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دژپسند :

سرمقاله

بالتکلیفی
  دستمزد سال 99

رونــد تعییــن حداقــل 
دســتمزد بــه موضوعی 
تکراری تبدیل شده است 
که ماه ها قبل از آغاز  سال 
اظهارنظرهــا در رابطه با 
آن آغاز می شــود و در نهایت یــک ماه بعد از 
آغاز ســال جدید به نتایجی می رسد که دیگر 
جای اعتراضی باقی نمی گــذارد. افزایش نرخ 
تورم موضوعی است که باید در تعیین حداقل 
دستمزد سال آینده لحاظ شود چراکه در غیر 
این صورت و با ادامه روند سال های قبل افراد 
بســیار زیادی به زیر خط فقر سقوط خواهند 
کرد. امسال روند تعیین دستمزد با مشکالت 

زیادی مواجه است...

  مرتضی افقه، اقتصاددان
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حذف  صفر  بر تورم   تأثیر دارد؟

حذف  صفرهای پول 
ملی تا   دو  سال دیگر 

بانک ها ملزم به امهال 5ساله بدهی واحدهای تولیدی شدند

تقسیط  بدهی تولیدکنندگان بدهکار
صفحه2

صفحه2

تأخیر تکراری  در تعیین  حداقل دستمزد 
از  برگزاری    نشست های   تعیین  حقوق   و    دستمزد   سال ۹۹ خبری   نیست

در پی تصویب الیحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی موظف شده که 
ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی این قانون را با همکاری 
سایر دستگاه های اجرایی فراهم کند. بانک مرکزی بر پایه 
مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، 
موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب الیحه اصالح 
ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی 
۱۳۹۷ جهت بررســی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.   
پس از تصویب این الیحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات 
وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد 
۱۳۹۸ به مجلس شورای اســالمی ارسال شد. نمایندگان 
نیز در جلســه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک 
فوریت این الیحه، آن را جهت بررسی های تکمیلی و ابعاد 
مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند. 
به نظر می رســد دولت با حذف صفر بــه دنبال اصالحات 
در سیستم پولی کشــور اســت اما اقتصاددانان معتقدند 
اگر دولت می خواهــد اصالحاتی در اقتصــاد انجام دهد، 
 راه های زیادی وجود دارد، امــا بیراهه ترین آن حذف صفر

 از پول ملی است. هزینه بر بودن این اقدام از دالیل اصلی ای 
اســت که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند. اما عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی مدعی اســت اجرای طرح 
حذف چهــار صفر از پول ملی، ضمــن کاهش هزینه های 
امحای اسکناس، موجب اصالح ظاهری واحد پول ملی با دالر 
می شود. به گفته او، در حال حاضر تولید هر قطعه سکه ۵۰۰ 
 تومانی ۸2۰ تومان هزینه دارد، درحالی که با اجرایی شدن

 این طرح همه سکه ها جمع آوری و ذوب شده و در جای دیگر 
استفاده خواهند شد. استهالک اسکناس های تولیدی کشور 
نیز باالست، به طوری که سالیانه ۷۰۰ میلیون برگ اسکناس 
امحا می شود، اما با اجرای این طرح به نصف خواهد رسید. 
همتی همچنین ادامه داد: اجرای این شیوه، مطابق آنچه 
امروز در جامعه رایج اســت عمل خواهد شد، به طوری که 

شاهدیم همه مردم ...



اقتصاد2
ایران وجهان
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دژپسند : پیشنهاد ترخیص خودروهای لوکس  رانتی نیست
وزیر اقتصاد در واکنش به جنجالهای اخیر در خصوص پیشنهاد وزارت اقتصاد )گمرک( برای تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد رانتی نبوده است. فرهاد دژپسند در 

گفتگو با تسنیم، با اشاره به پیشنهاد وزارت اقتصاد به هیئت دولت برای ترخیص خودروهای درگمرک مانده گفت: بنده اصالً از این موضوع که چه کسی واردکننده این خودروها بوده و این کاال مربوط به کدام 
شرکت است هیچ گونه اطالعی ندارم و ترجیح هم می دهم در این زمینه اطالعی نداشته باشم، چراکه می خواهم فارغ از منافع تشکل ها و شرکتها اقداماتی را انجام دهم. وی با بیان اینکه "تعداد قابل توجهی 

خودرو که تعداد آنها را اآلن در ذهن ندارم با ارز کشور وارد گمرک شده است"، گفت: امروز این خودروها در مناطق شرجی و زیر آفتاب قرار گرفته اند و نباید این سرمایه ها از بین برود.

رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم 
روز گذشته شــورای پول و اعتبار 
برای تولیدکنندگان بدهکار بانکی 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی 
در پست اینستاگرامی خود نوشت: در جلسه دیروز شورای پول و 
اعتبار مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق 
شده است مطرح و مصوب شد: بانک ها موظف هستند در صورت 
درخواست تولیدکنندگان، با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی، برای 
یک بار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها 

را امهال کنند.
چندی پیش رییس اتاق کاشــان در نشســت هم اندیشی و رفع 
مشکالت اعتباری واحدهای تولیدی صنایع منطقه کاشان که با 
حضور محمد رضا حسین زاده  مدیر امور اعتباری  بانک ملی ایران 
و امیر باقری معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار 
داشت: در اقتصاد همیشه فرصت پیش نمی آید. تولید کننده با توجه 
به شرایط کنونی اقتصاد همین امروز نیاز به پول و اعتبار دارد و فردا 

خیلی دیر است.
محمود توالیی با اشاره به بحران موجود در واحدهای صنعتی منطقه 
کاشان اعالم کرد: مواد اولیه برخی واحدهای این شهرستان بطور 
کامل وارداتی است و در این بخش دچار مشکالت اجتناب ناپذیری 

شده اند.
وی بانک های دولتی را مهمترین پشتوانه صنایع کشور دانست و 
افزود: بانک های دولتی برای بهره گیری در اولویت صنایع قرار دارند و 

می توانند به بقیه بانک ها نیز کمک کنند.
وی  افزود: صاحبان صنایع، قبال از بانک ها فاینانس های خارجی6 ماه 
تا یکسال دریافت می کردند اما اکنون نه تنها این فاینانس ها وجود 
ندارد بلکه بانک کل مبلغ را نقــدی دریافت می کند و حتی برخی 

قیمت ها در پروفرم ها را باالتر اعالم می کنند. وی ابراز امیدواری کرد 
مشکالت واحدهای تولیدی صنعتی در بدنه مدیریت اجرایی کشور 
نیز برطرف شود. رییس اتاق کاشان با تقاضا از مدیران بانکها در مورد 
عدم سختگیری به تولید کننده از آنها خواست تا به مشتری های 

معتبر سهل گرفته و در راه تولید حمایت گر آنها باشند.
وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی کنونی از سنگ اندازی ها جلو 
پای تولیدکننده بکاهیم و با برداشتن سنگ های پیش پای آنها  از 
جمله )وثیقه و سودهای ســنگین( از ورشکستگی این بنگاه های 

اقصادی جلوگیری کنید.
عبداله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در این 
رابطه معتقد است: تولیدکنندگانی که وام ارزی را در زمان دالر 3000 
تومان گرفته اند اکنون به دلیل افزایش قیمت، ناچارند با قیمت روز 
پرداخت کنند. این موضوع تولید کننده را تبدیل به بدهکار کالن می 
کند. در این خصوص باید دولت تصمیم موثر را بگیرد، تصمیمی که 

حمایت از تولیدکننده در آن دیده شود.
رضیان تاکید می کند: » داشــتن بدهی بانکی منطقی است اما 
فشارهای بانک ها و بگیر و ببندها راه چاره برای دریافت تسهیالت 

نیست.«
عضو کمیسیون صنایع مجلس، مهمترین دلیل بدهی های بانکی به 
ویژه در بخش صنعت را چنین ارزیابی می کند: اقتصاد ما در شرایط 
فعلی با تحریم و رکود روبرو شده است. از یک سو تولید کنندگان به 
دلیل تحریم ها قادر نیستند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و 
از سوی دیگر با کمبود نقدینگی و بدهی های بانکی دست و پنجه نرم 
می کنند. به جرات می توان ادعا کرد یکی از عوامل بروز رکود در ایران 

