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اخبار
وزیر تعاون مصوبه افزایش  ۲۶درصدی
حقوق را ابالغ کرد

وزیر تعاون مصوبه افزایش  ۲۶درصدی
حقوق را ابالغ کردوزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مصوبه اصالح حداقل دستمزد  ۹۹که
نسبت به پارسال  ۲۶درصد افزایش دارد را به
همه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار
ابالغ کرد.
سرانجام پرونده دستمزد  ۹۹روز ۱۷
خردادماه پس از ساعتها چانهزنی نمایندگان
کارگری ،کارفرمایی و دولت بسته شد .براین
اساس نمایندگان توافق کردند که حق مسکن
کارگری  ۲۰۰هزار تومان افزایش یابد و به
عنوان پیشنهاد به هیات وزیران ارائه شود و
عالوه بر آن  ۷۵هزار تومان از پایه سنواتی کم
و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه
شود .براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر
در سال  ۹۹که پیش از  ۲۱درصد رشد داشت،
 ۲۶درصد شد.
به گزارش روز یکشنبه وزارت تعاون متن
کامل بخشنامه دستمزد  ۹۹از سوی «محمد
شریعتمداری» وزیر تعاون به همه کارفرمایان و
کارگاههای مشمول قانون کار ابالغ شد.
براساس این مصوبه برای بهبود وضعیت
معیشتی کارگران در سال جهش تولید مبلغ
روزانه  ۲هزار و  ۵۰۰تومان از مبلغ پایه سنواتی
کسر و به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال
 ۱۳۹۹اضافه شد .بدین ترتیب حداقل مزد از
اول تیرماه سال  ۱۳۹۹روزانه  ۶۳هزار و ۶۸۰
تومان تعیین شد.
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای
تیرماه سال  ۱۳۹۹به میزان روزانه  ۱۵درصد
آخرین مزد سال ( ۱۳۹۸ثابت یا مبنا موضوع
ماده  ۳۶قانون کار) به اضافه روزانه پنج هزار و
 ۵۳۳تومان افزایش یافت.
در تبصره این مصوبه آمده است :از اول
تیرماه امسال با اعمال افزایش این بند مزد شغل
کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل
مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز
مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳
هزار و  ۶۸۰تومان کمتر شود.
همچنین به کارگرانی که از اول تیرماه سال
 ۱۳۹۹دارای یک سال سابقه کار شده یا یک
سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته
باشد ،روزانه مبلغ سه هزار و  ۳۳۳تومان نیز به
عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
از اول تیرماه امسال پرداخت مبلغ مربوط
به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه
بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق برای گروه
یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعالمی
توسط «اداره کل روابط کار و جبران خدمت»
انجام می شود.
همچنین در راستای تقویت مهارت محوری
و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت
مندی کارگران باسابقه ،از اول تیرماه امسال همه
کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول
قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده
و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات)
آنان در همان کارگاه گذشته باشد ،اعم از اینکه
حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه
حساب کرده باشند یا خیر ،مشمول دریافت پایه
(سنوات) خواهند بود.
طال و دالر همپای هم پیش رفتند

