
انتظار ۱۲ ساله برای آزادسازی سهام عدالت
 توزیع  کاال  با  کارت  هوشمند  

بازگشت  به  عقب ؟

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی
 و امالک شورای اسالمی شهر کرج:

صدای اعتراض 
سازندگان شنیده شد 

وزه  فرصت ۱۵ ر
وزارت کار برای 

تعیین مزد

روند ُکند مذاکرات دستمزد ۹۸

خریدار کارشناســان معتقدند توزیع 
کاالهای اساسی با کاال برگ الکترونیکی 
با توجه به شــرایط اقتصادی حال حاضر 
کشور نه تنها بازگشت به عقب نیست بلکه 

موجب حذف رانتخواران می شود.
 در روزهای گذشــته بحث بازگشــت 
کاالبــرگ )کوپن( به نظــام اقتصادی 
کشــور در فضای مجازی مطرح است 
و افراد بــا دیدگاه هــای مختلف بدون 
اینکــه در جریان چنــد و چون اجرای 
این طرح باشند نظرات غیرکارشناسی 
را ارائه می کنند؛ برخی آن را بازگشت 
به عقب مــی نامنــد و عــده ای آن را 
مخصوص روزهای جنــگ می دانند و 
اجرای آن را در شرایط کنونی مناسب 

نمی دانند.
ماجرا از عصر شــنبه )یازدهم اسفندماه( 
در جریان بررســی جزئیات بخش هزینه 
ای الیحــه بودجه ســال 1398 مجلس 
شورای اسالمی شروع شد. نمایندگان با 
الحاق بند یک و دو به تبصره هفت الیحه 
موافقت کردند و دولت را مکلف کردند 14 
میلیارد دالر از منابع حاصل از صدور نفت 
سهم خود را به دو صورت صرف حمایت از 
معیشــت مردم و تامین مابه التفاوت ارز 

برای تولید داخل کند.
بر اســاس این مصوبه دولــت از کاالبرگ 

الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی 
مورد نیــاز مردم با نــرخ ارز ترجیحی و یا 

پرداخت نقدی استفاده می کند.
»عبدالناصــر همتی« رئیــس کل بانک 
مرکزی شنبه گذشته )یازدهم اسفندماه( 
در برنامه ای تلویزیونــی گفت: »همین 
امروز در بانک مرکزی سیستمی را نهایی 
کردیم که بر اســاس آن هر سرپرســت 
خانوار می تواند بــا کارت بانکی و کد ملی 
خود هر ســهیمه ای کــه تخصیص داده 
شده را با نرخ تعیین شــده دریافت کند؛ 
این سیســتم در گام نخست برای گوشت 

آماده شده است«.
وی تاکید کرد: »البته باید اذعان کرد که 
هر کاری ابعاد منفی و مثبت خود را دارد 
اما دولــت با کمک مجلــس در حال حل 
مشکالت است و سعی داریم تا این مسائل 

در سال آینده وجود نداشته باشد«.
ایرنا در گفت و گو با کارشناســان نظر آنها 

را درباره مصوبه مجلس جویا شد.

 توزیع کاالبرگ الزام و ضرورت است
»هوشیار رستمی« کارشناس اقتصادی 
به ایرنا، گفــت: بحث توزیــع کاالبرگ، 
یک الزام و ضرورت اســت، اما درخصوص 
اجرای آن باید دید به چه شکل عملیاتی 

می شود.

این کارشــناس اقتصادی گفــت: دولت 
برای کاالهای اساســی ارز 4200 تومان 
پرداخت می کرد و وقتی وارد کشــور می 
شــد، برخی واردکننــدگان آن کاال را با 
قیمت های باال توزیــع می کردند؛ این در 
شرایطی اســت که نظارتی کامل نیز نمی 

توان بر آن داشت.
وی افزود: نمی توان در مقابل هر انبار یک 
نگهبان و ناظر گذاشــت که کاالهای وارد 
شــده با ارز 4200 تومانی، با نرخ مناسب 
عرضه شود؛ در چنین شرایطی، باید دید 
چه ســاز و کاری برای اجرای این مصوبه 
در نظر گرفته می شــود. یــک راه توزیع 
کاالبرگ همچون گذشــته است؛ به این 
نحو که شرکت بازرگانی دولتی محصولی 
را بــا ارز 4200 تومانــی وارد کند و مبلغ 
محــدودی را به عنوان کارمــزد تعریف و 
از طریق کانالهای توزیــع خود در اختیار 
مصرف کننده قرار دهــد؛ من معتقدم در 
این زمینه نیز فساد ممکن است به وجود 

بیاید.
وی ادامــه داد: عــده ای مــی گویند که 
کاالها قرار اســت از طریق فروشگاه های 
زنجیره ای توزیع شــود که این مورد نیز 
مشــکالت خود را دارد؛ چرا که مکانیسم 
نظارتی بــر روند کار فروشــگاه ها وجود 
ندارد که آیــا این اقــالم را در بین جامعه 

مورد هــدف توزیع می کند یــا وارد بازار 
آزاد می شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر توزیع 
اقالم اساسی با ارز 4200 تومانی به شیوه 
ای که االن وجود دارد را حــذف کنیم با 
توجه به اینکه ســبد خانوارها مشــخص 
اســت می توانیم مابه التفاوت ارز 4200 
تومانی و ارز بــازار آزاد و نیمایی مورد نیاز 
هر خانوار را به حساب خانوارها واریز کنیم 
تا از فروشگاه های پیش بینی شده خرید 

کند و این اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: اما باید بپذیریم در شــرایط 
کنونــی، هیــچ تصمیمی بــدون هزینه 
نیســت؛ برای همین نحوه اجــرای این 

مصوبه بسیار مهم است.
رســتمی تصریح کرد: همانطــور که در 
زمان جنگ نیــز در توزیــع کاالبرگ با 
مشکالتی روبه رو بودیم، در این دوره نیز 

مشکالتی خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط 
اقتصــادی کنونی، راهکار این اســت که 
مبلغ مــورد نیاز را به حســاب افراد واریز 

کنیم.
وی با اشــاره به بســته حمایتی که اخیرا 
اجرا شد، گفت: در این شیوه ضمن حفظ 
شان مردم، خانوارها می توانستند کاالی 
مورد نیاز خــود را از فروشــگاه ها تامین 

کنند.
»محمدکاظم عبداهلل زاده« کارشــناس 
اقتصادی گفت: اصال بــه اختالف قیمت 
در بازار اعتقاد ندارم زیرا باعث فســاد می 
شــود و باید اجازه دهیم بازار کار خود را 

انجام دهد.
وی افزود: برای حمایت از اقشــار ضعیف 
جامعه باید معادل نیاز آنها به حساب آنها 
پول واریز شــود و این اقدام مــی تواند به 

صورت مشروط و غیرمشروط باشد.
این کارشــناس اقتصادی اظهارداشت: 
توزیع کاالی اساســی به شــکل کنونی 
موجب رانت می شــود و عــده ای از این 

اختالف قیمتی منافع کسب می کنند.
وی تاکید کرد: شــفافیت در سیســتم 
نقدی یا شبه نقدی بیشتر از کاالیی است 

و در عین حال این روش کارآمدتر است.
عبداهلل زاده در پاســخ به برخی انتقادها 
که گفته می شــود اطالعات الزم در این 
خصوص وجــود ندارد، گفت: کســی که 
این موضوع را مطرح می کند، چهار سال 
گذشــته در ایران زندگی نکرده اســت 
چرا کــه در آن دوران مهمترین اطالعات 

خانوارها جمع آوری شد.
وی افزود: در این پایگاه ها شماره حساب، 
دارایی افراد و تمام اطالعاتی مورد نیاز 95 

درصد خانواده ها وجود دارد. 
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الیحه ساماندهی امسال به تصویب مجلس می رسد؟

حمله به خصوصی سازی با چه منطقی؟

امروزه حمله به تجربه خصوصی ســازی در ایران نقــل محافل و مجالس 
است. طوری در این زمینه سخن گفته می شود که گویی شکست خورده 
بودن تجربه خصوصی سازی در ایران امری روشن و واضح است و انکار آن، 

انکار بدیهیات و منکر آن احتماالً فردی غرض ورز است!
واقعیت این است که تکرار یک ادعا به شکل پیوسته آن را از ادعای آزمون 
نشــده به یک ادعای آزمون شده و اثبات شــده تبدیل نمی کند. لذا نباید 
تسلیم فضاسازی صورت گرفته شد و باید پیوســته روی ضرورت عرضه 
ادله در مورد یک ادعا نظیر شکســت خورده بودن خصوصی سازی اصرار 
کرد. آنچه که موجب شــده تا این ادعا به یک واقعیت مســلم و غیرقابل 
چند و چون تبدیل شود چند واقعه مثل اعتراض کارگران کارخانه هپکو، 
نیشکر هفت تپه، گروه ملی فوالد اهواز است. ســوالی که به طور منطقی 
باید مطرح کرد این است که آیا می توان از روی چند نمونه حکمی را به کل 
یک جامعه بسط داد؟ آیا به ســادگی می توان گفت که اینها مشتی نمونه 
خروار هستند؟ در میان فضاسازی رســانه ای آنچه گم می شود عقالنیت 
انتقادی و استدالل است و اتفاقاً مسئولیت همه افراد خیرخواه به طور عام 
و دانشگاهیان به عنوان مدافعان رسمی عقالنیت به طور خاص این است 
که دقیقاً در این مواقع به عرصه وارد شوند و نگذارند که القا و اقناع تبلیغی 

جای دلیل و استدالل منطقی را بگیرد.
واقعاً اگر قصد داشته باشیم که در مورد تجربه خصوصی سازی به منطقی 
فکر کنیم باید به نکات زیر توجه کنیم. نخست باید تفکیکی میان دغدغه 
فساد و دغدغه کارایی قائل شــویم. هر کارخانه ای که واگذار شده ارزشی 
داشته و اگر زیر ارزش آن فروخته شــده می توان ظن فساد نسبت به آن 
داشــت. این مســئله کاماًل متفاوت از این اســت که آیا بعداً این کارخانه 
واگذار شده خوب اداره شده اســت یا نه. برخی که در مورد شکست تجربه 
خصوصی ســازی صحبت می کنند دغدغه فســاد دارند یعنی احساس 
می کنند که اموال عمومی به زیر قیمت واقعی واگذار شــده است. طبیعتاً 
کسی مایل نیست که اموال دولتی که متعلق به همه مردم است به قیمتی 
کمتر از قیمت منصفانه آن فروخته شود، اما در عین حال بد نیست که به 