فشار بانک ها بر صنایع است.
بانک ها با تامین نکردن نقدینگی و از سوی دیگر دریافت سود مرکب 
)بهره جریمه دیرکرد( تولید را در کشور متوقف کرده اند. با افزایش 
قیمت ارز، اوضاع بسیاری از تولیدکنندگان بدتر شده چون تسهیالتی 
که گرفتند باید چندبرابر بیشتر پرداخت کنند. رکود اقتصادی، عدم 
تزریق نقدینگی از سوی بانک ها به بازار، تحریم ها و فشار بانک ها برای 
پرداخت تسهیالت جزو موانع اصلی رونق تولید است. این نماینده 

مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص دریافت »سود مرکب یا بهره بر 
سود« توسط بانک ها و اثرات آن گفت: این که بانک ها بخواهند سود 
مرکب دریافت کنند، هم غیرشرعی است و هم غیر منطقی چرا که 
شرایط حال حاضر کشور به گونه ای نیست که این فشار مضاعف را بر 

تولید کنندگان بدهکار وارد کنیم.
واحدهای تولیدی بسته به تولیداتشان تسهیالتی را دریافت کردند و 
داشتن بدهی بانکی منطقی است اما فشارهای بانک ها و بگیر و ببندها 
راه چاره برای دریافت تسهیالت نیست. در خصوص کاهش سود 
بانکی، مجلس گام هایی برداشته است. ما باید سود بانکی را منطقی 
کنیم چرا که این شیوه محاسبه باعث نابودی تولید می شود. باید این 
مسئله با بانک ها حل شود. مجموعه دستگاه ها باید به صورت حساب 
شده این موضوع را بررسی کنند. نباید همه چیز به نفع بانک تمام شود 

این رویکرد یک طرفه، صنعت را نابود خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر این که »بدهی بانکی برای 
تولید کنندگان منطقی است« در پاسخ به این سوال که شاهد آن 
هستیم در دادگاه های مفاسد اقتصادی، بدهی بانک صنعت گران 
مانند گروه قطعات خودرو عظام به صورت برجسته ای مطرح می 
شود، به نظر شــما با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تکانه های 
رکود، تورم و جهش های ارزی، بدهی بانکی برای یک تولیدکننده 
نکته غیرقابل توجیهی اســت؟ تاکید کرد: یک سری از واحدهای 
تولیدی بسته به تولیداتشان تسهیالتی را دریافت کردند که داشتن 
بدهی بانکی برای آنها منطقی است. تولید کنندگان بزرگی مانند 
عظام، سرمایه گذاری های هنگفتی در صنعت خودرو انجام داده و 
از هلدینگ های بزرگ ایران محسوب می شوند. بنابراین باید از این 

تولید کنندگان و قطعه سازان حمایت شود.
در شرایط فعلی کشور، هلدینگ عظام به دلیل اشتغال زایی فراوانی 
که در سطح کشــور انجام داده باید حمایت شود. این هلدینگ ها 
در صنعت خودرو سازی سرنوشت ساز هستند. من معتقدم باید 
جلوی سوء استفاده کنندگان را گرفت؛ اما در شیوه برخورد قضایی 
با تولید کنندگانی که بار اشتغال و تولید را در کشور بر دوش دارند 

باید احتیاط شود.

تنها چهار هفته تا پایان سال 
98 باقی مانده و این در حالی 
است که به رغم اظهارنظرهای 
فراوانی که در رابطه با تعیین 
میزان دستمزد 99 شده هنوز 
اقدام موثری در این رابطه انجام نشــده است. فقط هر از 
گاهی مســئوالن با اظهارنظرهای خود عنوان می کنند 
که در صدد برگزاری جلسات تعیین دستمزد 99 هستند. 
پس از اتفاق عجیبی که در تعییــن حداقل حقوق قانون 
کار برای سال 98 رخ داد و تعجب همگان را در پی داشت، 
انتظار می رفت که تعیین حقوق کارگری برای سال بعد با 
چنین وضعیتی مواجه نشود، اما شواهد حکایت از تکرار 