قدم زنی طال و دالر

در بازار ارز و طال امروز شاهد روند افزایشی
قیمتها بودیم؛ به گونهای که سکه تمام به
هشت میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و دالر به ۱۸
هزار و  ۸۰۰تومان رسید.
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در
بازار روز یکشنبه با افزایش  ۲۰۰هزار تومانی ،به
هشت میلیون و  ۲۰۰هزار تومان رسیده است.
سکه طرح قدیم با قیمتی معادل هفت میلیون
و  ۹۵۰هزار تومان داد و ستد میشود که ۲۵۰
هزار تومان بیشتر از دیروز شده است.
قیمت نیمسکه چهار میلیون و  ۵۰هزار
تومان است و ربع سکه نیز افزایش  ۵۰هزار
تومانی را تجربه کرده و دو میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان فروخته میشود.
سکه یک گرمی هم با افزایش  ۱۱۰هزار
تومانی یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان داد و ستد
میشود.
در این میان هر گرم طالی  ۱۸عیار در
طالفروشیها  ۷۰۰۰تومان گران شده و ۸۰۷
هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین در بازارهای جهانی ،آخرین قیمت
هر اونس طال  ۱۷۴۴دالر ثبت شده که  ۱۳دالر
افزایش یافته است.
در بازار ارز نیز دیروز قیمتها افزایشی بود؛
به گونهای که صرافیهای بانکی هر دالر آمریکا
را معادل  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان خریدند و به
قیمت  ۱۸هزار و  ۸۰۰تومان فروختند که در
مقایسه با دیروز به ترتیب  ۱۰۰و  ۲۰۰تومان
افزایش قیمت داشته است.
همچنین ،امروز نیز این صرافیها هر
یورو را به قیمت  ۲۰هزار و  ۶۰۰تومان
خریدند و  ۲۰هزار و  ۹۰۰تومان فروختند
که نرخ خرید و فروش یورو نسبت به
روز گذشته به ترتیب  ۲۰۰و  ۳۰۰تومان
افزایش قیمت دارد.
عالوه براین ،بانکها نیز امروز هر دالر
آمریکا را  ۱۸هزار تومان و هر یورو را  ۲۰هزار
تومان برای خرید قیمتگذاری کردند که نسبت
به روز گذشته تغییر قیمتی نداشته است.
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اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان متخلف:

ارزها را نیاورید ،اسامی تان رسانهای میشود

بانک مرکزی با قدردانی از صادرکنندگانی
که نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام
کردهاند ،اعالم کرد :در صورت عدم برگشت ارز
توسط سایر صادرکنندگان ،اسامی متخلفان در
رسانهها منتشر می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از بانک مرکزی،
این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی
عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دو
سال اخیر نسبت به اعالم فهرست دریافتکنندگان ارز
برای واردات اقدام کرده است .الزم به ذکر است در
حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد
و شرکتها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و
ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از
امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد
آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش
وارداتی تبیین و تشریح شود.
از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد
به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای
حاصل از صادرات خود طی سالهای ۱۳۹۷

(متأسفانه تعدادی از صادر کنندگان علی رغم
گذشت مدت طوالنی از تاریخ صدور کاال و خدمات
هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد

کشور بازنگرداندند) و  ۱۳۹۸تا پایان تیرماه سال
جاری ،اعالم میکند در صورت عدم برگشت
ارز مطابق مصوبات هیئت وزیران و مصوبات

شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،اسامی تمام
صادرکنندگان کاال و خدماتی که ارزهای صادراتی
را مطابق ترتیبات اعالمی این بانک به صورت
شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمیگردانند را
در رسانهها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع
باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی
خود باعث تالطم در نرخ ارز و تحمیل هزینههای
سرسامآور به آحاد جامعه میشوند.
در پایان یادآور میشود ،این بانک ضمن تشکر
از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع
جامعه برابر سیاستهای ابالغی اقدام به برگشت
ارز کردهاند ،خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی
که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند،
خاطر نشان میسازد ،در نظر گرفتن فرصت زمانی
حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کاال برای برگشت
ارز صادراتی ،به منظور فراهم آوردن شرایط و
امکان برگشت ارز به کشور است ،لذا انتظار میرود
صادر کنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی
مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.

وزیر ارتباطات درباره اینستاگرام:

با بستن شبکه ها چیزی درست نمی شود

سواالت نمایندگان و دغدغههایی که دارند درست است اما باید
آن را از مسئوالن دیگری بپرسند.
واکنش آذری جهرمی به انتقاد نمایندگان از اینستاگرام :با بستن
شبکه ها چیزی درست نمی شودعصرایران -وزیر ارتباطات گفت:
اینستاگرام به دلیل سیاستهای ما و از دور خارج کردن بقیه پلتفرمها
امروز به قطب سرگرمی تبدیل شده است ،همه چیز با دست روی
دست گذاشتن و بستن شبکههای اجتماعی حل نمیشود.
«محمد جواد آذری جهرمی» دیروز (یکشنبه) در پاسخ به سواالت
و انتقادات نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ،گفت:
«اگر اینستاگرام در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی ،صفحههای
مربوط به ایشان و کاربرانی که ابراز ارادت کردند را میبندد ،باید
بدانیم آنها تروریست های کت و شلوارپوش هستند و در آن شکی
نیست .اما اگر سردار در بغداد به شهادت میرسید ما باید آن شهر را
خالی میکردیم؟ دغدغه شما در خصوص فضای مجازی و اینستاگرام
درست است ،اما استفاده حداکثری از این فضا نگاه دیگری است».
وزیر ارتباطات گفت :فضای مجازی و شبکه ملی اطالت ،سه الیه
شامل الیه محتوا ،خدمات و زیرساخت است که تمام این الیه ها باید
به موازات هم رشد کنند و پیش بروند.
آذری جهرمی با بیان اینکه وظیفه وزارت ارتباطات صرفا رشد و
تهیه زیرساخت برای شبکه ملی اطالعات است ،اضافه کرد :اگر حمل
و نقل وارد شبکه ملی اطالعات شده است وظیفه پاسخگویی درباره
عملکرد آن با وزارت ارتباطات نیست ،اگر جرم و جنایتی در فضای