تجربه آلمان نیز توجه کرد.
در آلمــان این باور وجود داشــت که برخی شــرکت های دولتی زیان ده 
هســتند و تداوم حضور آن در بخش دولتی تنها زیانــی را متوجه جامعه 
می کند. به همین دلیل گفته می شــود که برخی شرکتها را به قیمت یک 
یورو واگذار کردند. وقتی این شــرکت ها در اختیار بخش خصوصی قرار 
گرفت توانست ســودآور شود. لذا اگر در خصوصی ســازی اموال عمومی 
کمتر از قیمت واقعی واگذار شده باشد امر ناراحت کننده ای است، اما این 
نباید دغدغه اصلی باشد. دغدغه اصلی باید این باشد که آیا انتقال مالکیت 
آن به بخش خصوصی موجب شده تا این شرکتها به شرکتهای سودآوری 
تبدیل شوند؟ این دغدغه را دغدغه کارایی می نامیم که به اعتقاد من برای 
توسعه صنعت کشور دغدغه مهمتری نســبت به دغدغه فساد است. گر 
چه دغدغه فساد داشتن نیز امر درستی است اما در اولویت دوم نسبت به 
دغدغه کارایی قرار دارد. ممکن است سوال شــود که چرا این امر اولویت 
دوم است؟ پاسخ آنست که هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی 
در سطح اقتصاد با افزایش بازدهی ســرمایه گذاریهای دولتی بود و کسب 
درآمد هدف دوم تلقی می شــد. تصور عمومی طرفداران خصوصی سازی 
این بود که چون این ســرمایه گذاریها تحت تســلط دولت هستند انگیزه 

کافی برای استفاده بهینه از آنها و کسب بازدهی وجود ندارد. 
   ادامه در صفحه 2

علی سرزعیم
اقتصاددان

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی گفت: رویکرد 
اروپا در قبال برجام، حساســیت ها را مضاعف کرده و 
موجب بی اعتمادی افکار عمومی در ایران به اروپا شده 

است.
 کمال خرازی رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی 
امروز در دیدار هیئتی از اندیشکده فرانسوی مونتین، 
اظهارداشــت: با توجه به رویکردهای همراه با فشــار 
 FATF غرب، حساسیت شدیدی در ایران در خصوص

وجود دارد.
خــرازی گفــت: رویکــرد اروپــا در قبــال برجام، 
حساســیت ها را مضاعف کرده و موجــب بی اعتمادی 

افکار عمومی در ایران به اروپا شده است.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد ســریع تر اروپا در اجرای 

اینســتکس می تواند فضــای کنونی را علیه 
اروپا تغییر دهد.

رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی 
همچنین درباره موضوع ســوریه که محور 
دیگــری در گفتگوهای امروز بــود، گفت: 
با وجود برخــی اختالف نظرهــا بین ایران، 
روسیه و ترکیه، سه کشــور منافع مشترکی 

در ایجاد ثبات و امنیت در ســوریه دارند و رایزنی های 
بین ســه کشــور در این خصوص مفید و سازنده بوده 

است.
خرازی با اشــاره به تشــدید لفاظی های نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز تصریح کرد: نتانیاهو 
برای انتخابات نیاز به نمایــش قدرت دارد، اما به خوبی 

می داند که هرگونه تحرک علیه منافع ایران 
برایش انتحار سیاسی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه همه کشورها باید هدف 
ایجاد ثبات و آرامش را در ســوریه پیگیری 
کنند، افــزود: نیروهای خارجــی که بدون 
هماهنگی با دولت ســوریه در این کشــور 
حضور دارند، بایــد هر چه ســریع تر خاک 

سوریه را ترک کنند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایجاد بحران در 
سوریه را در راستای منافع رژیم صهیونیستی خواند و 
در پاسخ به سوالی درباره چرایی سفر بشار اسد، رئیس 
جمهور سوریه به ایران بدون اعالم قبلی گفت: به دلیل 
رعایت مسائل امنیتی، این سفر بدون اعالم قبلی انجام 

گرفت.
خرازی با اشــاره به اینکه ملت ســوریه به شــدت از 
تروریســم ضربه خورده اســت، گفت: ملت سوریه از 
اســد برای ایجاد آرامش و همچنین مقابله با تروریسم 

حمایت می کند.
وی تصریح کرد: تحلیل دولت های اروپایی از تحوالت 

در سوریه و دیدگاه ملت سوریه واقع بینانه نیست.
خرازی در پایان با اشــاره به تحــوالت و اعتراضات 
مردمی در اروپا خاطرنشــان کرد: منافع آمریکا در 
راستای تضعیف اروپا تعریف شــده است و حمایت 
آمریکا از برخی تنش هــا و رخدادهای اعتراض آمیز 
در کشــورهای اروپایی در راســتای تضعیف اروپا 

است.

بین الملل

وپا درقبال برجام، موجب بی اعتمادی ایرانیان شده است ویکرد ار ر
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الیحه ساماندهی امسال به تصویب مجلس می رسد؟

انتظار ۱۲ ساله برای آزادسازی سهام عدالت
سمیه رســولی  اگرچه وزیــر اقتصاد و 
نمایندگان مجلس از آزادســازی ســهام 
عدالت در آینده ای نزدیک خبر داده اند، اما 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی نسبت 
به آزادسازی ســهام عدالت طی سال جاری 

چندان امیدوار نیست.
12 ســال از زمان ورود سهام عدالت با شعار 
»توزیع عادالنه ثروت دولت بین قشــرهای 
مختلف جامعه« و »گســترش سهم بخش 
تعاون در اقتصاد ایران« بــه اقتصاد ایران 

می گذرد.
ســهام عدالــت که بــه معنــای واگذاری 
بالعوض سهام شرکت های دولتی به مردم 
و افراد کم توان جامعه و شــریک شدن آنها 
در درآمدهای دولت اســت،  49 میلیون و 
22۶ هزار و 193 ایرانی را در بر می گیرد که 
البته از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر فوت 
شده اند اما با توجه به اینکه افراد فوت شده 
نیز کماکان ســهامدار سهام عدالت هستند 
و ورثه آنها حق اســتفاده از ســهام عدالت 
متوفیان را دارند، فهرست مشموالن سهام 
عدالت همان عدد 49 میلیون و 22۶ هزار و 

193 نفر است .
البته تاکنون ســهام عدالت نتوانسته است 
چندان در مســیر اصلی خود قــرار گیرد، 
چراکه طی 12 سال گذشته این سهام ارزش 
انتقال )خرید و فــروش( و ارزش مدیریت 
نداشته و اگر هم ســودی به آن تعلق گرفته 
بسیار ناچیز بوده است چراکه به عنوان مثال 
در ســال گذشــته برای یک میلیون تومان 
ســهام عدالت ســود »150 هزار تومانی« 
واریز شد و امسال نیز قرار است این عدد یه 

» 1۷5 هزار تومان« افزایش یابد.
ضمن اینکه هنوز مشــموالن سهام عدالت 

صرفا ثبت نام شده ســهام عدالت هستند و 
سازمان خصوصی سازی به صورت مجازی، 
سود را از 49 شرکت ســرمایه پذیر دریافت 
و به صورت علی الســویه میان سهام داران 

تقسیم می کند.
در همین راســتا از سه ســال پیش پروژه 
آزادسازی سهام عدالت کلید خورد تا از این 

طریق مالکیت سهام به مردم منتقل شود.
در این راســتا 13 ماه پیــش دولت الیحه 
ساماندهی ســهام عدالت را به مجلس ارائه 
کرد تــا نماینــدگان با بررســی دقیق آن، 
در خصوص آزادســازی ســهام عدالت 
تصمیم گیری و پس از سال ها این سهام را 

به مردم منتقل کنند.

با این حال و با گذشــت بیش از یک ســال 
از ارائــه الیحه مذکــور به مجلــس، هنوز 
نمایندگان در خصوص سازوکار آزادسازی 
ســهام عدالت به جمــع بندی نرســیده اند 
و اگرچــه در مصاحبــه هــای مختلف از 
تمایل مجلــس و نهادهــای حاکمیتی به 
آزادسازی هرچه ســریع تر سهام عدالت 
خبر داده اند امــا در عرصه عمــل، هنوز 

اقدامی انجام نشده است.

وعده پورابراهیمی: آخر بهمن
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 
ســوم بهمن ماه درباره آزادســازی سهام 

عدالت گفته بود: »پیشــنهاد آزادســازی 
ســهام عدالت در کشــور در غالب گزارش 
کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی بــه شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی کشــور ارائه شــد که در صورت 
موافقت اعضای این شــورا و پس از آن تأیید 
مقام معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته 
آینده آزادســازی ســهام عدالت براساس 
جــدول زمانبنــدی عملیاتی شــود. ما در 
مجلس و در کمیسیون اقتصادی به صورت 
جدی به دنبال این هســتیم که در آستانه 
چهلمین ســال پیروزی انقالب اســالمی 
موضوع انتقــال قطعی مالکیت ســهام به 

مردم را عملیاتی کنیم.«

وعده وزیر اقتصاد: آخر سال
پس از این اظهارنظر، 20 روز بعد نیز فرهاد 
دژپســند وزیر امور اقتصــادی و دارایی از 
آزادســازی ســهام عدالت تا یک ماه آینده 
خبر داد و گفــت: »تالش داریم تا ســهام 
عدالتی کــه مردم دارنــد را آزاد کنیم تا آن 
را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کاالی 

سرمایه ای تبدیل کنند.«
بر پایه ایــن گزارش، علی رغــم تاکید وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس بر آزادسازی سریع سهام 
عدالت، اما با توجه به اینکه در فصل بودجه 
قرار داریم، احتمال اینکه ســهام عدالت در 
پایان ســال جاری و یا ابتدای سال جدید، 
آزاد شود بســیار پایین اســت؛ چه بسا که 
رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی نیز 
آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری 

را دور از واقعیت عنوان می کند.

سازمان خصوصی سازی: بعید است 
مجلس فرصت بررسی پیدا کند

میرعلی اشرف پوری حســینی در گفتگو با 
رادیو گفــت: در تصمیم گیــری در رابطه با 
آزادسازی ســهام عدالت تردید و اختالف 
نظر وجــود دارد که این موضــوع موجب 
تاخیر  3 ساله در آزادســازی سهام عدالت 

شده و ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم.
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی گفت: 
با توجه به این که در حال حاضر نمایندگان 
مجلــس در حــال تصویب بودجه ســال 
آینده هســتند، بعید به نظر می رسد الیحه 
ســاماندهی ســهام عدالت تا پایان امسال 
در مجلس به تصویب برســد. بــا این حال 

امیدواریم در اولین فرصت این اتفاق بیفتد.