ماجرا دارد.
این روزها کارگران چشــم انتظار نتیجــه تعیین حداقل 
دستمزد برای سال آینده هستند. قشــری که سال 98 با 
سخت ترین شرایط ممکن سپری کرده اند امیدوارند که 
متولیان تعیین دستمزد شــرایط اقتصادی و کاهش توان 
خرید آنها را در نظر بگیرند و دستمزدی تعیین شود تا حال 
و روز این قشر زحمت کش را پاسخگو باشد. اما این انتظار 
امروز به امید به برگزاری جلسات تعیین دستمزد کاهش 
یافته و دست دست کردم مسئوالن روزهای پایان سال را 
برای کارگران تلخ کرده است. حقوق کارگران در سال 99 
مبحثی است که انتهای سال 98 به دل مشغولی کارگران 
تبدیل می شــود. میزان حقوق قانون کار سال 99 یکی از 
موضوعات داغ و بحث برانگیز روزهای پایانی ســال است. 

موضوعی که برای همه کارمندان و کارگران در هاله ای از 
ابهام و سؤال اســت؛ اما واقعا حقوق قانون کار سال 99 چه 
میزان افزایش خواهد داشــت؟ حداقل دستمزد کارگران 

سال 99 چقدر است؟
سال گذشته مبحث حقوق کارگران از دیماه تا اردیبهشت 
سال بعد یعنی امسال پیچیده و غیر قابل تصمیم گیری بود 
و در نهایت تا مدتها تبدیل به بحث داغ اجتماع کشور شد و 
باالخره تصمیماتی اتخاذ گرفته شد و کارگران نیز به آن تن 
دادند .اما امسال که تورم به صورت نجومی در حال پیشروی 
است افزایشی مانند سال گذشته هرگز نمی تواند زندگی یک 
کارگر را اداره کند، بنابراین امسال شاید این موضوع پیچیده 

تر از سال گذشته شود .
در همین رابطه رئیس خانه کارگر همدان با تأکید بر اینکه 
دستمزد سال 99 کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی 
کشور مشخص شود، گفت: حداقل دستمزد کارگران در 
سال 99 باید سه میلیون و ۷00 هزار تومان باشد. چنگیز 
اصالنی اظهار کرد: براســاس ماده ۴۱ قانــون کار بانک 
مرکزی در پایان هر ســال تورم واقعی را در کشور اعالم 
کرده و بر این اساس در شورای عالی کار میزان دستمزد 
کارگران مشخص می شود. وی تصریح کرد: متأسفانه هر 
ساله دســتمزد واقعی را برای کارگران درنظر نمی گیرند 
به طوریکه ســال گذشــته که رقم ماهانه سبد معیشتی 
کارگران سه میلیون و ۷60 هزار تومان بود، یک میلیون و 
۵۲0 هزار تومان داده می شد. اصالنی با بیان اینکه دستمزد 
کارگری باید دوطرفه باشــد، افزود: در تعیین دستمزد 
کارگران باید دوطــرف کارگــری و کارفرمایی را درنظر 
گرفت چرا که کارفرمایان هم مشکالتی دارند و زورشان 

به کارگران می رسد.

دستمزد باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد
نمودار تورمی ماه های گذشته نشــان می دهد که تورم 
ساالنه همواره بین ۴0 تا ۴3 درصد در نوسان بوده است؛ 
نرخ تورم ساالنه مهر ماه ۱398 برای خانوارهای کشور به 
۴۲ درصد رسید که البته نسبت به ماه قبل )شهریور ماه( 
0.۷ درصد کاهش داشته اســت؛ این رقم در آبان ماه، به 
۴۱,۱ درصد رسید و درنهایت در آذر به ۴0 درصد رسیده 
است؛ با این حساب از انتهای تابستان تا انتهای پاییز 98، 
نرخ تورِم ساالنه همواره باالی ۴0 درصد و بین ۴0 تا ۴3 
درصد بوده اســت؛ اگر محاسبات رســمی تورم، دقیق و 
درست انجام شــود، با توجه به داده های کمیته دستمزد 
کانون عالی شــوراها مبنی بر تاثیر تورمــی ۱۲ تا ۱8.3 
درصدی گرانی بنزین، در زمستان 98، نرخ ساالنه ی تورم 
همچنان باالی ۴0 درصد می ماند و به احتمال بسیار زیاد 