مجازی رخ میدهد وظیفه رسیدگی آن با وزارت ارتباطات نیست.
سواالت نمایندگان و دغدغههایی که دارند همگی درست است اما
باید آن را از مسئوالن دیگری بپرسند.
وی اظهار داشت :انتقاد دیگری که به درستی مطرح شد ،درباره
«نسبت ترافیکی» است .این نسبت ترافیکی از کجا به دست میآید؟
از جریان تبادل و مصرف داده .اگر این اتفاق به درستی پیش نرفته به
دلیل عدم تولید محتوا و گردش آن روی پلتفرم ها است .راه اندازی
تلوزیون های اینترنتی به همین دلیل بوده است.
وزیر ارتباطات گفت :شما در خصوص نگرانی هایی که در حوزه
تولید محتوا به ویژه برای کودک و نوجوان وجود دارد صحبت کرده
اید ،وزارت ارتباطات با اینکه در این حوزه مسئولیتی نداشته است،
اما به آن ورود کرده تا بتواند بستر خوبی را مهیا کند؛ اما از من به
دادگاه شکایت کرده اند که چرا در این حوزه ورود می کند.
آذری جهرمی گفت :ما از قالیباف (رییس مجلس) خواهش می
کنم که به بحث فیبرنوری و مساله خصوصیسازی ورود و آن را حل
کنند .این طرح را دو مرتبه به مجلس آوردم که با کندی پیش رفته
است.
وی اشاره کرد :مانع بزرگ ،مخابرات ایران است که از انحصار
ذاتی خود نمی گذرد تا توسعه شبکه به خوبی پیش برود .اکنون کانال
زیرزمینی در خصوصی سازی واگذار شده است ،چطور چنین چیزی
ممکن است؟ من بیش از دو سال است این مورد را پیگیری می کنم
اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه انحصار شبکههای اجتماعی دغدغه
بهجا و درستی است ،افزود :تمام دغدغههایی که در حوزه فرهنگ،
سبک زندگی ،دین و کودکان مطرح شد درست و بهجاست ،اما با
دست روی دست گذاشتن و بستن شبکههای اجتماعی این مساله
حل نمیشود.
وی ادامه داد :من باید بهعنوان مسئول پیش بروم و شما نیز
پشتیبانی کنید .این ساماندهی بهتنهایی اتفاق نمیافتد .نباید با
محدودسازی و بستن شبکههای اجتماعی از این مهم گذشت .باید
بر این مساله تأکید کنم که کسی موافق بیدینی و دغدغههای مهمی
که دارید ،نیست.

رییس مجلس شورای اسالمی :

فضای مجازی را مثل بازار خودرو مدیریت کنیم

رییس مجلس شورای اسالمی
با اشاره به وجود مشکالتی در بخش
پیامرسانها گفت :چرا باید یک پیام
ساده بین دو شهروند ابتدا به خارج برود
بعد به داخل بازگردد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی
صبح دیروز (یکشنبه) و در جریان
بررسی مسائل حوزه ارتباطات بر اهمیت
شبکه ملی اطالعات تاکید کرد و گفت:
این هم نیاز همه مردم در شئونات
مختلف زندگی است و از سوی دیگر
امنیت ملی ،عمومی ،اجتماعی و اخالقی
ما در گروی شبکه ملی اطالعات است.
وی ادامه داد :همین شبکه ملی
اطالعات که االن وجود دارد دارای
اشکاالتی است .ما عدم تناسب در رشد
ترافیک داخلی و خارجی را داریم و
آنقدر که رشد ترافیک در بخش خارجی
است ،در حوزه داخلی نتوانستیم کنترل
کنیم لذا نیازمند سیاستهای تعدیلی
و راهبردی هستیم که در اختیار این
وزارتخانه است.
قالیباف ادامه داد :جنس و شکل
ترافیک هم مهم است .در ارسال یک
پیام ساده بین دو شهروند ابتدا این