راهکاری برای رفع دغدغه و فراموشی مشتریان بانک ها

برداشت مستقیم از حساب
خریــدار  پرداخت به موقــع چک های 
سررسید شده، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، 
اقساط تسهیالت بانکی، شــهریه مدارس 
فرزندان، دغدغه همیشگی شهروندان است 
که اکنون بانک مرکزی قصــد دارد آن را در 
قالب سیستم »برداشــت مستقیم« سامان 

بدهد.
اوایل بهمن ماه امســال بود که عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش 
بانکــداری الکترونیــک از اجرایی شــدن 
»برداشت مســتقیم« در نظام بانکی کشور 
خبر داد و گفت: یکی از اتفاقاتی که می تواند 
تاثیر مهمی بر توسعه کسب و کارها داشته 
باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این 
در اغلب بانک های کشــور عملیاتی شده و 
می تواتیم آن را به عنوان یک ابزار و بســتر 
مهم در توســعه کســب و کارهای نوپا و یا 

همان استارتاپ ها به کار بگیریم.
وی افــزود: ما مطمئنیــم با راه انــدازی و 
اســتفاده از این سیستم توســط کاربران و 
کسانی که درصدد توسعه کسب و کارهای 
خود هســتند، دغدغه های ایــن فعاالن از 
نظر جمع آوری وجــوه از بین خواهد رفت؛ 
در واقع دغدغه جمع آوری وجوه ناشــی از 

کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت.
پس از آن محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات از اجرایی این 
سیستم در 18 بانک کشــور خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با توســعه آن بخشــی از 
مشــکالت و موانع پیش روی فعاالن کسب 

و کارهای نو برداشته شود.
حال پرســش این اســت که »برداشــت 
مستقیم« )direct ebit( چیست که تا این 
میزان می تواند نه فقــط در زندگی روزمره 
شــهروندان بلکه در فرآیند خدمات رسانی 

کسب و کارها نیز موثر باشد؟
برداشت مستقیم به عملیاتی گفته می شود 
که بــا اســتفاده از آن، مشــتری می تواند 
پرداخت های مورد نیاز خــود را انجام دهد. 
در این عملیات، مشــتری به کارگزار، اجازه 
برداشت از حســاب خاصی را برای پرداخت 
هزینه هایی مانند صورتحســاب قبض، در 
قالب یک دستور پرداخت، صادر می کند و 
در قبال آن بانک بابت هر تراکنش درصدی 
را به عنــوان کارمزد از کارگــزار دریافت 
می کند.کارشناســان حوزه فناوری های 
مالی پیش بینی مــی کنند با توســعه این 
روش می توان تا 2 میلیــون تراکنش بانکی 

را بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان از 
بین برد که خود کمک شایانی به نظام های 

پرداخت خواهد بود.
اجــرای ایــن طــرح از اوایــل دهــه نود 
خورشــیدی در دســتور کار بانک مرکزی 
قرار داشت اما از آنجا که این کار آن نیازمند 
یک پورتــال جامع بود که مشــتری بتواند 
اطالعات دقیق از برداشــت حســاب خود 
داشته باشــد، اجرای آن به طول انجامید و 
اکنون به صورت آزمایشــی در برخی شعب 

منتخب بانکی در حال اجراست.
آنگونه که کارشناسان بانکی نوید می دهند، 
با اجرای کامل این طرح، دغدغه های روزمره 

افراد برای پرداخت قبــوض آب، برق، گاز، 
تلفن و دیگر خدمات، اقســاط تســهیالت 
بانکــی، چــک هــای صــادره و دیگر 
پرداخت های دوره ای افراد از بین می رود.

برداشت مستقیم چگونه کار می کند؟
یک مقام آگاه در شبکه بانکی درباره مزیت های 
برداشت مستقیم به ایرنا توضیح داد: در این 
شــیوه فرد یک بار به بانک مراجعه کرده و 
فرم های مخصوص به این نوع برداشت ها را 
تایید می کند؛ یعنی با این کار به بانک اجازه 
می دهد که ماه به ماه بــرای پرداخت های 
مورد نظر وی، از حســابش برداشت کرده و 

پرداخت ها را انجام دهد.
وی که خواســت نامش ذکر نشــود، تاکید 
کرد: برای نمونه افراد حقــوق بگیر ممکن 
است اقساط تســهیالت بانکی از بانک های 
مختلف داشــته باشــند و یا برای پرداخت 
شــهریه فرزندان خــود تعــدادی چک به 
مدرسه داده باشــند؛ برداشت مستقیم این 
امکان را می دهد کــه در تاریخ های خاص 
برداشــت ها از حســاب افراد انجام شود و 
نیازی به عملیات بانکی از ســوی مشتری 

نباشد.

برداشت مستقیم با اطالع مشتری 
خواهد بود

این مقام آگاه در شــبکه بانکی بــا تاکید بر 
اینکه اکنــون این طرح در شــعب منتخب 
بانک ها به صورت آزمایشــی اجرا شده و در 
مرحله بعدی باید در ســطح شعب آزمایش 
شود تا به مرحله اجرای فراگیر برسد، افزود: 
اجرای این طرح بر مبنــای نظام کارمزدی 
خواهد بود یعنی بابــت خدمتی که ارایه 
می شــود، بانک از مشــتری کارمزد اخذ 
خواهد کرد که البته هنوز میزان آن تعیین 
نشده اســت.وی گفت: ســه مرحله برای 
برداشــت مســتقیم طراحی شــده است؛ 
مرحله نخســت به بازپرداخت تســهیالت 
بانکی مشــتریان اختصاص دارد؛ در مرحله 
دوم پرداخت به اشــخاص در این سیستم 
تعریف می شود و در گام نهایی قبوض شرکت های 

خدماتی تحت پوشش قرار می گیرد.
این فعال بانکــی درباره مرحلــه »پرداخت به 
اشــخاص« چنین توضیح داد: در این مرحله 
می توان پرداخت مســتاجر بــه صاحب خانه 
یا شــهریه مدارس فرزندان و حتــی پرداخت 
اقســاط خرید از فروشــگاه ها را تعریف کرد تا 
دیگر نیازی به صدور چک برای این امور نباشد.

ســخنگوی هیات رییسه مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به این که وفاق خوبی بین دولت و مجلس برای 
موضوع تنظیم بودجه متناســب با جنــگ اقتصادی 
به وجود آمده اســت، گفت: قرار شــد دولت در مورد 
گرانی ها پیگیری هــای الزم را انجــام دهد چون 11 
میلیــارد دالر در اختیار دولت بــرای تامین کاالهای 

اساسی است.
بهروز نعمتی در حاشــیه جلســه علنی دیروز مجلس 
شورای اســالمی در توضیح جزئیات جلسه غیر علنی، 
اظهار کرد: این جلسه برای بررسی بودجه و الزامات آن 
و چالش های احتمالی با حضور آقــای نوبخت، زنگنه، 

حجتی و رحمانی برگزار شد.
وی با اشاره به این که در ابتدای این جلسه تاجگردون، 
رئیــس کمیســیون تلفیــق گزارشــی از مصوبات 

کمیســیون را ارائه کرد، در ایــن باره گفت : 
همچنین 9 نفــر از نمایندگان نیــز در این 
جلســه صحبت های خود را مطــرح کردند. 
جمع بندی این جلســه بر این بود که بودجه 
باید در اختیار صــادرات، تولید و خدمت به 

اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شورای 

اسالمی در ادامه اظهاراتش، خاطر نشان کرد: یکسری 
بحث هــا در مــورد رقم 300 هــزار میلیــارد تومانی 
درباره پرداختی هــای حقوق اعــم از کارکنان دولت 
و بازنشستگان مطرح شــد که این خود چالشی است. 
در مورد مــواردی که مقام معظــم رهبری هم خدمت 

رؤسای قوا بیان کردند نیز بحث هایی مطرح شد.
به گفته نعمتی، برخی دغدغه ها درباره نحو صادرات 

نفت وجود داشــت که زنگنه گزارش خوبی 
از نحــوه اقدامــات درباره صــادرات بیان 

کردند.
وی خاطر نشان کرد: آقای حجتی هم درباره 
تأمین کاالهای اساسی گزارش خوبی را بیان 
کردند که در آن درباره تأمین نیازمندی های 
کشور هم اشاره ای شــد. نمایندگان نیز در 

بحث گرانی ها هم دغدغه های جدی را بیان کردند.
سخنگوی هیأت رئیســه در ادامه صحبت های خود با 
اشــاره به این که بعد از گزارش وزیر صمت بحث های 
نمایندگان تندتر شد، در این باره افزود: درباره گرانی ها 
قرار شــد دولت مجدانه پیگیر باشد، چون 11 میلیارد 
دالر در اختیار دولــت برای تأمین کاالهای اساســی 
است، خود پتانسیل خوبی اســت که می تواند شرایط 

را متعادل تر کند.
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
در بخش دیگــری از صحبت های خــود، اضافه کرد: 
در این جلســه آقای نوبخت قول دادند که مشــکالت 
معیشتی در بودجه به صورت مناسب تر به خصوص در 
تخصیص ها مراعات شود و وزارتخانه ها هم کارشان را 
به نحو احسن پیش ببرند. در مجموع به رغم انتقادات 
خیلی تنــد در جلســه غیرعلنی وفاقــی بین مجلس 
شورای اسالمی و دولت ایجاد شد که بودجه مناسبی با 

ضرایب جنگ اقتصادی داشته باشیم.
وی در پاســخ به این ســوال که گمانه زنی هایی درباره 
احتمال تصویــب بودجه دو دوازدهــم و اصالح آن در 
چهار ماه آینده و همچنین بودجه دو سقفی وجود دارد، 

گفت : بودجه دو سقفی قطعی است. 

مجلس

تاکید مجلس به دولت برای حل مشکل گرانی ها

در حالی که ســتاد تنظیم بازار قیمت هــر کیلو مرغ را 
برای مصرف کننده 11 هزار و 500 تومان تعیین کرده 
بررسی قیمت ها در بازار نشــان از آن دارد که هر کیلو 
مرغ تازه 15 هــزار تومان و اقالم دیگر مــرغ 1۶ تا 30 

هزار تومان قیمت گذاری می شود.
 در ماه هــای اخیر به دالیل مختلــف همچون افزایش 
قیمت نهاده های دامی که منجر به کاهش جوجه ریزی 
و عرضه مرغ گوشــتی در بازار شــد، قیمت این ماده 
پروتئینی ســبد خانوار به شــدت افزایش یافت. ستاد 
تنظیم بازار در راســتای کنترل بــازار و قیمت گذاری 

دســتوری، عرضه مرغ یخ زده و مــرغ تنظیم بازاری را 
آغاز کرد.