به ۴۵ درصد هم خواهد رسید.
در نتیجه حداقل میزان برای افزایش دستمزد کارگران به 
گونه ای که بتواند سطح پوشش دهی دستمزد را در همان 
سطح ۲0 درصِد میانه ی سال جاری حفظ کند، باید حداقل 
۴۵ درصد باشــد؛ در غیر این صورت، سطح پوشش دهی 
حداقل دستمزد کارگران به زیر ۲0 درصد خواهد رسید و در 
این شرایط، سایر گروه های مزدی که باالی حداقل دستمزد 
درآمد دارند نیز به زیر خط فقر ســقوط خواهند کرد؛ باید 
توجه کرد که این میزان افزایش فقط برای حفِظ »ســطح 
پوشش دهی دستمزد« در همین حد فعلی است؛ در واقع با 
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید کارگران در 
همین سطح نازل فعلی حفظ می شود و برای افزایش سطح 
قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد  باید حداقل 

۵0 درصد باشد.

بانک ها ملزم به امهال 5ساله بدهی واحدهای تولیدی شدند

تقسیط  بدهی تولیدکنندگان بدهکار
از برگزاری نشست های تعیین حقوق و دستمزد سال 99 خبری نیست

تاخیر تکراری  در تعیین حداقل دستمزد
مریم بابایی

News kasbokar@gmail.com
شایلی قرائی
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بالتکلیفی دستمزد سال 99
مرتضی افقه، اقتصاددان

روند تعیین حداقل دستمزد به موضوعی تکراری تبدیل شده است که ماه ها قبل از آغاز  سال اظهارنظرها در رابطه با آن آغاز می شود و در نهایت یک ماه بعد از آغاز سال جدید به نتایجی می رسد که دیگر جای اعتراضی 
باقی نمی گذارد. افزایش نرخ تورم موضوعی است که باید در تعیین حداقل دستمزد سال آینده لحاظ شود چراکه در غیر این صورت و با ادامه روند سال های قبل افراد بسیار زیادی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. 
امسال روند تعیین دستمزد با مشکالت زیادی مواجه است؛ هر چند این چالش ها بین کارگران و کارفرمایان در سال های گذشته نیز وجود داشته است. تاخیری که در راستای تعیین حداقل دستمزد سال 99 ایجاد 
شده نگرانی هایی را در رابطه با این موضوع ایجاد کرده و کارگران بسیاری را برای آینده کاری و زندگی خود آشفته ساخته است. افزایش نرخ بنزین نیز یکی از مواردی است که در سال جاری محاسبات تعیین دستمزد 
را به هم زده است. باید برای جبران این افزایش قیمت سازوکاری در تعیین حداقل دستمزد به کار رود که سال آینده زندگی کارگران را از وضعیت فعلی سخت تر نکند. با افزایش قیمت بنزین تمام برآورد ها درباره 
سبد معیشت خانواده در سال آینده تغییر کرد زیرا اعتقاد بر این است که افزایش قیمت بنزین بر روی قیمت کاال های دیگر تأثیر گذاشته و به همین دلیل باید برای تعیین تأثیر قیمت اقالم خوراکی در سبد معیشت 
خانواده ها در سال آینده بررسی بیشتری انجام شود. اما باز هم این موضوع نمی تواند دلیل درستی برای تاخیر ایجاد شده باشد. موعد قانونی برای برگزاری این جلسات وجود دارد و اینکه هر سال با تاخیر دستمزد سال 
آینده را تعیین می کنند جای سوال دارد. حداقلی بگیران در سال های اخیر درگیر مشکالت معیشتی بسیاری بوده اند که از سال گذشته تا به امروز این مشکالت چندین برابر شده است. بنابراین دستمزد سال آینده 