پیام به خارج میرود و بعد به داخل
بازمیگردد که ضعف جدی است.
ما در همین شبکه ملی اطالعات در
خدمات پایه عمومی دچار کمبود جدی
هستیم از جمله در بخش پیامرسان و
سیستم عامل که وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات باید به آن توجه کند.
بحث صیانت از همین شبکه ملی هم
موضوعی مهم است.
رییس مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه کودکان ،نوجوانان
و خانوادههای ما در معرض فضای

آلوده هستند ،ادامه داد :این فضای
آلوده را باید از دو جهت نگاه کرد
یکی تولید محتوا که هم وزارتخانه
و هم بقیه دستگاهها مسئول
هستند و یکی توسعه سرویسهای
داخلی ،سیاستهای دولت و اعمال
مدیریت در شبکه .امروز ما این لجام
گسیختگی را میبینیم این ضعف
مدیریت و بدون سیاستگذاری بودن
را در کشور مشابهی در شرق و غرب
نداریم و حس میکنید حالت لجام
گسیخته و رها شدهای وجود دارد.

قالیباف با بیان اینکه شبکه
ارتباطی ما متکی به حوزه موبایل است،
افزود :ما در شبکه ثابت فیبر نوری بسیار
ضعیف عمل میکنیم فیبر نوری از ۷۰
کیلومتر به  ۲۰۰۰کیلومتر رسیده،
اما سیاست مشخصی نیست .این از
وظایف روشن وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات است و نیاز به پول دولت هم
ندارد .بخش خصوصی میتواند این کار
را انجام دهد و اپراتورها هم داوطلب
هستند ،چرا منازل و مدارس نباید فیبر
نوری داشته باشند که با توسعه شبکه
داخلی آسیبپذیری ،کاهش یابد.
وی یادآور شد :این وظایف تقسیم
کار شده و شورای عالی فضای مجازی
آن را مشخص کرده است اگر هم کمک
مجلس شورای اسالمی نیاز باشد آماده
هستیم که شرایط نابسامان این بخش را
بسامان کنیم .ابهامی در وظایف نیست.
رییس مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اهمیت زیرساخت محتوا و
خدمات تصریح کرد :بخشی از محتوا
حتما در اختیار دستگاههای دیگر
و مردم است ،اما سیاستگذاری و
مدیریت وجود ندارد چطور ما در حوزه

خودرو سیاستگذاری ،تعرفهگذاری و
حمایت از صنعت داخل میکنیم تا این
صنعت رشد کند ،چرا در حوزه وظایف
وزارتخانه مربوطه که باید سیاستهای
تعدیلی داشته باشد و رشد حوزه داخلی
و خارجی متناسب باشد این سیاست
اعمال نمیشود و این فرصت داده
نمیشود .حمایت در حوزه محتوا از
بخش داخلی صورت نمیگیرد.
قالیباف با بیان اینکه انتظار
تولید محتوا از وزارت ارتباطات نداریم،
ادامه داد :اما سیاستگذاری در دست
شماست .این بحث مهم کشور است.
در جنگ اقتصادی هم مبانی زیرساخت
و خدمات عمومی است که باید از آن
استفاده شود.
وی با اشاره به آغاز به کار فعالیت
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای
اسالمی از امروز یادآور شد :ما دو اولویت
اقتصاد و فرهنگ را دنبال میکنیم و
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
پیشران این اولویت است .انشاءاهلل در
جلسات بعدی به طور روشن و براساس
سیاستهای شورای عالی فضای مجازی
موضوعات را دنبال میکنیم.

