
انتقال وجه را منوط به ارائه اســناد مثبته مبنی 
بر هرگونه معاملــه، قرارداد یا علــت انتقال پول 

کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال 
 وجه را در پرونــده تراکنش یادشــده نگهداری

 کنند.براســاس ایــن بخشــنامه، بازرســان 
 مدیریت کل نظــارت و اداره مبارزه با پولشــویی 
بــه شــکل نمونــه ای و مــوردی نســبت 

ایــن  رعایــت  چگونگــی  بررســی  بــه 
اقــدام بانک هــا  شــعب  در   بخشــنامه 

 خواهند کرد و مسوولیت رعایت نکردن بخشنامه 
با رییس شــعبه و هیات مدیره بانک یا موسســه 
اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی ربط است.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ماه گذشته 
نیز در بخشــنامه ای انتقــال غیرحضوری درون 
 بانکی و بین بانکی )ســاتنا( بیش از یک میلیارد

 ریال را ممنوع اعالم کرد.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان مهر سال 
۱۳۹۸ نشان می دهد که مانده کل سپرده ها بالغ بر ۲۳۷۲ هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۳۵ 
هزار میلیارد تومان )۲۹.۲ درصد( و نسبت به پایان سال قبل 
معادل ۳۰۵ هزار میلیارد تومان )۱۴.۸ درصد( رشــد داشته 
است.از ابتدای سال ۱۳۹۷ که وزارت اقتصاد تدوین پایه های 
مالیاتی جدید را دستور کار قرارداد، مالیات از سود سپرده های 
بانکی و سهام به عنوان یکی از بخش های درآمدزا مدنظر قرار 
گرفت. با انتشــار پیش نویس الیحه سازمان امور مالیاتی این 
موضوع به صورت رســمی مطرح و موجی از نگرانی را در بین 
سپرده گذاران و سهامداران ایجاد کرد و حاشیه های بسیاری 

را به همراه داشت تا اینکه مسئوالن بانک مرکزی وارد ماجرا 
شدند و دریافت هرگونه مالیات از ســود پرده ها را رد کردند.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیمه آبان اعالم کرد: 
»اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی به هیچ وجه صحت ندارد. 
این موضوع را من هم در برخی سایت ها دیدم هیچ  گونه بحثی 
در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم گیری اقتصادی مطرح نشده 
است و برنامه ای برای اخذ مالیات از سود سپرده ها نداریم.«البته 
دراین بین با تصویب اخذ مالیات از خودروها و امالک لوکس از 

سوی کمیسیون تلفیق مجلس و اضافه شدن ماده ای به الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۹، بازهم نگرانی ها و شایعاتی درباره احتمال 
گرفتن مالیات از سپرده های بانکی و سهام و تصویب این موضوع 
از سوی مجلس و دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده 
مطرح شد که معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارائی آن را 
رد کرد. محمدعلی دهقان دهنوی در برنامه ای رادیویی درباره 
نگرانی مردم نســبت به با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و 
سهام گفت: » اطالعات مربوط به ســود سپرده ها به صورت 

کامل در شبکه بانکی در اختیار است و اطالعات ناشی از سود 
سهام در سازمان بورس وجود دارد ولی مالیات بر سود سپرده 
و سهام در الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم دیده نشده و 
مالیاتی از آن اخذ نمی شود.«در ماه های گذشته حتی بخشی از 
کارشناسان اقتصادی هم نسبت به دریافت سود از سپرده های 
بانکی  سهام ابراز نگرانی کردند؛ به اعتقاد کارشناسان اگرچه 
که اخذ مالیات از سپرده های بانکی در بسیاری از کشورها رایج 
است و عمالً سود سپرده های بانکی کمتر از ۵ درصد است ولی با 
توجه به بی ثباتی اقتصادی در کشور ما، اخذ سود از سپرده های 
بانکی و سهام در شرایط فعلی می تواند باعث خروج سرمایه از 
بانک ها و بازار سرمایه شــود و به تنش های اقتصادی و مالی 

کشور دامن بزند.

طلسم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شکست

 یارانه و معیشتی یکی شد

روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور مطرح کرد

می ترسم روزی کلمه  جمهوری هم  جرم  شود

انتقال وجه بیش از 1۰ میلیارد ریال با اسناد معتبر باشد

شرط جدید  انتقال وجه باالی یک میلیارد

وزارت اقتصاد و دارائی پیش نویس الیحه   اصالح قانون مالیات های مستقیم را به دولت ارائه داد

گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی منتفی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه و طال و ارز
در حالی که قیمت انواع سکه و طال روز دوشنبه در بازار با افزایش مواجه بود اما قیمت ارز نسبت به روز گذشته ثابت ماند.به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار روز دوشنبه با افزایش ۶۵ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده است.

سکه تمام بهار طرح قدیم نیز با افزایش حدود ۶۰ هزار تومانی به چهار میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید.قیمت نیم سکه دو میلیون و ۵۷۰ هزار تومان است که ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه می کند. ربع سکه نیز ۵۰ هزار تومان بیشتر از دیروز قیمت  خورده و یک میلیون و ۵۵۰ 
هزار تومان عرضه می شود.همچنین هر گرم طالی ۱۸ عیار در طالفروشی ها، ۵۰۹ هزار تومان معامله می شود. در این میان سکه یک گرمی ثبات قیمتش را حفظ کرده و ۹۳۰ هزار تومان است.در بازارهای جهانی هم آخرین قیمت هر اونس طال با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته 

۱۵۸۱ دالر ثبت شده است.
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ســقوط  از  روز  بیســت 
هواپیمای اوکراینی در کشور 
می گذرد و هــر چند دلیل 
سقوط این هواپیما مشکالت 
فنی نبود اما حوادثی که پس 
از آن تا به امروز در حال وقوع اســت نشــان می دهد 
امنیت پرواز در ایران زیر ســوال رفتــه و باید فکری 
اساســی به حال صنعت هواپیمایی کشور شود. طی 
چند روز گذشته مشــکالت و نقص های فنی موجب 
بازگشــت چند فروند هواپیما به باند فرودگاه مهرآباد 
شده و در یک مورد هواپیمای کاسپین در مقصد خود 
در بندر ماهشــهر از باند خارج شده و در اتوبان مجاور 
فرودگاه متوقف شده اســت. هواپیمای MD متعلق 
به شرکت هواپیمایی کاســپین که در ماهشهر دچار 
سانحه شد، در سه سال اخیر دو سانحه دیگر را پشت 
سر گذاشته است. تاریخچه ای نگران کننده برای این 
 هواپیمای بیست و شش ساله که بارها و بارها در میان 
شرکت های هواپیمایی مختلف در چند نقطه از جهان 
دست به دست شده و با سانحه ای در جنوب ایران در 

کانون توجه عموم قرار گرفته است.