کارگران باید با در نظر گرفتن تعامالت سیاسی، نوسانات احتمالی و تغییر نرخ برخی اقالم تاثیرگذار در معیشت کارگران تعیین شود.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آلتین گستران بردیا درتاریخ ۲6/۱۱/۱398 به شماره ثبت ۵۵۴۷۴0 به شناسه ملی ۱۴00899۱۲۴9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطالعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های 
اطالع رسانی،سرمایه گذاری در بخش رایانه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله 
جنت آباد جنوبی ، کوچه بنفشه ، خیابان ۱۲ متری وحدت ، پالک -۱۵ ، طبقه ششم ، واحد ۱۲ کدپستی ۱۴۷38۵۴۴۷3 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱0000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای اکبر حامدی میخوش به شماره ملی ۱6۷۱89۲933 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه خانم الهام قادری به شماره ملی ۲۷۵۴3۷۲38۵ دارنده ۱000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اکبر حامدی 
میخوش به شماره ملی ۱6۷۱89۲933و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم الهام قادری به شماره ملی ۲۷۵۴3۷۲38۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های اداری و عادی با امضاء اکبر حامدی میخوش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کسب و کار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۷۷۷۱6۲(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیان دانش پیشرو درتاریخ ۲6/۱۱/۱398 به شماره ثبت ۵۵۴۷09 به شناسه ملی ۱۴008990۲86 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات شبکه های اطالع رسانی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ارائه خدمات پس از فروش کاالها یا خدمات شرکت خارجی مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام 
کارها در کشورهای ثالث موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور گسترش و ارائه خدمات مرتبط با مشاوره مدیریت اطالعات علمی تولید نرم افزارهای تحت وب مرتبط با خدمات آموزشی برای استفاده مراکز 
سرمایه گذاری و مشارکت در فروش، تولید و توزیع ارائه کلیه خدمات اینترنت و اینترانت قبول نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارج از کشور در زمینه تکنولوژی و موضوعات مرتبط با فعالیت های شرکت فعالیت بازار یابی غیر 
هرمی و غیر شبکه ای ایجاد شعب در داخل)از جمله مناطق ویژه اقتصادی و آزاد( و خارج از کشور ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها شرکت در 
مزایده ها و مناقصه ها در داخل و خارج از کشور مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه اجرا و پشتیبانی( ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین انجام امور انفورماتیکی و 
فناوری اطالعات آی تی موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک مشاوره و نظارت بر مدیریت بسترهای اینترنتی مراکز خصوصی اعم از وبسایتها و صفحات مجازی آنها اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزی و ریالی عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی کلیه فعالیتهای ذیربط و عملیاتی که به طوری مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط پیدا می کند درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تهران - منطقه ۱۴ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله صادقیه ، خیابان شهید حمید اسدی ، خیابان ستارخان ، پالک 986 ، مجتمع کیش ، طبقه همکف کدپستی ۱۴۵۱8۷6۴3۱ سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیرخشایار احدپور به شماره ملی 00۱6۴6933۱ دارنده ۷60000 ریال سهم الشرکه خانم ثریا محمودزاده به شماره ملی 
00۴0۱9۲۴۱۵ دارنده ۲۴0000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیرخشایار احدپور به شماره ملی 00۱6۴6933۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ثریا 
محمودزاده به شماره ملی 00۴0۱9۲۴۱۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کسب و کار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۷۷۷۱6۴(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نهاد اندیشه توسعه بنا درتاریخ ۲9/۱۱/۱398 به شماره ثبت ۵۵۴8۷۷ به شناسه ملی ۱۴00899۷86۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی محاسبه اجرا نظارت مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری سنگی بتنی و فلزی فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرک های مسکونی تجاری و اداری جاده سازی راهسازی محوطه سازی، 
پل سازی، تونل سازی، خاکریزی و خاکبرداری سدسازی تسطیح اراضی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری زیرسازی شن ریزی آسفالت کشی و خط کشی گاردریل بندی، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی 
مربوط به راه. خرید ملزومات احداث سوله و اسکلت فلزی نازک کاری و نما سازی اقالم پیش ساخته مخازن بتنی مبلمان پارکی و شهرسازی انواع سازه های پروتبیل از قبیل پارکینگ و االچیق ،طراحی و نظارت اجرا محاسبه 
مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت مجتمع های مسکونی و تجاری اداری ورزشی و ساخت سوله نقشه برداری ، انبوه سازی ، مشارکت در اجرا و ساخت انجام کلیه امور تاسیسات اعم از الکتریکال و مکانیکال انجام کلیه 
امور خدماتی شامل تنظیفات محوطه سازی فضای سبز تامین نیروی انسانی مجاز شرکت اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمان های شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه ۱9 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله اختیاریه ، خیابان 
شهید غالمرضا رحمانی ، کوچه شهید علی غالمرضایی)بهکام( ، پالک -۱۲ ، طبقه دوم کدپستی ۱9۵98۵6۴۷3 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای رضا جعفری زاده به شماره ملی 00830386۷۱ دارنده ۱۵000000000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا رازقی به شماره ملی ۲۴۷0۷3۱۵۵0 دارنده ۱۵000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن 
انصافی به شماره ملی 00۴909۴696و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا جعفری زاده به شماره ملی 00830386۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای عبدالرسول ذوالقدری به شماره ملی ۲۴۷0633۱۴۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا رازقی به شماره ملی ۲۴۷0۷3۱۵۵0و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر 

عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کسب و کار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۷۷8330(
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در پی تصویب الیحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی در کمسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی 
موظف شده که ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی این قانون را با همکاری سایر دستگاه های اجرایی 
فراهم کند. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای 
مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب الیحه اصالح ماده یک قانون پولی و بانکی 
کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.   پس از 
تصویب این الیحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در 
تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسالمی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ هفتم 
مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این الیحه، آن را جهت بررسی های تکمیلی و ابعاد مختلف 
اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.  به گزارش اتاق تهران به نظر می رسد دولت 
با حذف صفر به دنبال اصالحات در سیستم پولی کشور است اما اقتصاددانان معتقدند اگر دولت 
می خواهد اصالحاتی در اقتصاد انجام دهد، راه های زیادی وجود دارد، اما بیراهه ترین آن حذف صفر 
از پول ملی است. هزینه بر بودن این اقدام از دالیل اصلی ای است که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند. 
اما عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی مدعی است اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، 

ضمن کاهش هزینه های امحای اسکناس، موجب اصالح ظاهری واحد پول ملی با دالر می شود. 
به گفته او، در حال حاضر تولید هر قطعه سکه ۵۰۰ تومانی ۸2۰ تومان هزینه دارد، درحالی که با 
اجرایی شدن این طرح همه سکه ها جمع آوری و ذوب شده و در جای دیگر استفاده خواهند شد. 
استهالک اسکناس های تولیدی کشور نیز باالست، به طوری که سالیانه ۷۰۰ میلیون برگ اسکناس 
امحا می شود، اما با اجرای این طرح به نصف خواهد رسید. همتی همچنین ادامه داد: اجرای این 
شیوه، مطابق آنچه امروز در جامعه رایج است عمل خواهد شد، به طوری که شاهدیم همه مردم به 
چک پول های بانک مرکزی »چک پول ۵۰ تومانی« اطالق می کنند نه چک پول ۵۰۰ هزار ریالی؛ 
بانک مرکزی نیز به موضوع های رایج جامعه توجه دارد. هزینه امحا و چاپ اسکناس های فعلی، بیش 
از هزینه چاپ پول های جدید است و برآورد می شود در حد ۱۰ تا 2۰ میلیارد تومان در یک افق ۱۰ 
ساله به هزینه ها اضافه شود. اما چندی پیش، محسن صیقلی مشاور معاونت علمی فناوری ریاست 

جمهوری در گفتگو با رادیو با تأکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بر شاخص های کالن اقتصاد 
کشور اثری نخواهد گذاشت، گفت: این اقدام در شرایطی می تواند اثرگذار باشد که ساختارهای 
اقتصادی مثل اصالح سیستم های بانکی، تولید، مباحث مالیاتی و گمرکی با همدیگر رونق اقتصادی 
را داشته باشند اما با حذف اسمی چند صفر از پول ملی باوجود تجربیات متفاوتی که دیگر کشورها 
داشته اند، هیچ اثر اقتصادی نخواهد داشت. ما همسو با دستورات پیشنهادگونه صندوق بین المللی 
پول داریم همراه می شویم درحالی که اولویت کشور این نیست. او تأکید کرد: خود دولت نیز اعالم 
کرده است که این کار هیچ اثری روی تورم نخواهد داشت و فقط ظاهری است. در ۵۰ کشور دنیا که 
این اتفاق افتاده، از آن به عنوان اسم گذاری یا تجدید اسم یاد می کنند که در برخی از کشورها موفق 
عمل شده و در برخی از کشــورها که از زیرساخت های الزمی برخوردار نبودند همچون زیمبابوه 
ناموفق بوده است. این پیشنهادی است که معموالً صندوق بین المللی پول به کشورها می دهد و با 