یادداشت
نقش اصناف در نوسازی مدلهای کسب
و کار بسيار تأثيرگذار است

تشکلهای صنفی و
اصناف به دلیل تکمیل
حلقه تولید تا مصرف کاالها
و خدمات ،نقش و اهمیت
زیادی در رشد و توسعه
اقتصادی کشور و تحقق
دكتر حسین مهری پویایی اقتصاد مردمی دارند.
مدیرعامل بانک
صنعت و معدن گستره اصناف در سطح
کشور ،باعث شده عالوه بر
تأثیر گذاری این بخش در بحث اشتغال ،نقش قابل
توجه و اثربخشی در شفافیت و روانسازی نظام
توزیع ،نظام قیمتگذاری ،تنظیم بازار و همچنین
اصالح و نوینسازی شبکههای توزیع داشته باشند.
نقش اصناف در تحقق منویات مقام معظم
رهبری در راستای حمایت از تولید ،رونق تولید
و بخصوص شعار امسال که جهش تولید بوده نیز
به دلیل ارتباط مستقیمی که با مردم دارند بسیار
تاثیرگذار است و به همین منظور اصناف با درک
نقش خود در این مقطع حساس و با همدلی بیشتر
میتوانند در دستیابی به موفقیتهای بیشتر در
عرصه اقتصادی کشور و برونرفت از وضعیتی که
به دلیل تحریم های ظالمانه به وجود آمده نقش
آفرینی کنند.
اولین روز از تیرماه به نام روز اصناف
نامگذاری شده و این نامگذاری خود گویای
اهمیت و جایگاه این قشر بزرگ از جامعه در رشد
و بالندگی کشور است .این روز فرصت مغتنمی

برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی اصناف و ارج
نهادن به ارزشهای معنوی ،اجتماعی و اقتصادی
این تالشگران در عرصه شکوفایی اقتصادی است.
اهمیت این روز زماني مشخص تر می شود
که نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین
شود .برنامهریزی در راستای اجرای سیاستهای
کالن اقتصاد مقاومتی با تکیه بر شفافیت و
روانسازی نظام توزیع ،ارتقای سطح خدماترسانی
به مردم ،کاهش هزینههای مبادالتی از تولید تا
مصرف و همچنین شناسایی مشکالت و موانع
توسعه و ارتقای فعالیتهای صنفی و تالش و
همکاری جهت رفع این موانع برای اتحادیهها
از جمله وظایف اصناف می تواند باشد بنابراین،
اتخاذ برنامه های راهبردی بمنظور توانمندسازی
صنوف و اعتمادسازی بین مردم مهمترین هدفی
است که اصناف می توانند در این شرایط در نظر
داشته باشند و ضمن تالش در جهت بازگرداندن
بنگاههای کوچک اقتصادی به عرصه تولید از
هیچ کوششی در جلب اعتماد عمومی برای ارائه
محصوالت ایرانی متناسب با ذائقه مردم و در حوزه
بازار و بنگاههای کوچک دریغ نورزند که در این
موضوع الزم است اصناف در مدل های کسب و
کار خود بازنگری کنند و نوسازی مدل های کسب
و کار را متناسب با کاربرد فناوری های نوین و نیاز
مشتریان در دستور کار خود قرار دهند.
نوسازی مدل های کسب و کار در حوزه
کارآفرینی سازمانی موضوع بسیار مهمی است که
ذیل سرفصل نوسازی استراتژیک قرار می گیرد.
نوسازی استراتژیک راهکار مناسبی برای محیط

های امروزی کسب و کارها است که بسیار پویا
و پیچیده شده و حفظ و ماندگاری در آن ،کار
بسیار دشواری است .در چنین محیطی میزان
عوامل موثر بر فضای کسب و کار و نرخ تغییر
و تحوالت آنان بسیار باال است .هر میزان که عدم
اطمینان محیطی باشد ،سازمان ها نیاز بیشتری
به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی
دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحوالت
محیط تطبیق دهند .فعاالن صنفی در این شرایط
ضمن شناخت این موقعیت ،می بایست خود را به
امکانات نوین تجهیز کنند و با استفاده از فناوری،
رویارویی بهتری را در عرصه رقابت داشته باشند
و کانون توجه خود را ارتقای سطح رضایتمندی
مصرفکنندگان و مشتریان خود قرار دهند تا نه
تنها خطر و تهدیدهای ناشی از کسب و کارهای
نوین را نداشته باشند ،بلکه سهم خود از بازار را
نیز افزایش دهند .با توجه به شدت روز افزون این
تغییرات استراتژیک در شرایط رقابتی در داخل و
شرایط تحریم و تاثیراتی که این امر بر استراتژی
ها و میزان موفقیت در دستیابی به اهداف دارد،
ضرورت توجه مدیران کسب و کارها به استفاده
از روش های موثر و کارآمد به منظور هدایت و
جهت دهی تغییرات و تحوالت در مسیر مناسب
کامال مشهود است.
البته علیرغم اینکه اصناف در گردش مطلوب
فرآیندها در چرخه و زنجیره تأمین و عرضه
محصوالت و جلب رضایت مصرفکنندگان جهت
تنظیم بازار نقش مهمی ایفا می کنند ،اما عملکرد
این بخش تحت تأثیر برنامهریزی و سیاستگذاری

دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در برنامههای
مختلف است .اصناف در چنین شرایطی می توانند
با نوسازی استراتژیک به انعطاف پذیری و پویایی
در محیط درونی خود پرداخته و به بهترین وجه
ممکن با محیط بیرونی و شرایط گسست محیطی
خود را منطبق کنند و متناسب با خواست و نیاز
مشتریان و با توجه به نوسازی مدل کسب و کار به
ارائه کاال و خدمات بپردازند.یکی از مهمترین مدل
های که برای طراحی مدل کسب و کار استفاده
می شود مدل استروالدر است که یک فعالیت
تیمی بوده که شامل مراحل آماده سازی ،شناخت،
طراحی ،پیاده سازی و مدیریت است.
بر اساس آنچه گفته شد در واقع ،رشد و
پیشرفت اقتصادی کشور و توجه به معیارهای
مرتبط با حق و حقوق مصرفکنندگان ،وابسته
به اقدامات و فعالیتهای اصناف و نهادهای در
سیاستگذاری کالن اقتصادی ،تدوین قوانین،
مقررات و دستورالعمل شکلگیری و فعالیت
بنگاهها و در نهایت کنترل ،نظارت و بازرسی بر
فرآیند زنجیره تأمین و عرضه محصوالت است که
این موضوع لزوم هماهنگی بین نهادهای کشور
بمنظور اعتماد آفرینی در بین جامعه را دوچندان
نموده است و در کنار همه این مباحث نقش
اصناف در نوسازی مدل های کسب و کار خود و
استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات امری
کامال اجتناب ناپذیر خواهد بود و موفقیت اصناف
در همراهی با فناوری تعریف شده که تجربه چند
سال اخیر درحوزه ارائه خدمات الکترونیکی نیز
گواهی بر این ادعاست.

بانك
تداوم پرداخت تسهیالت ازدواج به
زوج های جوان در بانک ملی ایران

تسهیل ازدواج جوانان با تخصیص تسهیالت
قرض الحسنه ،یکی از مهم ترین سیاست های
اعتباری بانک ملی ایران است و از این رو
پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان در تمامی
شعب این بانک به صورت روان در حال انجام
است.
به گزارش امتیاز ،این بانک طی یک
سال گذشته  239هزار و  23فقره تسهیالت
ازدواج به متقاضیان اعطا کرده که ارزش ریالی
این تسهیالت به  75هزار و  50میلیارد و 134
میلیون ریال می رسد.
در دو ماه نخست امسال نیز  14هزار و
 262متقاضی این تسهیالت را از بانک ملی ایران
دریافت کرده اند که ارزش ریالی آن هفت هزار و
 409میلیارد و  220میلیون ریال است.
در سال  97نیز بانک ملی ایران حدود 265
هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش
ریالی  41هزار و  492میلیارد و  768میلیون
ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران همچنین سهم چشمگیری
از مجموع وام ازدواج پرداختی در نظام بانکی را
داراست تا گره گشایی برای تامین این بخش از
هزینه های ضروری خانوار باشد .بدین ترتیب
و بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک
مرکزی ،در سال گذشته نیز رتبه نخست
پرداخت این تسهیالت در میان بانک ها به بانک
ملی ایران تعلق داشت.
الزم به ذکر است ،تسهیل ازدواج جوانان با
تخصیص تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ،یکی از
مهم ترین سیاست های اعتباری بانک ملی ایران
است و از این رو این بانک وام ازدواج را مطابق
دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی و مصوبات
داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته
در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان
ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه
تخلف ،موارد را از طریق سامانه رسیدگی به
شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این
بانک پیگیری کنند.
در سال جدید سقف وام قرض الحسنه
ازدواج برای هر یک از زوجین به  500میلیون
ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84
ماه با نرخ چهار درصد کارمزد است.
هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می
توانند این تسهیالت را دریافت کنند و افرادی
که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396
بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند ،در
اولویت نخست قرار دارند.