پرواز هواپیمایی قشم ایر به مقصد گرگان نیز به دلیل 
آتش گرفتن موتور به دلیل نقــص فنی در اوج گیری 
دچار حادثه شده و این پرواز باطل اعالم شده است. در 
یکی دیگر از این اتفاقــات چند روز اخیر پرواز تهران- 
استانبول هواپیمایی ایران ایرتور هم به دلیل نقص فنی 
به فرودگاه بازگشته است. تمامی این موارد نشان می 

دهد که سیســتم و خطوط پروازی ایران در شرایطی 
نامناسبی قرار دارد و ضرورت دارد در این مورد بررسی 

های الزم انجام شود. 
به گفته کارشناســان خط تولیــد هواپیماهایی که 
این روزها به دلیل نقص فنی دچار ســانحه شده اند 
مدت هاست که متوقف شــده و عالوه بر این، گران 

تمام شدن هزینه تعمیر و نگهداری هواپیماها،چالش 
تازه ای را برای ایمنی پروازها ایجاد کرده است. ایمنی 
پرواز اصلــی ترین فاکتور مورد توجه اســت که در 
صورت نقض آن نمی توان آینده خوبی برای ناوگان 
حمل و نقل هوایی کشــور پیش بینی کرد. در حال 
حاضر اعتماد مردم به امنیت پروازهای ایرانی کاهش 
پیدا کرده و این موضوع بر فعالیت ایرالین های کشور 
تاثیر منفی خواهد داشت. افزایش سوانح هوایی در 
هفته های گذشته و فرودهای اضطراری پی در پی که 
دلیل آن نقص فنی در قطعــات اصلی هواپیما مثل 
موتور اعالم شده این سوال را در ذهن تداعی می کند 
که موضوع »ایمنی« در صنعت هوایی کشور از کدام 

ناحیه تهدید می شود؟
مشکل آنجایی بزرگتر می شــود که خط تولید هر سه 
هواپیمایی که در چند روز اخیر دچار نقص فنی شده 
اند، بسته شده است و قبل از تحریم ها، توقف تولید این 
هواپیماها در جهان دسترسی به قطعات نو و سالم را با 
مشکل مواجه می کند. ناوگان هواپیمایی روزگار خوبی 
را پشــت ســر نمی گذارد و چند حادثه پیاپی در یک 
ماه گذشته باعث شــده که مردم از سفر هوایی هراس 
 داشته باشند. اما علت وقوع این حوادث پیاپی چیست؟ 
تحریم ها، نبود قطعه، عدم دقت در چک نهایی هواپیما 

قبل از پرواز یا... 

خط تولید هواپیماهایی كه طی روزهای اخیر دچار سانحه شده اند متوقف شده است

دست دوم های از رده خارج پرحادثه
میانگین سن ناوگان هوایی 24 سال است                                                                                                                                         وضعیت بحرانی ناوگان هوایی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 
کشور با اشاره به مشــکالتی که این صنعت به دلیل 
تحریم ها با آن ها دست و پنجه نرم می کند، گفت: رکود 
ساخت و ساز باعث شــده صنعت کاشی و سرامیک با 
۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. از طرف دیگر به دلیل 
تحریم ها امکان حضور گسترده در بازارهای صادراتی 
نیز وجود ندارد،  به طوری که ۸۵ درصد صادرات کاشی 
و سرامیک به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می شود.

بهنام عزیززاده از فعالیــت ۵۰ درصد ظرفیت تولید 
کاشی در کشور خبر داد و گفت: ظرفیت تولید کاشی 
و سرامیک در کشور ســاالنه ۷۰۰ میلیون متر مربع 
است، اما در سال گذشته ۳۸۰ میلیون متر مربع کاشی 
و سرامیک تولید شــد.وی همچنین از صادرات ۱۵۰ 
میلیون متر مربع کاشی و ســرامیک در سال گذشته 
خبر داد و با اشاره به ممنوعیت واردات این محصول از 
سال گذشته اظهار کرد: برآورد مصرف داخلی کاشی و 
سرامیک ساالنه ۲۰۰ میلیون متر مربع است که بخشی 

از آن هنوز در انبار کارخانه ها است.
البته به گفته وی در حال حاضر شاهد دپوی غیر متعارف 
محصوالت در انبار کارخانه ها نیستیم، چراکه با توجه به 
رکود حاکم بر بازار تولیدکنندگان ظرفیت تولید خود را 
کم کردند.مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و 
سرامیک کشور با اشاره به وارداتی بودن برخی از مواد 
اولیه این صنعت مانند جوهر و گلولــه، تصریح کرد: 
واردات مواد اولیه مانند همــه بخش های دیگر دچار 
مشکالتی است. با توجه به مشکالتی که در زمینه بانک،   
گمرک و صادرات وجود دارد به  طور کلی می توان گفت 
که تولید در کشور ما با مشکالت عدیده ای مواجه است.

با این حال عزیززاده مشکل فروش و بازار را مهم ترین 
مسئله این صنعت عنوان کرد و گفت: با توجه به رکود 
ساخت و ساز، کشش بازار کاشی و سرامیک کمتر از 
عرضه آن اســت و عموما در این حوزه عرضه بیشتر از 
تقاضا است.وی همچنین رکود ساخت و ساز را عامل 
خالی بودن ۵۰ درصد ظرفیت این صنعت عنوان کرد 
و گفت: از طرف دیگــر تحریم ها نیز بــرای صادرات 
مشکالتی ایجاد کرده که باعث شده نتوانیم بازارهای 

صادراتی را جایگزین بازارهای داخلی کنیم.
به گفته مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و 

سرامیک کشــور بیش از ۸۵ درصد صادرات کاشی و 
سرامیک به کشــورهای عراق، افغانستان و پاکستان 
انجام می شــود که ارز حاصل از صــادرات به صورت 
ریالی از آن ها دریافت می شــود. ۱۵ درصد دیگر این 
محصوالت نیز به برخی از کشــورهای اروپایی و عضو 
 )CIS( اتحادیه کشورهای مستقل مشــترک المنافع
صادر می شود.عزیززاده با بیان اینکه در شرایط تحریم 
که دریافت پول از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه 
است، صادرکنندگان نمی توانند وارد بازارهای مختلف 
شوند، تصریح کرد: از ۱۵۰ میلیون متر مربع صادرات 
کاشی و سرامیک در سال گذشته، ۱۰۰ میلیون متر 
مربع به عراق،   ۲۲ میلیون متر مربع به پاکستان و هفت 

میلیون متر مربع به  افغانستان صادر شده است.
اخیرا مدیرعامل یک کارخانه کاشی در جریان بازدید 
خبرنگارارن گفته بود که در زمینه تولید مشکلی چندانی 
وجود ندارد و مهم ترین مسئله صنعت کاشی و سرامیک 
بازار است که با تولید با کیفیت تا حدودی قابل حل است. 
همچنین به گفته او طرح مسکن ملی و انعقاد قرارداد با 
اوراسیا احتماال منجر به رونق این صنعت خواهد شد.وی 
در ادامه در پاسخ به تاثیر احتمالی ساخت مسکن ملی 
و انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با اوراسیا بر بازار 
کاشی و ســرامیک،  تصریح کرد: اســتفاده از کاشی و 
سرامیک به مراحل آخر اجرای طرح ملی مسکن مرتبط 
است و با توجه به اخباری که از آن شنیده می شود، به نظر 
نمی رسد که تاثیر محسوسی بر بازار کاشی و سرامیک 
داشته باشد، چراکه هنوز حجم ســاخت و ساز در این 
طرح مشخص نیست و اخیرا نیز اعالم شده بود که فقط 

۳۰ درصد از ثبت نام کنندگان پذیرفته شدند.  
اما به گفته مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و 
سرامیک کشور، انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با اوراسیا 
می تواند برای صنعت کاشی و سرامیک راهگشا باشد، 
اما هنوز برای اظهار نظر در این رابطه زود است.تجارت 
ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز 
از پنجم آبان کلید خورد. موافقتنامه ترتیبات تجارت 
ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا شامل ۸۶۲ قلم 
کاال است که ۵۰۲ قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا 
به ایــران و ۳۶۰ قلم نیز ترجیحــات اعطایی ایران به 

اتحادیه اوراسیا است.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران 
گفت: برای بازگشــت ایرالین های خارجی به ایران 
التماس نمی کنیــم آن ها هم در کشــور ما منافعی 
داشتند، حاال که رفته اند باید برای شان ضوابط و شرط 
بگذاریم. اینطور نمی شود که با هر اتفاقی برنامه های 
پروازی ایران را متوقف یا تعلیق کنند.حرمت اهلل رفیعی 
اظهار کرد: گردشگری ما با عقب گرد چند ایرالین از 
بین نمی رود. شرکت های هواپیمایی که ایران را ترک 
کردند در این کشور منافع داشتند که مانده بودند، مگر 
می توانند برای همیشه از ایران صرف نظر کنند اما حاال 
که این رفتار را انجام داده اند ما از وزارت راه می خواهیم 
ضوابط و شروطی را تعیین کنند تا اگر آن شرکت ها در 
صورت تمایل به بازگشت، شرایط آسانی برای تعلیق 
و توقف پروازهای ایران نداشــته باشند. وی افزود: ما 
برای برگشتن این شــرکت های هواپیمایی التماس 
نمی کنیم، ناوگان هوایی خوبی داریم که از طریق آن 

به برخی مسیرها می توان دسترسی پیدا کرد.
او سپس با انتقاد از برخی لوایح و قوانین وضع شده برای 
گردشگری از جمله مالیات خروج از کشور، اظهار کرد: 
دولت باشد شــب و روزش را برای دفاع از گردشگری 
بگذارند. آیا نمایندگان می دانند چه لوایحی را مصوب 
می کنند. از کشورهای دیگر باید یاد بگیریم که چقدر 
برای صنعت گردشگری شــان امکانات مهیا می کنند. 