در این مدت بارها قیمت دستوری ســتاد تنظیم بازار 
تغییر کرد و در حال حاضر این قیمت از کیلویی 8,500 
تومان به 11 هزار و 500 تومان افزایش یافته اســت و 
این در حالی اســت که قیمت مرغ تازه در ســطح بازار 
از سوی عرضه کنندگان واحدهای صنفی کیلویی 15 

هزار تومان تعیین شده است.
این قیمت هــا در حالی رخ داده که ســتاد تنظیم بازار 
قیمت قانونی هــر کیلو مرغ را 11 هــزار و 500 تومان 

می داند و از ســویی دیگر رئیس اتاق اصنــاف ایران و 
اتحادیه صنفی مرتبــط معتقدند قیمــت 11 هزار و 
500 تومان اعالمی برای محصوالتی است که از سوی 

شرکت پشتیبانی امور دام در بازار عرضه می شود.
این تفاوت گفتار از ســوی ســتاد تنظیم بــازار و اتاق 
اصناف ایران در حالی رخ داده کــه رئیس اتاق اصناف 
ایران در نشست های ســتاد تنظیم بازار حضور دارد و 
می تواند نظرات خود را به این ستاد ارائه و نظرات ستاد 
را دریافت کند. حال جای این ســوال وجود دارد که با 
این وجود چرا ایــن ناهماهنگی در رابطــه با بازار مرغ 

رخ داده است؟بررسی های میدانی نشــان از این دارد 
هر کیلو مرغ تازه در بازار 15 هزار تومان عرضه می شود 
و این در حالی اســت که قیمت هر کیلو سینه مرغ 29 
هزار و 500 تومان، سینه بدون اســتخوان با کتف 25 
هزار تومان، ساق مرغ 2۶ هزار تومان، بال مرغ 1۶ هزار 
و 500 تومان، کتف مرغ 1۶ هــزار و 500 تومان، مرغ 
بســته بندی 18 هزار و 800 تومان، جگر مرغ 4000 
تومان، دل مرغ 8000 تومان، پای مرغ 5000 تومان، 
سنگدان 8000 تومان، سینه زعفرانی 33 هزار تومان 

و شنسل فیله 35 هزار تومان است.

بازار

بازار بی توجه به ستاد تنظیم بازار

حمله به خصوصی سازی با چه منطقی؟
   ادامه از صفحه اول

لذا باید این سرمایه گذاری ها به بخش خصوصی منتقل شود تا بازدهی 
آنها افزایش یابد.

لذا مسئله مهمتر آنســت که آیا هدف اول خصوصی سازی که افزایش 
کارایی ســرمایه گذاری های انجام شده بود محقق شــده است یا نه؟ تا 
جایی که نگارنده مطلع اســت هیچ تحقیق جامعــی در مورد وضعیت 
بازدهی شــرکتهای خصوصی شــده وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان 
به یک قضاوت مســتند دست یافت. اشــکال اصلی عمده قضاوت های 
موجود آنســت که مبتنی بر یک یا چند نمونه خاص اســت و افراد بی 
مهابا قضاوتشــان در مورد یک یا چند مورد را به ســادگی به کل تجربه 
خصوصی سازی بسط و تعمیم می دهند، در حالیکه این تعمیم و بسط 
تنها با وجود ادله آماری الزم ممکن و قابل قبول اســت. همانگونه که در 
تجربه خصوصی سازی موارد شکست فاحش وجود دارد موارد موفقیت 
چشمگیر نیز وجود دارد و چون رســانه ها موارد شکست را به سادگی 
برجســته می کنند ذهن ها به این سمت دچار ســوگیری می شود. اگر 
معکوس آن اتفاق می افتاد احتماالً ذهن ها به ســمت دیگر ســوگیری 

می یافت.
عالوه بر این باید به مســئله نمونه های شکســت خصوصی سازی نیز با 
دقت بیشــتری نگاه کرد. درست اســت که برخی از شــرکتهایی که 
خصوصی شــدند در عمل شکســت خوردند و امروزه بــا بحران روبرو 
هستند اما آیا می توان این شکست را به سادگی به امر خصوصی سازی 
منسوب کرد؟ واقعیت آنســت که بسیاری از شــرکت هایی که از ابتدا 
در اختیار بخش خصوصی بودند و توســط بخــش خصوصی نیز ایجاد 
شدند در همین فاصله ورشکست شــده اند زیرا محیط اقتصادی کشور 
به دلیل تحوالت شدید اقتصاد کالن و سیاست های اقتصادی نادرست 
وضعیت بسیار نامســاعدی برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است. 
طبیعی است که بنگاه ها فارغ از اینکه در دست دولت باشند یا در دست 
بخش خصوصی، ورشکست می شــوند. احاله شکست شرکت هایی که 
خصوصی شده اند به امر خصوصی ســازی قضاوت عجوالنه و ناپخته ای 

است که نباید به راحتی زیربار آن رفت.
حقیقت این است که بسیاری از این شــرکتها اگر در دست دولت باقی 
می ماند شــاید زیان بیشــتری پیدا می کرد و به همین دلیل نمی توان 
به ســادگی آن را به خصوصی سازی نســبت داد. این شرکتها وقتی در 
دست بخش خصوصی هستند ورشکست می شوند و ورشکستگی امری 
الزم برای حیات اقتصادی اســت، اما وقتی این بنگاه های مشــکل دار 
شــده در بخش دولتی باقی می مانند به سادگی ورشکست نمی شوند و 
سالهای سال تحمل می شوند و با سوبسید دولتی به شکل حیات گیاهی 
ادامه زندگی می دهنــد در حالیکه مصلحت جمعی ما آنســت که آنها 
نیز ورشکست شود. روشن است که منفعت کارگران این کارخانه های 
مشکل دار آنست که شــرکت در دســتان دولت باقی بماند تا حتی اگر 
زیان ده شدند ورشکست نشوند و درآمد آنها تضمین شده باقی بماند. به 
همین دلیل این کارگران انگیزه بیشتری دارند تا علیه خصوصی سازی 
تجمع کنند و موضع گیری نمایند و چون رســانه ها تمایل بیشتری به 
آنها دارند به سادگی تسلیم این قضاوت زودهنگام و عجوالنه می شوند 
که اصل سیاست خصوصی سازی و شــکل اجرای آن غلط بوده است در 
حالی که واقعیت امر آنست که مشــکل در فضای اقتصاد کالن و فضای 
کسب و کار کشــور اســت که همه بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی را 

دچار مشکل می سازد.
تبلیغات علیه سیاست خصوصی ســازی با مخدوش نشان دادن تجربه 
خصوصی ســازی بدون انجــام هرگونه بررســی جامع صرفاً ناشــی از 
اشتباه در قضاوت نیست بلکه منفعت برخی سیاســتمداران در این امر 
نهفته اســت. تا وقتی بنگاه ها دولتی بمانند ایــن بنگاه ها محل جوالن 
سیاســتمداران و بهره برداری سیاســی آنها باقی می مانــد. به همین 
دلیل انگیــزه دارند تا جای ممکن تجربه خصوصی ســازی را مشــوه یا 
مشــوه تر از آنچه واقعاً بــوده جلوه دهند تــا بتوانند با خیــال راحت در 
آینده نیز دســت اندازی خود را ادامــه دهند. لذا ضروری اســت تا همه 
نخبگان، اندیشــمندان و دانشگاهیان مراقب باشــند تا فریب این قبیل 
سیاستمداران فاسد را نخورند و به سادگی به دامی که تحت عنوان واضح 

بودن شکست خورده بودن تجربه خصوصی سازی پهن شده نیفتند.

 حق بیمه قراردادها، عامل نابودی رقابت 
در بخش خصوصی

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران گفت: حق بیمه قراردادها، 
هزینه ها را باال برده و پیمانکار مجبور است بر مبنای آن افزایش قیمت 
دهد که این کار در نهایــت، رقابت پذیری بخــش خصوصی را کاهش 

می دهد.
فریال مســتوفی   در  خصوص  روش های مختلــف پرداخت حق بیمه 
گفت: بیمه تأمین اجتماعی کارگران، 23 درصد  توسط کارفرما و هفت  
درصد  از  ســوی  کارگر  پرداخت می شــود  که  این، بیمه ای است که به 
صورت اجباری باید پرداخت شــود و از اولین مــاه حضور در محل کار، 
یک کارگر در لیست بیمه ســازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد؛ اما 
از طرف دیگر، حق بیمه پیمانکاری نیز مطرح اســت که به جای نگاه به 

حقوق کارگر، بر کل مبلغ قراردادهای پیمانکاری ضریب زده  می شود.
عضو هیات  نمایندگان  اتاق بازرگانی تهران در  دوره  هشــتم،   با اشاره به 
تاریخچه حق بیمــه قراردادهای پیمانکاری گفــت: اگر ما به تاریخچه 
حق بیمه قراردادها برگردیم، این روش اخذ حق بیمه برای زمانی است 
که کارفرما حق بیمه کارگر تحت قرارداد پیمانکاری را پرداخت نکند؛ 
اما در قانون، یک حق بیمــه پیمانکاری نیز وجــود  دارد که از آن رقم، 
حق بیمه هایی را که کارفرما برای کارگرش پرداخت نکرده اســت، باید 
پرداخت شود تا کارگر مشــکل تأمین اجتماعی نداشته باشد و بتواند از 

مزایای تأمین اجتماعی استفاده کند.
مستوفی با اشاره به اخذ حق بیمه در هر دو حالت و اضافه تر از حق بیمه 
واقعی یک کارگر اظهار داشــت: در حال حاضر، هم حــق بیمه بر روی 
قرارداد پیمانکاری دریافت می شود و هم حق بیمه معمولی را از کارفرما 
می گیرند که البته در برخی موارد، این پرداختی بیشــتر از رقم تعیین 
شده ای اســت که در قانون ذکر شده، این در حالی اســت که علیرغم 
اینکه کارشناســان تأمین اجتماعی هر دو حق بیمه را می گیرند، هیچ 

خدمتی هم به پیمانکار و کارگر ارائه نمی دهند.