احراز هويت سجام در بانک رفاه
کارگران رونمايي شد

مراسم رونمايي از سامانه جامع اطالعات
مشتريان (سجام) در شعب منتخب بانک رفاه
کارگران روز سه شنبه با حضور حسين فهيمي
مديرعامل سپردهگذاري مرکزي و اسماعيل
لـلهگاني مديرعامل اين بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سمات ،فهيمي
دراين مراسم رونمايي گفت :در ماه هاي اخير
شاهد تغيير رويکرد سرمايه گذاران و ورود آنان
به بازار سرمايه هستيم که با همکاري بين بخشي
ميان دو بازار پول و سرمايه مي توان خدمات
مطلوبي را به تمام سرمايه گذاران ارائه کرد.
وي به تجربه موفق همکاري بازار پول و
سرمايه در فروش  ETFدولت و سهام عدالت
اشاره کرد و افزود :تاکنون  752ميليارد تومان از
سهام سهامداران عدالت به فروش رفته است که
در روزهاي آينده اين مبالغ از طريق شبکه بانکي
به حساب سهامداران واريز مي شود.
سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام
عدالت اظهار داشت :طبق آخرين آمارها ،امروز
تعداد افراد درخواست کننده فروش سهام عدالت
از يک ميليون نفر عبور کرد که اين امر نشان
مي دهد که مردم با آگاهي سهام ارزنده خود را
نگه داشته اند.
وي از پيشنهاد ارائه کارت خريد اعتباري
براي سهامداران سهام عدالت استقبال کرد و
گفت :چند بانک درخواست هاي خود را در اين
خصوص به شرکت سپرده گذاري مرکزي ارسال
کرده اند که به زودي سازوکارهاي عملياتي اين
طرح آغاز مي شود .مديرعامل بانک رفاه کارگران
نيز در اين مراسم با بيان اينکه بانک هاي بزرگ
جهان به سوپر مارکت هاي مالي تبديل شده اند،
افزود :اين بانک در انديشه ارائه خدمات متنوع
به مشتريان خود است که اميدواريم همکارهاي
بانک رفاه کارگران با بازار سرمايه همچنان ادامه
يابد.لـلهگاني عرضه سهام شرکت هاي بزرگ،
افزايش مدل هاي سرمايه گذاري و بکارگيري
ابزارها و تکنولوژي هاي روز جهان را از مهم
ترين راهکارهاي توسعه بازار سرمايه ايران اعالم
کرد و گفت :بانک رفاه کارگران نيز در راستاي
افزايش خدمت خود ارائه کارت اعتباري براي
سهامداران سهام عدالت و احراز هويت غير
حضوري را در دستور کار خود قرار داده است
که به زودي اين طرح ها عملياتي مي شود .بر
اساس اين گزارش ،درحال حاضر  1033شعبه
شرکت هاي کارگزاري 3801 ،دفتر پيشخوان
دولت و 2028شعب منتخب بانک هاي
کشاورزي ،بانک شهر ،صادرات ،آينده ،سپه ،رفاه
کارگران و موسسه اعتباري ملل مسئوليت احراز
هويت سهامداران بازار سرمايه را برعهده دارند.
سجام يک سامانه زير ساختي براي شناسايي
مشتريان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار
سرمايه ايران است که تمام فعاالن اين بازار اعم
از سرمايهگذاران ،مشتريان و مديران نهادها در
اين سامانه ،فقط يک بار براي هميشه اطالعات
خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز
هويت حضوري قادر به دريافت خدمات مبتني
بر داده هاي تاييد شده خواهند بود.
بر اساس اين گزارش ،از طريق اين سامانه
اطالعات هويتي ،شماره حساب ،شماره موبايل،
آدرس الکترونيکي و اقامت دايمي فرد ثبت مي
شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي به
دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