یارانه می دهند تا این صنعت را رونق دهند، ولی ما چه کار 
می کنیم تا می خواهیم کاری انجام دهیم این صنعت جان 
بگیرد، چوب الی چرخ ان می گذارند. متاسف می شویم 
برخی کارهای ناپخته انجام می شــود، آن هم از سوی 

مسؤوالنی که مدعی گردشگری هستند.
رفیعی ادامه داد:  گردشگری مثال آن است که در عزا و 
عروسی ذبح کرده اند و اجازه نداده اند در جایگاه واقعی 
خود قرار گیرد. هنگام انتخابات که می شود بهترین 
شعارها به گردشگری ربط دارد اما وقت عمل چه کاری 

انجام می دهند؛ مالیات های اضافه وضع می کنند!
رییس هیات مدیره انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مســافرتی ایران گفــت: ارزیابی بر این اســت که 
گردشــگری ایران با شــرایط تحمیلی دو سه هفته 
اخیر، یک سال زمان نیاز دارد تا به حالت قبل برگردد، 
اما بعید می دانم چنین باشــد چون ما در کنار بخش 
دولتی می ایستیم و تالش می کنیم بازگشت آن در 
سریع ترین زمان اتفاق افتد.رفیعی در عین حال نسبت 
به جایگاه اختصاص یافته به گردشگری در نمایشگاه 
تهران به دنبال اضافه شدن صنایع دستی معترض شد 
اما در ادامه اظهار کرد: آژانس های مســافرتی با همه 
توان در این نمایشگاه حضور دارند و قرار است همایش 
بزرگی را در جریان این نمایشگاه برگزار کنند تا به رونق 

آن کمک شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
کشــور گفت: بــا توجه به کاهش ســهم بــازاری 
کارخانجات، برآورد می شــود در مجموع ســالیانه 
حدود ۷۰۰ هزار دســتگاه تلویزیون قاچاق در بازار 
کشور عرضه شود. محمدرضا شهیدی افزود:  با وجود 
ممنوعیت ورود اجناس خارجی، اما شــاهد حجم 
باالیی از تلویزیون های تقلبی و قاچاق در بازار هستیم 

که در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
وی بیان داشــت: در ۹ ماهه امســال در مقایسه با 

مدت مشــابه پارســال افت ۱۵ درصدی در تولید 
تلویزیون به ثبت رســید. به گفته این مقام صنفی، 
تا پایان آذرماه ۶۵۰ هزار دستگاه تلویزیون از سوی 
شرکت های داخلی تولیدشده، این در حالی است که 
در مدت مشابه پارسال ۷۵۰ هزار دستگاه تولید شده 
بود. وی خاطرنشــان کرد: با ورود محصوالت جدید 
شرکت های سام الکترونیک و گلد ایران در روزها و 
 هفته های آینده به بازار، این افت تولید تا پایان سال 

جبران می شود.

سامانه ای با عنوان "فرادید" که قرار بود برای آگاهی 
از کیفیت شاخص های شبکه ملی اطالعات در اختیار 
عموم قرار گیرد، در حال حاضر در دسترس نیست و به 
نظر می رسد با تغییراتی مواجه شده و گفته شده است 

که به زودی از آن رونمایی خواهد  شد.
سامانه سنجش کیفیت شــاخص های شبکه ملی 
اطالعات تحت عنوان "فرادید" اواســط شهریورماه 
امسال توسط ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی رونمایی و بــه اپراتورهای اینترنتی فرصت 
داده شد تا با بهره گیری از این سامانه، مشکالت شبکه 
خود را برطرف کرده و کیفیت خدمات خود را بهبود 
ببخشند تا این سامانه پس از ۴۵ روز در اختیار عموم 
قرار گیرد.محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات - درباره این سامانه گفته بود درحالی 
که ممکن است اصطالحات تخصصی برای کاربران این 
سامانه که مردم هستند، مناسب نباشد، بعد از رونمایی 
سامانه به صورت عمومی، شاخص ها برای کاربر نهایی 

به صورت رضایت و عدم رضایت نشان داده می شود.
اما با گذشــت ۴۵ روز از این اظهارات، این سامانه در 
اختیار عموم قرار نگرفت. مجید حقی - معاون امور 
پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی- همان زمان درباره تاخیر 
پیش آمده در رونمایی از این ســامانه اظهار کرد: این 
مجوزها و حساب ها اکنون برای اپراتورها تعریف شده و 
هم به اطالعات خودشان و هم به اطالعات اپراتورهای 

دیگر دسترسی دارند.

در نقاط محــروم و دور از 
امکانات کشور شاهد قاچاق 
برخی کاالها هســتیم که 
متاسفانه امروز این قاچاق 
به کاالهای اساســی نظیر 
گوشت و نان رسیده است. مدت هاست که قاچاق 
ســوخت در شــهرهای مرزی وجود دارد و حتی با 
افزایش قیمت بنزین نیز آمارها کاهش پیدا نکرده 
است. مردم مرزنشــین برای امرار معاش و گذران 

زندگی حاضر به خرید بنزین لیتری سه هزار تومان 
و فروش آن به مشتری های لب مرز هستند. اما این 
تمام ماجرای قاچاق و این موضــوع به بنزین ختم 
نمی شود. متاسفانه ما عالوه بر قاچاق سوخت، شاهد 
قاچاق گوشــت، گندم، آرد و نان نیز هستیم. آنها 
مجبور هستند، نان شان را به خارج از مرزها بفروشند 
که درآمدی کسب کنند تا مشکالت زندگی خود را 

رفع کنند. 
در این رابطه چندی پیش احمد علی کیخا، رئیس 
کمیسیون کشــاورزی با اشــاره به قاچاق سوخت 
و گوشــت به خارج گفت: متاســفانه مــا عالوه  بر 
قاچاق سوخت و گوشت در کشــور، شاهد قاچاق 

نان نیز هســتیم. نماینده زابل و زهک )سیستان و 
بلوچستان( در مجلس ادامه داد: همان طور که پایین 
بودن قیمت ســوخت در ایران نسبت به کشورهای 
همسایه به افراد انگیزه می دهد تا سوخت را به خارج 
از مرزهای ایران قاچاق کننــد، ارائه نان به صورت 
یارانه ای نیز باعث شــده که در برخی از نقاط ایران 
شاهد قاچاق نان به آن سوی مرزها باشیم. وی افزود: 
آنها مجبور هســتند نان شــان را به خارج از مرزها 
بفروشند که درآمدی کسب کنند. الزم به ذکر است 
که ارزش پول سوریه، عراق و افغانستان از ارزش پول 
ما بیشتر است در حالی که ذخایر ارزی ما چندین 
برابر این کشورها است، در یک سال اخیر فقر مطلق 

در کشور از تا ۷۰ درصد افزایش یافته و نرخ خط فقر 
به نزدیک ۸ میلیون تومان رسیده است.