ورشکستگی صندوق ها با وجود اخذ حق بیمه اضافی
این عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشــاره به ورشکستگی زیرمجموعه های 
ســازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: ســازمان تأمین اجتماعی تمام 
پول های حق بیمه را می گیرد؛ ولی االن تمام زیرمجموعه هایش در شرف 
ورشکستی هســتند؛ بنابراین باید مجلس این روش حق بیمه را اصالح 
کند؛ ولی مســلماً اعضای اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی باید به 
پیگیری این موضوع ورود کنند؛ چراکه پیمانکاران و کارگران، کســانی 

هستند که این قانون برایشان مشکالت فراونی ایجاد کرده است.
مســتوفی در ادامه با اشــاره به جایگاه اتاق برای حفظ حقوق کارگر و 
کارفرما ادامه داد: ما هم به عنوان ســازمان بخش خصوصی، بایســتی 
طرفدار بخش خصوصی اعم  از  کارگر یا  کارفرما  باشــیم و  مسلماً ما این 
موضوع را در جلســات اتاق پی گیری خواهیم کرد؛ چــون اصوالً اتاق 
بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه اس ت  و  این 
بررسی مشــکل هم، جزئی از وظایف اتاق بازرگانی است که حتماً باید 
پی گیری شود تا مطالبه  گری برای اســتیفای حقوق کارگر و پیمانکار 

صورت گیرد.

سرمقاله

میز خبر
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 مسدود شدن سیم کارت ها تاثیری
 بر قیمت نداشت

مســدود شدن ســیم کارت های شــخصی متخلف ارســال کننده ی 
پیامک های تبلیغاتی، در شــرایطی اتفاق افتاده که این موضوع تاثیری 

بر افزایش قیمت سیم کارت نداشته است.
 با افزایش مزاحمت پیامک های تبلیغاتی که توســط سیم کارت های 
شخصی ارسال می شــد، روش های گوناگونی برای مقابله ارائه شد که 
یکی از این روش ها، مسدود کردن سیم کارت هایی بود که پیامک های 

انبوه تبلیغاتی ارسال می کردند.
در این راســتا محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات - درباره ی پیامک های تبلیغاتــی مزاحم در صفحه ی توئیتر 
خود نوشــته بود: مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحــم متنفرند، این 
یک واقعیت اســت. ۷0 هزار ســیم کارت متخلف را هم مسدود کردیم 
ولی باز هم هستند. متأسفانه سرمنشــاءها هم زیادند و هزینه پیگیری 
قضائی زیاد. اما باالخره باید به ســرانجام برسد.او هم چنین با ایجاد یک 
نظرسنجی از کاربران توئیتر خواســت نظرات خود را درباره ی بهترین 
روش برای مقابله بــا این پیامک هــای تبلیغاتی اعــالم کنند و طبق 
گزینه هایی که برای این نظرسنجی قرار داده بود، به ترتیب محدودیت 
تعداد پیام در روز، ایجاد امکان تبلیغ ارزان، باال بردن قیمت پیامک ها و 

باال بردن قیمت سیم کارت بیش ترین نظرات کاربران را کسب کردند.

طرح نظارتی نوروز 98 آغاز شد
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز از برگزاری طرح 
ویژه بازرســی و نظارت بر بازار کاال و خدمات در ایام پایانی سال تحت 

عنوان »طرح نظارتی نوروز 98« خبر داد.
جهانگیر شــاهمرادی گفت: کنتــرل و نظارت بر وضعیــت بازار کاال 
و خدمات اولویــت دار در مراحل تامین، توزیــع، ارائه خدمات و قیمت 
با توجه به افزایــش تقاضای عمومی در ایام پایانی ســال با هدف ایجاد 

آرامش در فضای روانی جامعه از مهم ترین اهداف این طرح است
وی زمان اتمام این طرح بــزرگ را 15 فروردین 98 عنوان کرد و گفت:  
ایجاد زمینه مناســب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری 
از تخلفات احتمالی و رســیدگی فوری، دقیق و کارشناسی به شکایات 
و گــزارش   های مردمی، هم افزایــی و همکاری موثر با ســایر نهادها و 
دســتگاه های ذیربط در ســطح اســتان در راســتای وحدت رویه در 

اقدامات نظارتی از دیگر رویکردهای این طرح به شمار می رود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز درباره اولویت های 
کاالیی این طرح بیان داشت: نان، لبنیات )شیر، ماست و پنیر(، گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، تخم   مرغ، برنج، شــکر، روغن نباتی، حبوبات، میوه 
)سیب، پرتقال و ...(، پوشــاک، کیف، کفش، آجیل، خشکبار، خواربار،  
شــیرینی   جات، روغن موتور، مواد شــوینده و تایر خودرو از مهم ترین 
کاالهایی هســتند که در این طرح مورد بررســی و نظــارت ویژه قرار 

خواهند گرفت
شــاهمرادی درباره بخش خدماتی این طرح نیــز تصریح کرد: عرصه 
فعالیت در بخش خدماتی شامل شرکت   های مسافرتی هوایی، زمینی 
و دریایــی و دفاتر فروش آنهــا همچنین حمل و نقل درون   شــهری و 
برون   شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای 
اقامتی، غذاخوری   ها، رستوران های بین شــهری، نظارت بر عملکرد 
انبارها و ســردخانه   ها، میادین میوه و تره   بار، خدمات خشکشــویی و 

قالیشویی نیز از شاخص ترین موارد نظارتی در بخش خدمات است.
وی اضافه کــرد: نظارت ویژه بر نحــوه تامین، جــذب، توزیع و قیمت 
میوه به خصوص پرتقال و ســیب، نظارت بر مراکز نگهداری کاال شامل 
سردخانه ها و انبارها و بررسی میزان موجودی کاالها در ابتدا و انتهای 
هر دوره و نظارت بر نحوه عملکرد نمایشــگاه های عرضه مستقیم بهاره 
و فروش فوق العاده از اصلی ترین شــاخص های طرح نظارتی نوروز 98  

است.

 صدور مجوز برای واردات ۶۰۰ هزارتن شکر 
در سال ٩٨

یک مقام مســئول در وزارت جهاد کشــاورزی، از صــدور مجوز برای 
واردات 400 تا ۶00 هزار تن شــکر در ســال 98 خبر داد و گفت: این 

واردات از سوی کارخانجات چغندر قند صورت می گیرد.
یک مقام مســئول در وزارت جهاد کشــاورزی، از صــدور مجوز برای 
واردات 400 تا ۶0 هزار تن شکر در سال 98 توسط کارخانجات چغندر 
قند خبر داد.وی با بیان اینکه واردات این کاال توســط کارخانجات، در 
سال جاری ممنوع بوده است، افزود: دلیل این امر، کاهش 30 درصدی 

تولید نیشکر در استان خوزستان است.
این منبــع آگاه اضافه کــرد: به دلیل عــدم تأمین حقابه کشــاورزان 
خوزستانی، تولید نیشکر از 900 هزارتن به ۶00 هزارتن کاهش یافته 
که این میزان تولید، نیاز ســه ماهه اول ســال 98 را تأمین می کند؛ اما 

برای سه ماهه دوم باید واردات انجام شود تا نیاز بازار تأمین گردد.

میز خبر

خریدار  مذاکرات تعیین دستمزد 98 در 
حالی از دو هفته گذشــته جدی تر شد که 
علیرغم فرصت 15 روزه باقی مانده تا پایان 
سال، قرار نیست طی هفته جاری نشستی 
برگزار شود. مذاکرات تعیین دستمزد سال 
آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار 
که طبق قانون در شورای عالی کار با حضور 
نماینــدگان کارگــری، کارفرمایی و دولت 
تعیین می شود، از یکشنبه پنجم اسفند ماه 

در شورای عالی کار آغاز شد.
به رغــم اینکــه در روزهای پایانی ســال، 
جلسات دســتمزد باید در شورای عالی کار 
با فوریت و فوق العاده برگزار شــود تا پیش 
از پایان ســال میــزان افزایش دســتمزد 
نهایی شود، اما نخســتین جلسه چانه زنی 
نماینــدگان کارگــری و کارفرمایی در این 
شورا یکشنبه هفته گذشــته برگزار شد که 

صرفاً مذاکرات اولیه مورد بحث بود.

نشست بعدی؛ هفته آینده
در همین زمینــه حاتم شــاکرمی، معاون 
وزیر کار و دبیر شــورای عالی کار در گفتگو 
با مهر، با امتناع از پاسخگویی درباره آخرین 

وضعیت جلســات دســتمزد، درباره اینکه 
نشست بعدی شــورای عالی کار چه زمانی 
برگزار می شود، گفت: قطعاً در هفته جاری 

نشستی برگزار نخواهد شــد و نشست بعد 
طی هفته آینده تشکیل می شود.

بنابراین نشســت بعدی مذاکرات دستمزد 

98 با فاصلــه حداقل دو هفته ای نســبت 
به نشســت قبلی برگزار خواهد شــد تا این 
مذاکرات به واپســین روزهای سال موکول 

شــود.با توجه به اینکه چانه زنی نمایندگان 
کارگــری و کارفرمایــی مهمترین چالش 
هر ســاله تعییــن مذاکرات مزدی اســت، 
بنابراین وقفه یک هفته ای جلسات دستمزد 
می توانــد مذاکــرات نهایــی را بــه دلیل 

فشردگی سخت تر کند.
به گزارش مهر، در نشســت یکشنبه هفته 
گذشــته شــورای عالــی کار، نمایندگان 
کارگری مواضع خود را برای دستمزد سال 
آینده اعالم کردند؛ درخواســت و پیشنهاد 
اصلی نمایندگان تشــکل های کارگری در 
مورد دستمزد، جبران قدرت خرید از دست 

رفته کارگران طی یکسال گذشته است.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی شــورای 
عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در 
کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام 
مخارج، حداقــل هزینه معیشــت ماهیانه 
یک خانوار 3.3 نفره را برای ســال جاری 3 
میلیون و ۷59 هزار 2۶2 تومان اســتخراج 
کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید 
کارگران طی سال 9۷ نســبت به سال 9۶ 
یک میلیون و 89 هزار تومــان کاهش پیدا 

کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر کرج:

صدای اعتراض سازندگان شنیده شد 
خریدار رئیــس کمیســیون برنامه و 
بودجه، حقوقی و امالک شــورای اسالمی 
شــهر کرج تاکید کرد که نمایندگان مردم 
برخی اعتراضات ســازندگان نســبت به 
تعرفه های مصوب عوارض را وارد می دانند 
و موضوعات محــل اختــالف از طریق کاِر 