شعار »آسان شدن زندگی« از آن یاد می کنند. در کشور ما نیز زمانی که جنگ تمام شد و دالرهای 
نفتی سرازیر شدند این صندوق چنین پیشنهادی را داد اما تا سال ۹۵ مسکوت بود تا اینکه هیئت 
دولت مصوب کرد و الیحه ای را به بانک مرکزی داد ولی بازهم این الیحه به مجلس نرفت. به گفته 
صیقلی، تنها خاصیتی که دولت و رئیس کل بانک مرکزی بر آن قائل شده اند، حذف کاهش هزینه 
نشر اسکناس و اثر روانی است که مردم ارز کشور را در برابر ارزهای کشورهای دیگر پایین می بینند. 
اما به نظر می رسد غرور ملی در میزان تولید است و نه اینکه اسما چهار صفر حذف شود و بگوییم 
غرورمان باال می رود و ما در مقابل دالر می توانیم تومان داشته باشیم. از طرفی او معتقد است: فضای 
روانی با گرد کردن پول ها وقتی که پول کوچک می شود، می تواند بار تورمی در جامعه داشته باشد. 
اثرگذاری مثبت حذف چهار صفر از پول ملی نیازمند زیرساخت های الزم است. گفته می شود با این 
کار چرخش نقدینگی می تواند وجود داشته باشد و مردم معامالتشان را سریع انجام می دهند، ولی 
مشکل مردم ما معامالت نیست وقتی پول نیست و اقتصاد رونق نداشته باشد، اینکه بتوانند به راحتی 
مبادله کنند اثر خاص ندارد. اولویت کشور به نظر خیلی از سیاستمداران و اقتصاددانان این نیست و 

مسائل و مشکالت مهم تر از این وجود دارد و بهتر است انرژی خود را روی این ها بگذاریم.
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هیچ کس نمی تواند بازار سرمایه را تضمین کند
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که هیچ کس نمی تواند بازار سرمایه را تضمین کند و سرمایه گذاران نباید به شایعات توجه کنند، از اعمال اصالحاتی روی بازار برتر خبر داد. شاپور محمدی در مراسم 
اختتامیه معامالت الگوریتمی بازار سرمایه با اشاره به این که معامالت الگوریتمی از حدود سه سال پیش به بازار سرمایه اضافه شده است، گفت: در این معامالت تیم های جوان دانشگاهی در رشته های مختلف الگوریتم های 
کامپیوتری می نویسند که خرید و فروش سهام را به صورت اتوماتیک انجام می دهند و سودهایی که کسب می کنند واقعی است. امسال ۲۷ تیم از بین ۶۵ تیم انتخاب شدند. وی ادامه داد: هدف سازمان بورس این است 
که معامالت الگوریتمی برای همه اشخاص حقیقی کشور مجاز اعالم شود، البته در حال حاضر صندوق های بازار مجازند از این الگوریتم ها استفاده کنند و امیدوارم شاهد ارتقای سواد مالی در بازار سرمایه باشیم. 

حذف  صفر  بر تورم   تأثیر دارد؟

حذف  صفرهای پول ملی تا   دو  سال دیگر
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مرگ دو نفر بر اثر کرونا در قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از مثبت بودن تست اولیه ویروس کرونا در دو بیمار فوت کرده به علت بیماری های تنفسی در یکی از بیمارستان های این شهر خبر داد. محمدرضا قدیر با بیان اینکه 

طی ۴ روز گذشته شاهد گسترش بیماری های تنفسی در قم بودیم، گفت: طی این مدت ۲ نفر در یکی از بیمارستان های قم بر اثر بیماری تنفسی فوت کردند که امروز تست اولیه این دو فرد در مورد 
بیماری کرونا مثبت اعالم شد.وی با بیان اینکه پاسخ تست دوم که مربوط به ژنتیک است هنوز اعالم نشده، گفت: با مردم صادق هستیم و هر مسئله ای را با آنها در میان می گذاریم و به محض اعالم تست 

اول آن را اعالم کردیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه یک بیمارستان برای مقابله با بیماری های ویروسی در قم آماده شده است، گفت: یک بیمارستان دیگر هم در حال تخلیه است 
که در صورت لزوم به عنوان بیمارستان پشتیبان استفاده خواهد شد.
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