عیســی زاده، اقتصاددان در این رابطه می گوید: به 
هر حال وضعیت رکودی کنونی را نمی توان ادامه 
داد. باید رونق به اقتصاد کشور برگردد. در این زمینه 
برای اینکه از تاثیرات تورمی شدید جلوگیری شود، 
نیاز داریم اعتبارات توزیع شــده مدیریت شــوند. 
اکنون اقتصاد ایران در نقطــه ای قرار دارد که باید 
جلوی کاهش بیشتر تورم گرفته شده و برای خروج 
از رکود اقدامات الزم انجام شــود و در ادامه توزیع 
درست نیز صورت بگیرد تا افراد از زیر خط فقر باال 

کشیده شوند.

قاچاق گوشت، گندم و نان به دلیل فقر در شهرهای مرزی افزایش پیدا كرده است

قاچاق نان و گندم برای امرار معاش
فروش نان به خارج از مرزها

افزایش نابرابری در جامعه 
داود سوری، اقتصاددان

در حال حاضر شاهد افزایش نابرابری در کشور هستیم. این نابرابری در نقاط محروم بیشتر وجود دارد و گاهی مرزنشینان را وادار به انجام قاچاق برخی کاالها کرده است. اینکه بگوییم مقصر این ماجرا چه کسی است مشکالت را حل 
نمی کند اما به طور قطع کسانی وجود خواهند داشت که می توانند این نابرابری را به حداقل ممکن رسانده و یا متوقف سازند. متولیان این حوزه باید با ورود به این موضوع ریشه و دلیل انجام این کارها را پیدا کنند و با رسیدگی و اتخاذ 
تصمیمات درست آن را متوقف سازند. در حال حاضر متهم اصلی افزایش نابرابری در جامعه، سیاست هایی است که منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی نرخ رشد شده است. نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش تورم کاهش پیدا کرده 

و بیشترین نمود خود را در مناظق محروم و قشر فقیر نشان داده است. 
افزایش نابرابری و شکاف درآمدی در جامعه وجود دارد و این بدان معناست که افراد فقیر صرفاً فقیرتر شده اند. به عبارتی به دلیل سیاست هایی که منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی نرخ رشد شد قشر فقیر توانایی محافظت خود از 
این اتفاق را نداشته اند و هر روز نسبت به قبل فقیرتر شده اند. در این بین طبقه متوسط نیز آسیب دیده اند اما هنوز به درجه ای نرسیده اند که فقر مطلق را تجربه کنند. اما قشر مرفه به دلیل آگاهی از شرایط جامعه خود را با شرایط فعلی 
منطبق می کنند و توانایی مقابله با تورم را دارند. به هر حال تجربه نشان داده در برنامه هایی که دولت ظاهرا برای رسیدگی به قشر فقیر اتخاذ می کند ایرادتی وجود دارد. دولت  بخش نخست کار یعنی افزایش بهای کاال های اساسی را 

خیلی خوب انجام می دهد اما در انجام بخش دوم آن که توزیع سرمایه میان مردم و امکان دسترسی فراهم کردن برای همگان به آن کاالهاست ناکام مانده و بنابراین قشر فقیر زیان اصلی را خواهند دید.

پرواز هواپیماهای با عمر بیش از 20 سال
میثم محمدی امین، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

در اینکه هنگام بروز مشکل خلبانان تمام تالش خود را به کار می گیرند تا از بروز حادثه جلوگیری کنند هیچ شکی نیست اما مشکالتی که برخی مواقع ایجاد می شود مربوط به فرسودگی ناوگان هوایی و هواپیماهایی 
 است که با عمر بیشتر از بیست ســال در ناوگان پرواز می کنند. این نکته بسیار ضروری است که هر دو ســال باید موتور هواپیما تعویض شود و یا در صورت عدم دسترســی به قطعه مورد نظر که کشور ما به دلیل 

تحریم ها دچار آن شده، باید بازبینی های فنی پیشرفته انجام شود. 
ناوگان هواپیمایی ایران به دلیل تحریم ها به قطعات ضروری دسترسی ندارد و ایمنی پروازها به همین دلیل تهدید می شود. از طرفی دیگر تحریم ها موجب شده تا خرید هواپیماهای تازه با چالش مواجه شود. در 

حال حاضر تنها هواپیماهای جمهوری اسالمی- ایران ایر- نوسازی شده اما دیگر ایرالین ها با هواپیماهای دست به دست شده و به عبارتی تاریخ مصرف گذشته فعالیت می کنند.
 ما به دلیل تحریم ها پروازهای شبیه سازی شــده را نیز نداریم. خلبانان در تمام دنیا پروازهای شبیه سازی شــده اتفاقات احتمالی که در انتظار یک پرواز اســت را تجربه می کنند تا در هنگام بروز حادثه بتوانند 
عکس العمل مناسبی را داشته باشند. در این پروازها کنده شدن در هواپیما یا آتش گرفتن  موتور شبیه سازی می شود تا در شرایط خطر، احتمال خطای خلبان به کمترین حد ممکن برساند. ولی متاسفانه به دلیل 

تحریم ها این پروازهای شبیه ساز در ایران انجام نمی شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سهم ۷00 هزار دستگاهی تلویزیون قاچاق در بازار ایران

چرا سامانه سنجش شبکه ملی اطالعات در دسترس نیست؟

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران:

بهایرالینهایخارجیالتماسنمیکنیم

مدیر انجمن صنفی تولیدكنندگان كاشی و سرامیک:

با۵0درصدظرفیتفعالیتمیکنیم
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  عباس علوي راد، اقتصاددان 
در ماه هاي اخير به دفعات در زمان هاي خاص از اعضاي مختلف تيم 
اقتصادي دولت و مقامات پولي شنيده مي شود كه متغيرهاي كالن 
اقتصادي كشور نظير رشد اقتصادي، نرخ تورم، ارزش پول ملي و حجم 

تجارت خارجي كشور رو به بهبود است. 
اگرچه باز گذاشتن پنجره هاي اميد در اين شرايط كامال خاص اقتصاد 
ايران امري قابل قبول است؛ اما اگر آثار اين اميدبخشي ها در صحنه 
زندگي فردي و اجتماعي آحاد جامعه محســوس و ملموس نباشد، 
نهايتا به يأس و نااميدي در متن جامعه منتهي خواهد شــد. يكي از 
نقدهاي جدي به تيم اقتصادي دولت، كالن نگري رندانه و مقايســه 
وضعيت متغيرهاي كالن اقتصاد ايران با خودش در زمان های خاص 
است. به عنوان مثال در فروردين ماه ۹۷ با يك خطاي سيستماتيك و 
آشكار تيم اقتصادي دولت در سياست گذاري ارزي، قيمت دالر تا مرز 
۱۸ هزار تومان افزايش مي يابد و آنگاه با كلي هزينه و سركوب حجم 
تجارت خارجي، آن را به كانال ۱۳ هزار تومان مي رسانيم و سپس با 
مقايسه ۱۳ هزار تومان با ۱۸ هزار تومان ژست قهرمانانه مي گيريم. يا 
مثال دولتمردان اقتصادي در حالي كه تــورم دوازده ماهه منتهي به 
آذر ماه ۹۸ به بيش از ۴۰ درصد رسيده، آن را با يك نرخ باالتر در چند 
ماه قبل مقايسه و صحبت از كاهش تورم مي كنند؛ اما دولتمردان و 
مقامات پولي فراموش مي كنند كه اساساً مساله تورم دوري است كه 
در عمده اقتصادهاي دنيا حل شده و فقط تعداد اندكي از كشورهاي 
دنيا از جمله كشور ما همچنان دست به گريبان اين پديده هستند. 