کارشناسی مرتفع خواهند شد.
فرج اله ایلیــات با بیان مطلــب فوق اظهار 
داشت: تعیین قیمت منطقه بندی که یکی 
از وظایف قانون شهرداریها به شمار می رود، 
طی 3 سال اخیر به یکی از چالش های جدی این 
نهاد تبدیل شده است چرا که ادارات دارایی 
با حرکت در مســیر تحقق سیاست های 

دولــت مبنی بــر واقعی ســازی قیمت 
منطقــه بندی، مبنای اســتخراج تعرفه ها 
را »بلوک بنــدی« قــرار داده و مبالغ را به 
نحوی افزایش داده اند که پرداخت آن برای 

شهروندان و سازندگان امکانپذیر نیست.
وی افزود: پیش از ایــن قیمت منطقه بندی 
بر مبنای کیفیت و عرض معابر استخراج می 
شــد و امالک و اراضی واقع در معابر با عرض 
هــای ۶، 8، 10، 24 و 45 مترمربع یا باالتر 
به نســبت کیفیت شــان عوارض پرداخت 
می کردنــد و تعرفه مصوب نیز هر ســال به 
نسبت شرایط روز مقداری افزایش می یافت 
و اعتراضی نســبت به آن وجود نداشت. در 

واقع همه مشــکالت از زمانی حادث شد که 
اداره دارایــی مبنای اعــالم قیمت منطقه 
بندی را »بلوک بندی« اعالم نمود و شــیب 
تعرفه را به صورت غیرکارشناســی افزایش 
داد. با ظهور مشــکالت جدید و مشــخص 
شدن ناکارآمدی قیمت منطقه بندی اعالم 
شده از ســوی اداره دارایی، شورای اسالمی 
شهر کرج در خرداد ماه سال جاری با صدور 
مصوبه ای شــهرداری را مکلــف به تعیین 
مجدد قیمت منطقه بندی بر مبنای عرض 
و کیفیــت معابر نمود و مقرر شــد با توجه به 
اینکه تعرفه گذاری ها مربوط به سال 92 می 
شد و طی 5 ســال اخیر هیچ گونه افزایشی 

نداشــته، تیــم کارشناســی آن را چکش 
کاری کند که بــرای این پروســه ۷ ماه کاِر 
کارشناســی ویژه صورت پذیرفت. در واقع 
مدیریت شــهری کرج به این باور رسید که 
قیمت منطقه بندی بر مبنای بلوکی عادالنه 
نیست و عملیاتی کردن آن عماًل سازندگان، 
شهروندان و شــهرداری را در مقابل یکدیگر 

قرار می دهد.
به گفته عضو دوره پنجم شــورای اسالمی 
شــهر کرج، با بررســی های به عمل آمده 
و مطالعه موضــوع به ویژه در شــهر تهران 
متوجه شــدیم که هزینه دریافت و صدور 
پروانه ســاخت به نســبت کل هزینه های 

احداث بنــا از 5 درصد تجــاوز نمی کند و 
گاهــی با تخفیف هــای لحاظ شــده برای 
پرداخت های نقــدی به حــدود 3 درصد 
کاهش می یابــد و از دیگر ســو قیمت هر 
مترمربــع آپارتمان از ســال 92 تاکنون به 
حداقل 3 برابر افزایش یافته است حال آنکه 
نرخ عوارض در کالنشــهر کرج در سال 9۷ 

همان تعرفه مصوب سال 92 است.
ما بــه عنــوان نماینــدگان مــردم صدای 
سازندگان را خواهیم شــد و آنچه مطالبات 
به حق ایشان باشــد را به عنوان یکی از منابع 
اصلی تزریق نقدینگی به شهر را مورد توجه 

قرار می دهیم.
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  خریدار  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
بر اهمیت هزینه بــرای تقویت فناوری های نوین 
مالی تاکید کرد و گفت: هزینه های فناوری نوین 

مالی، سرمایه گذاری برای آینده است.
دکتر علی صالح آبادی دربــاره ورود فناوری های 
نوین مالی به عرصه اقتصاد و نظام بانکی کشــور، 
اظهار داشــت: هر چه در عرصه فناوری های نوین 
مالی به سمت جلو حرکت می کنیم، اهمیت این 
موضوع در اقتصاد کشــور و نقــش موثر آن بیش 
از پیش نمایان می شــود. در حــال حاضر، بدون 
توجه به مباحث فناورانه، تکنولوژی و استفاده از 
روش های سنتی گذشته، امکان فعالیت و نظارت 

دقیق بر روند فعالیت ها وجود ندارد.
وی افــزود: اخیــرا بــا اســتفاده از فنــاوری و 
تکنولوژی های روز دنیا و امکاناتی که در دسترس 
اســت، پیشــرفت ها و گام های خوبی در جهت 
جلوگیری از سو اســتفاده و بروز مشکل برداشته 

شده است.
 به عنوان مثال همانطور که همه مطلع هســتیم، 
بازار ارز طی ماه های اخیر بــا تالطم هایی مواجه 
بود اما بــا اعمال برخــی محدودیت هــا و تغییر 
در نحوه اســتفاده از دســتگاه های کارتخوان از 
ســوی بانک مرکزی شاهد تغییر شــرایط و بروز 

اتفاق های خوبی در این زمینه بودیم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، ادامه داد: 
به نظر من یکی از مباحث مهم در کشــور که باید 
ایجاد شــود، رصد جریان وجوه در کشــور است. 
با انجام اینگونه اقدامات به طــور حتم از هرگونه 
فساد و پولشــویی در اقتصاد کشــور جلوگیری 
خواهد شد، زیرا با اســتفاده از فناوری های نوین 
امکان بررســی و رصد این پول ها در کشور وجود 

خواهد داشت.
صالح آبادی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقداماتی 
که اگر عملیاتی شود به طور حتم به بهبود شرایط 
بیــش از پیش کمــک خواهد کرد، ایجــاد رتبه 
اعتباری برای مشــتریان سیســتم بانکی است، 
گفت: با تعیین رتبه برای مشــتریان برای بانک ها 
از A تا C، خوش حسابی یا بدحسابی این مشتری 
سنجیده می شــود و امکان ســنجش مشتریان 

حقیقی و حقوقی وجود خواهد داشت.
به گفته وی، این رتبه می توانــد به مانند کد ملی 
افراد، برای دریافت تسهیالت امری ضروری باشد 
و مبنایی برای رصد سابقه مشــتری در سیستم 
بانکی خواهد بود. این عضو شــورای فقهی بانک 
مرکزی در ادامــه توضیح داد: اقــدام دیگری که 
باید با استفاده از فناوری های نوین در کشور ایجاد 
شود، ارتباط سامانه سازمان های مختلف از جمله 
مالیات، بانک، بورس، بیمه و... با یکدیگر اســت. 

با ارتباط سامانه این ســازمان ها با یگدیگر، سابقه 
مشتری در تمامی این بخش ها مشخص می شود 
و اگر کاربر در یکی از این ســازمان ها و سامانه ها 
با مشکلی مواجه باشد ســازمان های دیگر مطلع 

خواهند بود.

تاثیر فناوری های نوین مالی بر اقتصاد و 
نظام بانکی کشور

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران در پاسخ 
به اینکه به نظر شــما فناوری های نوین مالی چه 
تاثیری بر اقتصاد و نظام بانکی کشور داشته است؟ 
گفت: مهــم ترین تاثیری کــه فناوری های نوین 
مالی در اقتصاد و کشــور دارد، جریان اقتصادی 
ســالم تر، شــفافیت، ســالمت و کاهش زمینه 
بروز تخلفات است. با اســتفاده از این فناوری ها، 
کارایی و نظارت در کشــور افزایش خواهد یافت و 
حجم پرونده هایی که به سیســتم قضایی می رود 
به شــدت کاهش خواهد یافت، زیرا با روش های 
فناورانه از بروز بســیاری از مشکالت جلوگیری 

می شود.
وی افزود: همچنین با اســتفاده از این فناوری ها، 
کاهش چشــمگیر هزینه ها را خواهیم داشت و از 
سویی با جریان سالم اقتصاد، زمینه بروز بسیاری 

از مفاسد و مشکالت کمتر خواهد شد. 

بانک

ششــمین جشــنواره خیرین و 
واقفین دانشــگاه تهران با حضور 
حــدود ۶00 خیر نیــک اندیش 
دانشگاه برگزار و در این جشنواره 
از بانــک ملت به عنــوان یکی از 

خیران بزرگ تجلیل شد.
 علی اکبــر صابریــان مدیرکل 
روابط عمومی بــه نمایندگی از 
دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل 
بانــک ملت، تندیــس خیر نیک 
اندیش را از دست رییس دانشگاه 
تهران دریافــت کرد.دکتر نیلی 
احمدآبــادی، رییس دانشــگاه 
تهــران در این همایش با اشــاره 

به این نکتــه که افتخار 
دانشــگاه تهــران این 
اســت که از پشتیبانی 
و کمــک خیرین نیک 
اندیش برخورداراست، 
افزود: عــالوه بر کمک 
مادی خیرین، دانشگاه 

تهــران از کمکهــای معنــوی و 
 فرهنگــی خیرین نیز بهــره مند

 می شود و با ایجاد فضای معنوی 
و روحانــی بــه وجود آمــده در 
دانشگاه، نســل جدیدی در کنار 
آموزش تربیت می کند که بسیار 
ارزشمند اســت. رییس دانشگاه 

تهران اظهار امیدواری 
کرد که دانشگاه تهران 
بتواند به کمک خیرین 
و واقفیــن بتوانــد این 

حرکت را ادامه دهد.
دکتر کمره ای، رییس 
هیــات مدیــره بنیاد 
حامیان دانشگاه تهران با اشاره به 
تعداد 1324 خیر دانشگاه تهران 
از ابتدای تاسیس دانشگاه افزود: 
از این تعداد خیــر نیک اندیش، 
تعــداد 4۷ نفــر در ســال های 
اخیر به بورســیه دانشــجویان 
پرداخته انــد، 82 نفر در بخش 

ســاخت و تجهیــز، 5۶0 نفر در 
قالب هدایا به دانشــگاه، بیش از 
۶00 نفر خیر اندوخته و صندوق 
نیکــوکاری و 12 نفــر در قالب 
حامی هزینه های جاری بنیاد به 

حمایت از دانشگاه پرداخته اند.
وی افــزود: در ســال 139۷ بــا 
حمایــت خیرین نیــک اندیش، 
مبلــغ 20 میلیــارد تومــان به 
دانشــگاه تهــران در بخش های 
مختلف کمک شده و نقش بنیاد 
حامیان دانشگاه تهران در جذب 
خیرین نیــک اندیش بیش از 19 

میلیارد تومان بوده است.

تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران

دریافت جایزه ملی تحول دیجیتال توسط 
صندوق بیمه کشاورزی

درآئین برگزاری سومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال ، صندوق بیمه 
کشــاورزی به ســبب اجرای جامع، برخط و نظام مند امور جاری نظام 

بیمه کشاورزی ،  تندیس نوآوری دیجیتال را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، صندوق بیمه کشــاورزی 
موفق شد در شــب تحول دیجیتال ایران که با حضور مقامات کشوری 
و فعاالن حرفه ای و دانشــگاهی حوزه تحول دیجیتال کشــور روز 30 
بهمن ماه 139۷ در ســالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار 

شد، جایزه ملی تحول دیجیتال را کسب کند .
بر اساس این گزارش، در این شــب که با قدردانی از برگزیدگان سومین 
دوره جایزه ملی تحــول دیجیتال همراه بود، نخبگان کشــور از رویای 

ایران دیجیتال و چالش های عمده تحقق آن آگاه شدند.
در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال که ده ها شرکت و شخصیت 
حقوقی صاحب نام در عرصه فناوری های نوین شرکت داشتند، پس از 
ممیزی و بررســی های فنی، صندوق بیمه کشاورزی با شعار »به سوی 
ایران دیجیتال« به عنوان دستگاه شایسته، معرفی و تندیس قدردانی 
توسط دانشــگاه تهران- به عنوان قطب علمی کشــور- به دکتر حسن 

نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور اهداء شد.

 بازدید رییس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون
 از چند طرح اقتصادی استان کرمانشاه

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک توســعه تعاون به همراه معاون 
امور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از طرح های اقتصادی 

بخش تعاون در استان کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.
حجت اله مهدیــان رییس هیأت مدیــره و مدیر عامل بانک توســعه 
تعاون به همــراه محمد کبیری معاون امور تعــاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و مســعود کسانی مدیر امور شــعب بانک توسعه تعاون 
استان کرمانشــاه از برخی طرح های اقتصادی و اشــتغال زایی بخش 
تعاون استان کرمانشــاه بازدید نمودند. بر این  اســاس شرکت تعاونی 
۶01۶ پرورش ماهی سد زاگرس شهرستان گیالنغرب، شرکت تعاونی 
مرزنشینان شهرستان سرپل ذهاب، شــرکت تعاونی 121 بهار داالهو 
)مانیزان( اسالم آباد  غرب، شــرکت تعاونی 335 بیمارستان بیستون 
شهرستان کرمانشــاه مورد بازدید قرار گرفته و فعالیت های اقتصادی 

و اشتغال زایی این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.
مهدیان نشســت هایی نیز با کارکنان حوزه تعاون و تعاونگران اســتان 

کرمانشاه برگزار نموده است.

 افتتاح چند طرح تعاونی با تسهیالت بانک 
توسعه تعاون در استان ایالم

حجت الــه مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون بــه همراه کبیری 
معاونت تعاون مقام عالی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 

بازدید و کلنگ زنی چند طرح تعاونی وارد استان ایالم شدند.
مهدیان در این ســفر ضمــن بازدیــد از مجتمع خدماتــی رفاهی و 
گردشگری ســیوان ایالم، که با پرداخت تســهیالت 25 میلیارد ریالی 
بانک توسعه تعاون و با ایجاد اشتغال زایی جهت 25 نفر کلنگ زنی شد، 

پیش بینی کرد که این طرح پس از 18 ماه به بهره برداری خواهد رسید.
در ادامه این سفر، مدیران ستادی امور منابع انسانی و امور بین الملل در 
بازدید از شرکت های ایالم سرنگ که درزمینه تولید سرنگ از تسهیالت 
بانک توســعه تعاون به میزان 11 میلیارد و 8۶۶ میلیون ریال استفاده 
نموده اند، بازدید کردند و ســپس در ادامه این بازدیدها از شرکت ایالم 
آســا نیز که درزمینه تولید کیک و کلوچه فعالیت می نماید و با دریافت 
تسهیالت از بانک توسعه تعاون به میزان 10 میلیارد و 55 میلیون ریال 

زمینه اشتغال 8 نفر را فراهم نموده است بازدید شد.
از دیگر طرح های بازدید شــده، می تــوان به طرح دهکــده آبی کیان 
ایوان اشــاره کرد که با دریافت تســهیالت به میزان ۶ میلیارد ریال و 
اشــتغال زایی ۷ نفر از محل تســهیالت اشــتغال زایی روســتایی به 

بهره برداری رسیده است.

 باجه بانک سینا در گرمی اردبیل 
به بهره برداری رسید

در مراســمی با حضور رئیــس بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی، 
مدیرعامل بانک ســینا، استاندار اردبیل و مقامات اســتان، باجه بانک 

سینا در گرمی اردبیل به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این باجه با هدف حمایت از طرح های 
اشتغالزا و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در زمینه کمک به 

ایجاد اشتغال در مناطق روستایی صورت گرفت. 
در این مراســم مهندس ســعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی گفت: از اعتبارات اشتغالزای امســال و سال آینده 50 میلیارد 
تومان به اســتان اردبیل اختصاص یافته که برای شهرستان گرمی 15 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی در دیدار با اهالی روســتای نصــراهلل بیگلو از توابــع بخش انگوت 
شهرســتان گرمی گفت: اجرای طــرح آبادانی و پیشــرفت منطقه ای 
بنیاد مســتضعفان در هشــتمین شهرســتان کم برخوردار کشــور 
یعنی شهرستان گرمی آغاز شده اســت.میرزاده نماینده مردم گرمی 
در مجلس شــورای اســالمی هم از حمایت قاطع مجلس از طرح های 

توسعه ای و اشتغالزایی بنیاد مستضعفان خبرداد.
بانک ســینا مدیرعامل بانک سینا هم در این مراســم، با بیان آنکه این 
بانک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و کمک به توسعه اشتغال 
در مناطق روســتایی، اقدامات موثری را به انجام رسانده است، گفت: 
بانک ســینا از طریق انعقاد تفاهم نامــه همکاری با معاونت توســعه 
روستایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری و بنیاد علوی، تسهیالت 
یارانه دار را در اختیار متقاضیان ایجاد طرح های اشــتغال زا در مناطق 
روستایی قرار می دهد تاکنون بیش از 1000 طرح با امکان اشتغالزایی 

برای ده ها هزار نفر به بهره برداری رسیده است. 
وی از آمادگی بانک ســینا جهت ارائه خدمات بهینه بــه هموطنان به 
ویژه در مناطق روســتایی و حمایت از طرح های اشــتغالزایی خبر داد. 
شمسایی مدیر شــعب منطقه آذربایجان شــرقی، زنجان واردبیل هم 
گفت: در این منطقه تاکنون 143 فقره  طــرح به میزان 1,13۶ میلیارد 
ریال مصوب شده که از این تعداد 12۷ طرح به میزان 9۶8 میلیارد ریال 

به عقد قرارداد منجر شده و 59 طرح نیز به بهره برداری رسیده است.

7۲4  بهترین اپلیکیشن موبایلی کشور شد
در یازدهمین جشــنواره وب و موبایل ایران، اپلیکیشــن ۷24 عنوان 
بهترین اپلیکیشن موبایل را در میان بیش از ۶000 اپلیکیشن شرکت 

کننده در این رویداد کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پرداخت الکترونیک سامان )سپ(، 
در یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران که 25 و 2۶ دی ماه در سالن 
همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار گردید، تندیس بهترین اپلیکیشن 
موبایلی، توسط سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به 
شــرکت پرداخت الکترونیک سامان بابت توســعه و انتشار اپلیکیشن 
۷24 اهدا شــد. ۷24 در حال حاضر با بیش از 4 میلیــون کاربر، یکی 
از پرتراکنش ترین اپلیکیشن های پرداختی کشــور است که خدمات 
متنوعی همچون خرید شــارژ و بســته اینترنت، پرداخت انواع قبوض 
خدماتی و جریمه راهنمایی و رانندگی، کارت به کارت، خرید بیمه و... 

را در اختیار کاربران قرار می دهد.

میز خبر
سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری 

برگزار شد
سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، در محل دانشگاه خاتم 
و با حضور جمعی از مدیران و فعاالن حوزه بهــره وری و کیفیت برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، در این کنفرانس که با حضور 
معاون ســازمان برنامه و بودجه کشــور و نایب رییس انجمن مدیریت 
بهره وری، معاون ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد، 
رییس ســازمان ملی بهره وری، رییس انجمن مدیریت ایران و جمعی 
از مدیران و کارشناســان فعال در این حوزه برگزار شــد، عالوه بر ایراد 
ســخنرانی ها و ارایه مقاالتــی با هــدف تبیین جایگاه بهــره وری در 
بخش های مختلف اقتصادی و ســازمان ها، پنل هــای تخصصی  نیز با 
موضوعاتی نظیــر نظام های مدیریت کیفیت، بهــره وری و جایزه ملی 
کیفیت برگزار شــد. در این کنفرانس همچنین از بانک پاســارگاد در 
بخش بنگاه های اقتصادی و مالی و از دانشگاه خاتم در بخش نهادهای 

آموزشی و علمی تقدیر شد.

اهتمام ویژه بانک پارسیان برای رونق تولید و 
ایجاد اشتغال پایدار در کردستان

دکتر پرویزیان، رییس کانون بانک ها وموسســات اعتباری خصوصی 
و مدیرعامل بانک پارسیان درجریان ســفر یک روزه دکترعبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی به اســتان کردســتان، به همراه ایشان 
در جلسه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان حضور 

یافت و به بررسی مشکالت سرمایه گذاران و تولید کنندگان پرداخت. 
در این جلسه که استاندار کردســتان نیز حضور داشت؛ عالوه بر دکتر 
پرویزیان، مدیران عامل بانک ها، رییس صندوق توســعه ملی و معاون 

نظارت بانک مرکزی  نیز رییس کل بانک مرکزی را همراهی کردند.
همچنین در ادامه این سفر، دکتر پرویزیان، در راستای سیاست بازدید 
ادواری از شعب، از شــعبه سنندج بانک پارســیان  بازدید کرد و ضمن 
گفت وگوی صمیمانه بــا همکاران در جریان رونــد فعالیت و عملکرد 
شــعب قرار گرفت و بر لزوم حمایت های  الزم برای تسریع در اجرایی 
شدن پروژه های پیشــران کردســتان به منظور خودکفایی و اشتغال 

پایدار تاکید کرد.
مدیرعامل بانک پارســیان، در جریان این بازدید با تاکید بر لزوم ارایه 
زنجیره کامــل خدمات بانک، جــذب منابع ارزان قیمــت و کیفیت و 
سرعت ارایه خدمات، تالش و عزم جدی کارکنان را برای ارتقای بیشتر 

جایگاه بانک خواستار شد.