عالوه بر اين فراموش مي كنيم در حالي كشور ما داراي نرخ تورم ۴۰ 
درصد است كه متوسط نرخ تورم در دنيا حدود ۳.5 درصد است. تيم 
اقتصادي دولت در حالي بر مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي كشور در 
سال آينده تاكيد مي كنند كه از مجموع ۱۰ سال دهه ۱۳۹۰ پنج سال 
نرخ رشد اقتصادي كشور منفي بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادي 
۱۰ ساله ۳.۴ درصد )با احتساب نرخ رشد اقتصادي پيش بيني شده 
صندوق بين المللي پول براي سال هاي ۹۸ و ۹۹( و متوسط آن ۰.۳۳ 
درصد است. طبق گزارش هاي مركز آمار ايران، متوسط رشد ساالنه 
جمعيت كشور طي ۱۳۹5-۱۳۹۰ معادل ۱.2۴ درصد است؛ ازاين رو 
متوسط ساالنه رشد اقتصادي در دهه ۱۳۹۰ )۰.۳۳ درصد( حتي به 
اندازه متوسط رشد جمعيت كشور نيز نيست. عالوه بر اين نرخ هاي 
رشد اقتصادي دهه ۱۳۹۰ در 5 سالي كه مثبت بوده اند نيز هرگز پايدار 
نبوده و عمدتاً بعد از يك سال و بعضاً بعد از دو سال دوباره منفي شده اند. 
بنابراين روند نرخ رشد اقتصادي در دهه ۱۳۹۰ به داليلي كه گفته شد، 
به گونه اي نبوده كه به بهبود رفاه اقتصادي در كشور منتهي شود. عالوه 
بر اين مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي )زير يك درصد از سال 2۰2۰ 
تا 2۰2۳( به لحاظ تاثيرگذاري مثبت و قابل مالحظه بر رفاه اقتصادي 
به شدت آسيب ديده ايرانيان در دهه ۱۳۹۰ مورد ترديد جدي است. 
بنابراين در شرايطي كه كشور سخت نيازمند اعتماد سازي در شرايط 
دشوار كنوني است، بهتر است تيم اقتصادي دولت، به ويژه مقامات 
پولي در تبيين شرايط اقتصادي كشور براي مردم و آحاد كارگزاران 

اقتصادي براساس واقعيت هاي موجود سخن بگويند. 

براي راه اندازي يك استارتاپ سودآور در سال 2۰2۰ بايد شروع كنيد. 
اتفاقات زيادي مي تواند در طول ۱2 ماه رخ دهد.

سه مرحله زير مي تواند در شش ماه انجام شود، حتي اگر شما در شروع 
به كار استارت آپ تان به طور پاره وقت كار كنيد. اين راه حل ها شمارا در 

مسيري درست به سمت سودآوري قرار خواهند داد.  
1. ايده خود را اسكن كنيد

اگر مي خواهيد امسال يك تجارت سودآور بسازيد، هيچ جايي براي 
شروع اشــتباهات وجود ندارد و اشتباهات اجتناب ناپذير هستند. 
براي سرمايه گذاري روي يك محصول، شما بايد بدانيد كه آيا مردم 
به آن احتياج دارند يا حاضرند براي آن محصول يا خدمات هزينه اي 
بپردازند يا خير. بنابراين نخستين قدم، آزمايش ايده شما قبل از 
حركت به جلو و انجام تمام كارهاست. كمترين كاري كه مي توانيد 
بكنيد اين است كه از ده ها خريدار بالقوه محصول خود سوال كنيد كه 
آيا به محصول شما نياز دارند يا خير. هدف اين است كه فوريت هاي 
نياز به راه حل بهتر را كشــف كنيم. در پايان ايــن مرحله، بايد به 
شناسايي مشكلي كه ارزش حل كردن داشته باشد برسيد و ايده 

خود را اصالح كنيد. 
2. ايده خود را يك بار ديگر امتحان كنيد

بسياري از ايده ها روي كاغذ عالي هستند، اما به عنوان يك كسب وكار 
واقعي شكســت مي خورند. عالوه بر اين، هيجــان كاربران بالقوه 
)مصاحبه شوندگان( مي تواند به سرعت از بين برود و جواب هاي آنها 
را نبايد به عنوان جواب قطعي موفقيت در كسب وكار به شمار آورد. 

اگر مي خواهيد امسال يك كسب وكار سودآور ايجاد كنيد، بايد كمي 
سرمايه گذاري بيشــتر در اين مرحله از اعتبارسنجي پيش از توليد 
محصول اصلي انجام دهيد. كارهاي زيادي است كه در اين مرحله 
بايد انجام دهيد. در اين مطلب 2 مورد بيان  شده است. ساختن يك 
محصول به زمان و هزينه نياز دارد. اما طراحي ايده شما نسبتا سريع و 
ارزان است. طرح هاي محصول را توسط ده كاربر بالقوه و ده نفر كاربرد 
ديگر اجرا كنيد. اين آزمايش ساده مي تواند به شما كمك كند كه به 
دنبال نظرات همه باشــيد و از تكيه روي جواب گروه اول خودداري 
كنيد. اين اقدام به شما كمك مي كند تا ويژگي هاي كليدي محصول را 
بشناسيد. دومين كاري كه مي توانيد انجام دهيد اين است كه به عنوان 
پاداش، محصول خود را با تخفيف ساالنه يا حتي پيشنهاد تخفيف 
براي تمام عمر 5۰ خريدار اول ارائه دهيد. اين نه تنها يك سيگنال 
اعتبارسنجي قوي را به شما ارائه مي دهد، بلكه به شما كمك مي كند 

تا مراحل بعدي تجارت را تامين كنيد. 
 3. محصول تان را بسازيد

دو مرحله قبلي، تمام بينش الزم براي ساخت محصول را به شما ارائه 
مي دهد. اگر ايده تان از طريق ارائه طرح ها و مكالمات تاييد شد، امسال 
بيش از نيمي از راه ساختن يك تجارت سودآور را طي كرده ايد و ديگر 
ساختن محصول، بخش آسان كار اســت.  اين سه مرحله، نقشه راه 
سريع براي راه اندازي ايده شما در سال جاري است. اگر االن اين كار 
را انجام ندهيد، سال آينده مسير تغيير نخواهد كرد. اين ديگر به خود 

شما بستگي دارد. 

در  عرصه اقتصاد  اعتمادزدايي  نكنيم

راه اندازی  يك  استارت آپ  پرسود 
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دهمين همايش و نمايشــگاه »چشــم انداز صنعــت فوالد و 
ســنگ آهن ايران با نگاهی به بازار« روز سه شنبه ۱ بهمن ۹۸ 
با حضور فعاالن اين صنعــت در مركز همايش های بين المللی 

صداوسيما برگزار شد.
مهندس عظيميان در اين همايش و در »ميزگرد تخصصی تعامل 
متقابل دو حوزۀ ســنگ آهن و فوالد، هم افزايی و چالش ها« به 
سؤاالت خبرنگاران و مديران و كارشناسان حوزۀ معدن و صنايع 

معدنی اين گونه پاسخ داد:

در حال حاضر وضعيت فوالد مباركه چگونه اســت و 
پيش بينی شما از روند قيمت فوالد در روزهای آتی و سال 

جديد چگونه است؟
 در بهمن ماه سال گذشته فوالد مباركه دارای دو ذخيرۀ كنسانترۀ 
سنگ آهن و گندله و اســلب بود كه با كاهش ورود مواد اوليه به 
مباركه و به منظور جلوگيری از توقف توليد، اين دو ذخيره مصرف 
شده و اگر اين روند اصالح نشود، به دليل عدم توليد فوالد مباركه 
و ساير فوالدسازان، بحران تفاوت قيمت و افزايش قيمت ايجاد 

خواهد شد.
عظيميان با تأكيد بر اين كه در تمام دنيا ارزش افزودۀ معدن بيش 
از فوالد است، گفت: جای تأمل است كه چرا معدنی ها فوالدساز 
شده اند و تأمين كنندگان ســنگ آهن خودشان در حال حاضر 
مصرف كنندۀ سنگ آهن  هستند و اين امر باعث شده فوالدساز 

هم به سمت معدن كاری برود.
ما در شــرايط صددرصد تحريمی، الكترود موردنياز را تأمين 
كرده ايم. ما هيچ گاه اعتــراض و گاليه ای از كمبود قطعۀ يدكی 

و كاالهای استراتژيك نداشــته ايم، اما از نبود مواد اوليۀ داخلی 
)سنگ آهن( به شــدت در رنجيم و كسی نيســت به اين سؤال 
پاسخ دهد كه فوالد مباركه بايد از كجا مواد اوليۀ موردنياز خود 

را تأمين كند.
اين شركت 5۰ درصد فوالد كشور را توليد می كند و در نظر دارد 
هم زمان و همراه با افزايش تقاضا هم در كميت و هم در كيفيت 
سهم 5۰ درصدی خود را در بازار ايران حفظ كند؛ يعنی همواره 
بتواند نياز كشور را در بخش های مختلف خودروسازی، نفت و گاز، 
لوازم خانگی، صنايع ساختمان، لوله و پروفيل و همه بخش هايی 

كه نياز به مقاطع عريض دارند، پاسخ گو باشد.
در آينده نيز فوالد مباركه با تقاضاهای جديد مواجه خواهد بود. 
اين تقاضاها عمدتا در حوزۀ فوالدهای باكيفيت و با اســتحكام 
بيشتر، وزن كمتر، قيمت مناســب و ضدخوردگی خواهند بود 
و فوالد مباركه برای اينكه بتواند به اين نياز پاســخ دهد، تالش 
مضاعف، بهينه سازی، به روزرسانی فرايند و ارتقای تكنولوژی و 

ظرفيت های خطوط توليد را در دستور كار خود قرار داده است.

 در خصوص طرح نورد گرم شــمارۀ 2 فوالد مباركه و 
جزئيات آن توضيح دهيد.

برای اجرای طرح نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مباركه كه ۴/5 ميليون 
تن ظرفيت دارد، با يك شركت خارجی به توافق رسيده ايم. بنا 
بر توافقات انجام شــده 5۴ درصد پروژه به دست پيمانكاران و 
سازندگان داخلی انجام می شود و ۴6 درصد به دست پيمانكار 
خارجی. اجرای اين پروژه به طور مســتقيم برای ۱۰۰۰ نفر در 
داخل شركت فوالد مباركه فرصت شغلی ايجاد خواهد كرد. با 
اجرای اين طرح، كليۀ نيازهای صنايع مختلف كشور و انواع ورق 
در ابعاد و كيفيت های مختلف تأمين خواهد شد. در صورت آغاز 
اجرای طرح، مقرر است طرح مذكور طی ۹۰۰ روز به بهره برداری 
برســد. اميدواريم بتوانيم اين كار را انجام دهيم و برای تحقق 
حداكثری راهبرد مقام معظم رهبری در زمينۀ رونق توليد گام 
مؤثرتری برداريم. با راه اندازی اين خط توليد صدها كارخانه در 

سراسر كشور فعال خواهد شد.

چه برنامه هايی برای بومی سازی و استفاده از توان داخلی 
داريد؟

فوالد مباركه در بيست سال گذشته با بومی سازی حدود ۴۰۰۰ 
قطعۀ استراتژيك در اين راه گام برداشته است. درحال حاضر اين 
شركت تغيير رويكرد داده و از بومی سازی قطعه به بومی سازی 
فرايند و ماشين كه در مراتب باالتر و بســيار دشوار است روی 
آورده تا با كنار هم قرار دادن هزاران قطعه بتواند ماشين بسازد 
و اتوماسيون آن را داخلی كند و در صنعت به كار ببرد. ان شاءاهلل 

سال آينده خبرهای جديدتری در اين خصوص خواهيد شنيد.

جلوگیری از بحران افزایش قیمت با تأمین سنگ آهن فوالدسازان

در بيســــــت و دوميـــــــــن دورۀ رتبه بندی شركت های برتر كشور 
)IMI 100(، شركت فوالد مباركه در بين 5۰۰ بنگاه صنعتی و اقتصادی 
ايران، موفــــــق به كســـــب عنــــوان »شركت پيشرو « شد.  به 
گزارش خبرنگار فوالد، در اين همايش كه روز يكشنبه 2۹ دی ماه در محل 
سالن همايش های بين المللی صداوسيمای و با حضور محمدباقر عالی 
معاون وزير صنعت معدن و تجارت، مجيد درويش مدير مركز رتبه بندی 
شركت های برتر و جمعی از مديران شركت های برتر كشور برگزار شد، از 

شركت های برتر كشور با اهدای لوح تقدير و تنديس تقدير شد.
در اين رتبه بندی، شركت فوالد مباركۀ اصفهان عالوه بر كسب عنوان 
پيشرو، رتبۀ اول ازنظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی، رتبۀ دوم 
در شاخص ارزش بازار، رتبۀ دوم در شاخص ارزش افزوده، رتبۀ دوم در 
شاخص بيشترين سودآوری و رتبۀ پنجم در شاخص فروش را در ميان 

5۰۰ شركت بزرگ كشور به خود اختصاص داد.
در اين جلسه كه در آن نقش شركت های بزرگ بر شاخص اقتصادی 
به عنوان پيشران و لوكوموتيو ايجاد رشد و توسعه در كشور و تجزيه وتحليل 
نتايج اين رتبه بندی ها به منظور تدوين سياســت های صنعتی كشور 
بررسی شد، حميدرضا عظيميان مديرعامل گروه فوالد مباركه، پس 
از دريافت تنديس و لوح تقدير اين همايش، طی ســخنانی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: به طور قطع كسب اين موفقيت كه با همدلی 
و همكاری كاركنان و با برنامه ريزی های مدون شركت در مسير تعالی 
انجام شده، به طور اتفاقی و يك شبه به دست نيامده است.وی با تأكيد 
بر اين كه تمامی شركت های حاضر در فرايند انتخاب ۱۰۰ شركت برتر، 
ازجمله فوالد مباركه، ساليان سال برای رسيدن به اين نقطه برنامه ريزی 
و تالش كرده اند، تصريح كرد: اين كه تمامی مراحل و فرايند انتخاب ۱۰۰ 
شركت برتر و شركت پيشرو بر مبنای رأی و ارزيابی ارزيابان زبدۀ كشوری 

و بين المللی انجام می شود از نقاط قوت اين فرايند است. وی در پاسخ به 
سؤال دربارۀ نقش و جايگاه فوالد مباركه در حوزۀ اشتغال زايی تصريح 
كرد: در حال حاضر در گروه فوالد مباركه به طور مستقيم حدود 25 هزار 
نفر مشغول كارند. همچنين به طور غيرمستقيم حدود ۳5۰ هزار فرصت 
شغلی در زنجيرۀ تأمين و توليد فوالد مباركه ايجاد شده است.وی در 
پاســــخ به سؤال يكی از خبرنگـــــاران درخصوص زمان آغاز عمليات 
احداث نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مباركه گفت: در شرايط فعلی كه كشور در 
اوج جنگ اقتصادی است و گسترش توليد به ويژه اتكا به اقتصاد غيرنفتی 
می تواند به بهبود فضای كسب وكار و درآمدزايی كشور كمك كند، به طور 
قطع مسئوالن و متوليان امر می توانند روند اجرای اين پروژۀ ملی را تسهيل 
و تسريع كنند. به عبارت ديگر، شرايط تحريم ايجاب می كند كه با هموار 
كردن مسير اجرای چنين پروژه هايی موانع از پيش روی توليد و رونق 
اقتصادی كشور برداشته شود. بايد به خاطر داشته باشيم هرچه اين پروژه 
عظيم زودتر اجرا شود، كشور زودتر از واردات بسياری از انواع ورق های 
خاص و وارداتی بی نياز خواهد شد. ضمن اين كه فضای بسيار مناسبی 
برای ايجاد فرصت های شغلی بيشتر برای جوانان و رونق كسب وكار در 

منطقه و كشور فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با بيان اين كه گروه فوالد مباركه علی رغم همۀ تحريم ها و 

محدوديت ها، به بيشترين ميزان سودآوری برای ذی نفعان و كشور دست 
يافته است، اظهار داشت: شايســته است مطابق با شرايط تحريم، اين 