 اهدای تجهیزات بیمارستانی توسط بانک
  ایران زمین به زلزله زدگان کرمانشاه

بانک ایران زمین به منظور رفع احتیاجات درمانی و در راستای اجرای 
مسئولیت اجتماعی خود پس از بررسی و نیاز ســنجی از منطقه زلزله 
زده کرمانشاه، یک دســتگاه هماتولوژی و چند دستگاه تهیه آب مقطر 

به بیمارستان سرپل ذهاب اهدا کرد.
در همین راســتا هادی قدیمی معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین، 
با اشــاره به اقداماتی که از سال گذشته توســط این بانک در خصوص 
کمک به هموطنانمان در کرمانشاه انجام گرفته گفت: همزمان با وقوع 
زلزله با تصمیم هیات مدیــره بانک و نیازهایی که از ســوی ارگانهای 
ذیربط اعالم شده بود سعی شد اقالم مورد نیاز مردم منطقه تهیه و برای 

آنها ارسال شود.
قدیمی افزود: همچنین در ادامه هزینه چاپ تقویم بانک در سال 139۷ 
نیز همگام با شبکه بانکی به امر کمک رسانی به مردم منطقه اختصاص 
ا با  یافت. و همکاران ما نیــز به صورت خود جوش کمک هــای خود ر
ز منطقــه داشــتند، در محل های  توجــه به شــناختی کــه ا
لعبور و دور از دســترس توزیع کردند.وی نگاه مسئوالنه شبکه  صعب ا
بانکی در حوادثی همچون زلزله را مناســب دانست اما اظهار امیدواری 
کرد با برنامه ریزی هایی که از سوی مراجع ذی صالح صورت می گیرد، 

این کمک ها با نظم و ترتیب بیشتری انجام شود.

پیکر مطهر »محمد قنبریان« شهید مدافع حرم 
بانک صادرات ایران در سمنان تشییع شد

پیکر همکار شهید مدافع حرم »محمد قنبریان« پس از دو سال دوری 
از وطن، بر دستان همکاران بانک صادرات ایران در سمنان تشییع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، محمد قنبریان، کارمند 
سرپرستی حوزه یک استان ســمنان بانک صادرات ایران در سال 95 
و در حین عملیات مستشــاری در سوریه مفقود شــد و پیکر وی پس 
از دو سال شناسایی و روز سه شــنبه با حضور همکاران ستاد مرکزی، 
مدیر شعب بانک در استان سمنان، همکاران، مقامات کشوری و نظامی 
استان، خانواده شــهدا و عموم مردم شهیدپرور سمنان ضمن برگزاری 
مراسم وداع در معراج شهدای این شهر، تشــییع و به سمت زادگاه وی 
شهر شــاهرود بدرقه شد.»محمد قنبریان ســال 1350 در خانواده ای 
مذهبی در شهرستان شــاهرود متولد شد. پدر او شــاغل در آموزش و 
پرورش و مادرش خانه دار بود. از 22 ســالگی وارد بانک شد. وی برادر 2 
شهید است که اولی سردار احمد قنبریان فرمانده سپاه گنبد بود که در 
ســال 58 در پی درگیری با منافقین در گنبد، پیکرش به عنوان اولین 
شهید شهر شاهرود تشــییع شــد. دومین برادر وی نیز در سال ۶1 در 
منطقه رقابیه عراق به جمع رزمندگان مفقوداالثر پیوست«.وی پیش 
از اعزام برای دفاع از حرم حضرت زینب )س( درسوریه در مصاحبه ای 
با تأکید بر اینکه هدف نهایی او ادامه راه برادران شــهیدش است، گفت: 
عقبه جبهه و جنگ و به ویژه حفاظت از مرزهای فرهنگی، سیاســی و 
امتداد خط رهبری)مد ظله العالی( اهمیــت ویژه ای دارد و از همرزمان 

خود خواست تا این راه را ادامه دهند.
بانک صادرات ایران با تقدیم بیش از 90 شــهید دفــاع مقدس، حادثه 
منا و مدافع حرم، نقــش مهمی در تقویت فرهنگ ایثار و شــهادت در 
نظام بانکی کشور داشــته و با جذب 14 هزار ایثارگر، رتبه اول را در بین 

دستگاه های تابعه  وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب کرده است.

شعبه تخصصی بانک – بیمه سامان افتتاح شد
شعبه تخصصی بانک –بیمه سامان با حضور مدیرعامل و معاون بانکی 
و بازاریابــی بانک ســامان و مدیرعامل و معاون اجرائی بیمه ســامان، 
همزمان با چهاردهمین ســالگرد تاســیس بیمه ســامان در مجتمع 

داریوش خیابان فرشته تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســامان، ماموریت این شعبه پشتیبانی 
اختصاصی و ارایه خدمات فــروش و پس از فــروش از مرحله صدور تا 
پرداخت خســارت به مشــتریان بانک ســامان در زمان دریافت بیمه 

نامه های بیمه سامان از شعب بانک سامان است.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان در مراســم افتتاح این شعبه با بیان این 
که راه اندازی شعبه بانک- بیمه از ابتدای فعالیت بیمه سامان در ذهن 
مدیران بوده اســت، گفت: برای اجرایی شــدن این ایده، انواع روش ها 
تجربه شــد و آن چه امروز افتتاح شــده اســت، برایند همه آن سعی و 

خطاهاست.
احمد رضا ضرابیه با بیــان این که مقوله بانک – بیمه در جهان بســیار 
تجربه خوبی بــوده، اما راه اندازی آن در ایران با مشــکالتی مواجه بود، 
اظهار کرد: شعبه بانک- بیمه ســامان حاصل یک روند تکاملی است و 

می توان ادعا کرد که یکی از نمونه های منحصر به فرد در کشور است.

میز خبر

دکتر صالح آبادی مطرح کرد

امکان رصد جریان وجوه با فناوری های نوین مالی

بانک قرض الحسنه مهرایران اعالم کرد

تسهیل در تضامین پرداخت وام های قرض الحسنه
خریدار بانک قرض الحســنه مهرایران باهدف 
برخورداری بیشــتر اقشــار نیازمنــد جامعه از 
خدمات و طرح های تســهیالتی قرض الحســنه 
بانک، شــرایط اخــذ ضمانــت بــرای وام های 

پرداختی را تسهیل کرده است.
با توجه به خوش حســابی بیشــتر مشــتریان و 
استفاده کنندگان تســهیالت ارزان قیمت، بانک 
قرض الحســنه مهرایران همواره در تالش است 
تا شرایط اخذ وثیقه و ضامن برای پرداخت وام های 
قرض الحسنه را تسهیل کند. در این راستا، بانک 
قرض الحسنه مهرایران طی سال های اخیر الزام 
اخذ ســفته و چک برای ضمانت تســهیالت را از 
شــرایط خود حذف کرده اســت و با مالک قرار 
دادن ســامانه اعتبارسنجی، مشــتریان خوش 

حساب شبکه بانکی را ارج می نهد. 
بانک قرض الحســنه مهرایران در ســال جاری 
طرح های تســهیالتی مانند: طرح تسهیالتی دو 
در یک را تدوین و اجرایی نموده اســت که در آن، 
بدون نیاز بــه ضامن و در کمتریــن زمان ممکن 
مبلغ تسهیالت درخواستی به حساب متقاضیان 
ریــز مــی شــود و همچنین بــا امضای  وا
تفاهمنامه هایی با شــرکت هــای بیمه ای به 
منظور پوشــش بیمه درمان تکمیلی تاکسیرانان 
و اتوبوســرانان و افراد تحت تکفــل، بیمه آتش 
سوزی واحدهای مســکونی، بیمه نامه اتومبیل 

)بیمه شــخص ثالث و حــوادث راننــده، بیمه 
بدنه( و بیمه عمر و حوادث گروهی تا ســقف 30 
میلیون ریال تهســیالت قرض الحسنه بدون نیاز 
به ضامن پرداخت می کند.ایــن بانک در اقدامی 
دیگر، با هدف تأمین و رفــع احتیاجات ضروری 
دانشجویان دانشــگاه آزاد اسالمی متقاضی سفر 
به عتبات عالیات در اربعین حســینی، تسهیالت 
قرض الحســنه ده میلیــون ریالی، بــدون اخذ 
ضامن پرداخت کرده اســت.بانک قرض الحسنه 
مهرایران، در دو سال اخیر باتوجه به الزامات الزم 
برای صدور گواهی های کســر از حقوق، شروط 
مربوط به ضامنین رســمی و اســتخدام دولت را 
از شرایط پرداخت تســهیالت خود حذف نموده 
و تنها بر اساس ضوابط و دستورالعمل های بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران عمل می کند.
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران شــرایط 
ضامنین برای پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
را در قالب بخشــنامه هایی به بانک های کشــور 
ابالغ کرده و مســئولیت اعمال شرایط را بر عهده 
مسئول بانک و با تـــوجه به سوابق بانکی و اهلیت 

مشتری تعیین نموده است.
در این راســتا، بــه ازای هر 100 میلیــون ریال 
تسهیالت قرض الحســنه، اخذ یک ضامن معتبر 
به همراه ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان 
مربوطه، فـــیش حقوقی وحکم کارگزینی منوط 
به کفایت میزان حقــوق دریافتی آن ضامن برای 

اقساط تسهیالت به بانک ها اعالم شده است.
ضمانــت یک نفــر کارمنــد رســمی، پیمانی، 
بازنشســته دولت، نــــیروی نظامی و انتظامی، 
نـــهـادها و مـوسسات عمومی )نظیرشهرداری  
و بنیــاد، کمیته امــداد، هــالل احمر(،کارگر یا 
کارمنــد شــرکت های تولیدی صنعتــی بزرگ 
و فعال، با ارائـــه آخرین فیــش حقوقی و حکم 

کارگزینی و ... نیز امکان پذیر می باشد .
همچنین، بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی 
اخذ ضمانت یک نفر کاســب دارای پروانه کسب 
که در زمان اعطــای تســهیالت دارای فعالیت 
اقتصادی دایر باشــد هم برای بانک هــا الزام آور 

خواهد بود.