شركت مورد حمايت قرار گيرد.
در جريان برگزاری اين همايش، معاون تكنولــوژی فوالد مباركه نيز 
گفت: شركت فوالد مباركه بر بستری از نظام های تعالی بنا نهاده شده و 
برنامه های استراتژی خود را به بررسی توانمندی ها معطوف ساخته است 

و طبيعتا نتايج متناسب با آن را حاصل خواهد كرد.
 ســيد مهدی نقوی با تأكيد بر اين كه فوالد مباركه دو بار جايزۀ تعالی 
سازمانی ايران و جايزۀ تعالی اروپا و همچنين تنديس جايزۀ ملی كيفيت 
را به خود اختصاص داده است گفت: اين شركت با برنامه ريزی های مدون 
از سال های گذشته تا  امروز   و    با    تعريف سيستم های متفاوت، در سايۀ 
همت و عزم راسخ مجموعۀ مديريت و كاركنان توانسته در سخت ترين 
شرايط، پويايی شركت را حفظ كند. وی كسب عنوان پيشرو را نمونۀ 
بارزی از شادابی و پويايی شــركت فوالد مباركه دانست و تصريح كرد: 
در همين خصوص استراتژی جديد و بعدی شركت حركت به سمت 
فرايندها و صاحب تكنولوژی شدن است. معاون تكنولوژی فوالد مباركه 
خاطرنشان كرد: اين شركت ۱۸ سال سابقۀ بومی سازی قطعات و 2۷ 
سال سابقۀ توليد فوالد را در كارنامۀ خود دارد و اكنون با رسيدن به سطح 
قابل توجهی از بلوغ سازمانی، حركت خود را در مسير صاحب تكنولوژی 
شدن آغاز كرده است. وی در همين زمينه تصريح كرد: فوالد مباركه 
برای دست يابی به موفقيت های بزرگ، تمام توانمندی كشور ايران برای 
ساخت تجهيزات و فرايندهای توليد فوالد را بررسی و مسيرهای مرتبط 
با اين دانش و تكنولوژی را استخراج كرده است. ضمن اين كه برای رفع 
موانع پيش روی خود برنامه های مدونی پيش بينی كرده است تا بتواند 

كشور را صاحب دانش فرايند توليد فوالد نمايد.

فوالد مبارکه »شرکت پیشرو« در بین 500 بنگاه صنعتی و اقتصادی موفق ایران

نخستينالمپيكبالكچينبرگزارميشود
نخستينالمپيكبالكچينايران،هشتماسفندماهامسالدردانشگاهتهرانبرگزارميشود.اينرويدادباهدفترويجمفاهيمبالكچينوكاربردهايآندرچهارزيررشته

فني،توكنايز،رمزارز،الگوريتموقراردادهوشمندوهمچنينارائهپيشنهاددربخشمديريتواقتصادبرگزارميشود.المپيكبالكچينكهنخستينرقابتفراگير
كشوريدرحوزهبالكچينومحفليبرايگردهمايينخبگانواستعدادهاياينحوزهاسترادانشگاهتهرانباهمكارييكشركتفناوريهوشمندماليبرگزارميكند.

هرچند مديرعامل سايت »تخفيفان« 
خبر ادغــام دو ســرويس تخفيف 
و خريــد گروهی »تخفيفــان« و 
»نت برگ« را در يلدای كارآفرينان 
استارت آپی اعالم كرده بود؛ اما روز 
دوشنبه اين خبر شكل رسمی گرفت و جلسه ای با حضور مديران 
اين دو مجموعه و مديرعامل و معاون خدمات مالی شركت تامين 

سرمايه جسورانه تمدن برگزار شد. 
اگر استارت آپی باشــيد كه با هزار اميد و آرزو و با ده ها و صدها 
صفحه بيزنس پلن و ده ها صفحه رنگارنگ اكسل، كارتان را شروع 
كرده باشيد، اگر شهر را پر از بيلبوردهای خوش آب و رنگ كرده 
باشيد و در اين مسير از پول تان مايه بگذاريد، اگر سرمايه گذار 
خطرپذير و جسوری را در كنار خودتان داشته باشيد كه برای 
كمپين های بامزه شــما راحت خرج می كند، اگــر هر روز در 
همايش ها و پنل ها از لذت خطر كــردن و كار آفرينی و دوری 
گزيدن از كارمندی می گوييد و با جمالت  «بزوســی« و »بيل 
 گيتسی« و با گزين گويه های بيزنسی از حضار دلبری می كنيد؛ 
باز هم شما محتاج مشتری هستيد. مساله ساده و در عين حال 
دشوار است: برای خوش سيماترين و جذاب ترين استارت آپ ها 
هم قضيه همان است كه قرن هاســت برای هر كسب وكاری 
صادق است: »شما بدون مشــتری وجود نداريد.« اين جمله، 
نقطه اشتراک شــما و هزاران استارت آپی است كه تابه حال در 
اين وضعيت اقتصادی دوام آورده اند. اين روزها مشــتری پيدا 
كردن در فضای آنالين كار سختی است. تعداد بازيگران در هر 
بازار بيشتر و رقابت ها فشرده تر شده و دست مردم هم سخت تر 
به جيب شان می رود. اگر در دايره آدم های صميمی دوربرتان 
يك نظرســنجی خودمانی انجام بدهيد كه آخرين بار كی از 
»ديجی كاال« خريد كرده اند شايد حساب كار دست تان بيايد كه 
»اوضاع قمر در عقرب است!« به خصوص وقتی مقايسه می كنيد 
با سه سال پيش كه پيك اين استارت آپ ساعتی يك بار جعبه ای 
روی ميز يكی از همكارهای شما می گذاشت. واقعيت تلخ برای 
استارت آپ های ايرانی اين است كه اوضاع به هم ريخته اقتصادی 
و ركود و تورمی كه به جان اندوخته ها و پس انداز و درآمد خانوارها 
و مجردها و حقوق بگيرها افتاده اند، اثرش را روی دخل و خرج 

آن ها نشان داده است.
حاال يا بايد اين دوئل ها و رقابت های بی نتيجه اســتارت آپ ها 
را كماكان ادامــه داد و پول ريخــت روی بيلبوردها و ته مانده 
سرمايه های جذب شده و درآمدهای قطره چكانی را به باد داد 
يا به يك راهكار منطقی روی آورد: ادغام كردن استارت آپ های 
مشابهی كه چندين سال اســت در يك رقابت نفس گير برای 
گرفتن مشتری های همديگر دست به هر ترفندی زده اند و امروز 

رسيده اند به اين واقعيت تلخ. اينكه دود اين رقابت و دشمنی در 
نهايت به چشم خودشان می رود. در اين راستا بازيگران كليدی 
سرويس های تخفيف و خريد گروهی تصميم به ادغام گرفتند. 
در ادامه شرح جلسه ای كه به مناســبت ادغام »تخفيفان« و 

»نت برگ« برگزار شد را می خوانيد. 

ادامه كار با هر دو برند
نازنين دانشور، موسس و مدير سايت تخفيفان در اين نشست 
گفت: »براي آينده تصميم گرفتيم هــر دو برند »نت برگ« و 
»تخفيفان« باقي بماند. تصميم داريم در آينده براي  SMEها 
ماركتينگ داشته باشيم و براي ورود به حوزه سفر برنامه جدي 
داريم. در دنيا نيز سرويس هاي تخفيف گروهي با يكديگر ادغام 

شده اند.« 
در ادامه عليرضا صادقيان، مديرعامل شركت كسب وكار نوين 
ايرانيان و موسس »نت برگ« در پاسخ به اين سوال كه »با اين 
ادغام جديد انحصار ايجاد نمي شــود؟« گفت: »فكر نمي كنم 
باعث انحصار شود. حوزه promotion  در حال حاضر يك تا 
دو درصد بازار است. رقابتی كه برند »نت برگ« و »تخفيفان« 
داشتند، باعث شد حواس ما از كار اصلي منحرف شود و به همين 
دليل نتوانستيم توسعه خوبي داشته باشيم. در كشورهاي ديگر 
ماركت تخفيف گروهي براي مثال هم اندازه »ايكامرس« )مثل 

ديجي كاال( است.«

دانشور به سوال »اين چه نوع ادغامي است كه هر دو برند باقي 
مي ماند؟« اين گونه پاسخ داد: »ما دشمن فرضي بوديم و االن 
مي خواهيم خلق ارزش داشته باشيم و با يكديگر رقابت نداشته 

باشيم. اين گونه هزينه هاي اتالفی نيز نداريم.«

مديريت با دانشور است
 صادقيان در مورد مديريت اين شركت جديد گفت: »مديريت 
هر دو مجموعه با دانشور خواهد بود.« مديرعامل شركت تامين 
سرمايه تمدن كه ســرمايه گذار هلدينگ كســب وكار نوين 
ايرانيان است، در ادامه اين جلسه گفت: »برنامه ما اين است تا 
اين شركت ها )نت برگ و تخفيفان( را طي يكي، دو سال آينده 
وارد بورس كنيم. اين دو نفر )صادقيان و دانشور( به سختي كنار 
يكديگر نشسته اند و توانستند به توافق برسند. هيچ كدام عالقه ای 
برای ادغام نداشتند و ارقام و تحليل و بررسي و مهندسی معكوس 
در بحث مالي باعث شده دو مجموعه به ادغام فكر كنند. در دنيا 
ادغام رايج است و به سرعت انجام مي شود؛ اما در كشور ما اتفاق 
نمي افتد. مطمئن باشيد اگر بررسي هايي كه هر دو طرف انجام 

دادند اقنا ع كننده نبود، هم اكنون اينجا ننشسته بوديم.«

به دنبال سرمايه گذار جديد
دانشور در پاسخ به اين سوال كه »اقدام شما به نظر نمي رسد واقعاً 
ادغام باشد. بازيگر ديگري هم كه وجود ندارد. آيا به ضرر مشتري 

تمام نمي شود؟« گفت: »ما متوجه شــديم در اين دو شركت 
موازي كاري صورت می گيرد. بنابراين حذف اين موازی كاری هم 
يكي از اهداف بود. قطعاً ادغام به نفع صنعت مان است؛ االن سعي 
كرديم از پروموشن هاي بيهوده بيرون بياييم و وارد حوزه هاي 
ديگري شويم. در حال حاضر ما در شهرهاي ديگر فعاليت نداريم 
و برنامه expansion در استان هاي ديگر را داريم. هم اكنون 

قصد جذب سرمايه هم داريم.«
مديرعامل »نت برگ« در ادامه در پاسخ به اين سوال كه »اين 
ادغام چه جذابيتي براي مشتري ايجاد مي كند؟« گفت: »ادامه 
فعاليت با اين مدل براي »نت برگ« سودآور نبود. اگر اين فضا 
شكل نمي گرفت، شاهد فروريختن دو استارت آپ بزرگ بوديم. 
فضاي كشور به گونه اي بوده كه به ما اجازه نداده بتوانيم به آساني 
خرج كنيم و بيزينس مان را رشــد دهيم. ما نتوانستيم در اين 
سال ها مسائل زيرساختي مان را توسعه دهيم. هر دو شركت تا 
۳ سال پيش به صورت بوت استرپ رشد كرديم. اين ادغام باعث 
مي شود سرمايه گذار هم راحت تر روي ما سرمايه گذاري كند و 

ريسك كمتر شود.«

بازار متفاوت دو استارت آپ »تخفيفان« و »نت برگ«
مديرعامل تخفيفان در ادامه افزود: »بعد از ادغام با بررسي هايي 
بر رفتار مشتريان، متوجه شــديم در كل ۱۸ درصد مشتريان 
مشــترک داريم و در ســال ۹۸ اين عدد به ۹ درصد رســيد و 

اين نشــان دهنده بازار متفاوت اين دو استارت آپ است. طبق 
تحقيقات به اين نتيجه رســيديم كه هر دو  برند را بعد از ادغام 
حفظ كنيم؛ چراكه ذات دو برند متفاوت است و هر كدام  بخش 
به خصوصی از مشتريان را پوشــش مي دهند. »تخفيفان« و 
»نت برگ« پلتفرمي خواهند بود كه به كاربران كمك مي كنند 
خريد هوشمندي را تجربه كنند. اين ادغام به نفع صنعت تخفيف 
گروهي اســت، »تخفيفان« و »نت برگ« با اينكه بزرگ ترين 
بازيگرها هســتند ولي  ضعف هايي زيادي براي ارائه محصول 
دارند. درواقع با اين ادغام قصد داريــم كه امكانات اين حوزه را 

افزايش دهيم.«
دانشــور نيز در ادامه صحبت های صادقيــان گفت: »تخفيفان 
6 ميليون مشتري ثبت شده و ۴5 هزار شــريك تجاري دارد و 
مشتريان نت برگ ۴ميليون و شركاي ثبت شده آن ۳5 هزار است.«

تصميم داريم شركت جديد را پس از ادغام وارد 
بورس كنيم 

بابك باقری، معاون خدمات مالی شركت تامين سرمايه تمدن 
در گفتگو با »كسب وكار« گفت: »ما در كسب وكار نوين ايرانيان 
ســرمايه گذاری كرديم. در ســال ۹6 اقدام كرديم و اين يك 
سرمايه گذاری جديد برای صندوق جسورانه محسوب می شود. 
ما هم به عنوان سهامدار با اين ادغام ورود به افزايش سرمايه در 
اين شركت كرديم. بعد از ادغام يك شركت جديدی تاسيس 
شد. هر كدام از دوستان براســاس ارزش گذاری ای كه از آورده 
خودشان داشتند سهم از آن شركت جديد گرفتند. اين روش 
ادغامی اين دو شركت بوده اســت. تقريبا اين ادغام جزو نادر 
ادغام هايی بوده كه با توجه به قانون تجارت ما كه كار ما را سخت 
می كند برای بحث ادغام، توانستيم اين ادغام را انجام بدهيم و از 
نظر حقوقی اين ادغام كار بسيار سختی بود و ما توانستيم اين 
ادغام را به معنی واقعی انجام دهيــم. موقعيت جديدی با اين 
شركت جديد تحت عنوان مشاركت ايجاد شد و هر كدام از اين 
صاحبان كسب وكار و سهامداران قبلی در اين شركت سهامدار 
شدند؛ اما محصوالت شان كه »نت برگ« و »تخفيفان« است، 
داخل اين شركت آمد. پس اگر قرار است اين دو برند وارد بورس 
شوند تحت عنوان اين شركت جديد وارد می شوند. اينكه خيلی 
از اين شركت ها مثل »نت برگ«، »تخفيفان« يا »ديجی كاال« 
وارد بورس نمی شوند علت نوع سرمايه گذاری هست كه در اين 
شركت ها اتفاق افتاده است. ما به عنوان صندوق جسورانه توسعه 
فناوری آرمانی براساس قانونی كه سازمان بورس و اوراق بهادار 
برای ما الزام كرده خروج از سرمايه گذاری را در يك بازه زمانی 
مشخص، صندوق برای ما تكليف كرده است. اولويت هم با ورود به 
بورس و ورود به يك شفافيت جديد است. اكوسيستم استارت آپی 
ايران به لحاظ جذب سرمايه گذاری در مراحل اوليه خودش قرار 
داده و تابه حال تجربه اين را نداشته كه ورود سرمايه گذار جديد 

را از كانال بورس داشته باشد. 

دو استارت آپ تخفيف و خريد گروهی »تخفيفان« و »نت برگ« ادغام شدند

پایان جنگ »تخفیفان« و »نت برگ«  با  ادغام 
خلق ارزش با ادغام                                                                                                                             دشمنان فرضی در يك جبهه قرار گرفتند 
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