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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  نوين  اقتصادگزارشی  از شرآت پرداخت نوين آرين وابسته به بانك
  

  ١٣٨٧هم آبان دجمعه                                                                                                               ا آوليگ 
 

 
د مدت برای کاهش حجم پول و حمل ، طی برنامه ای با اهداف بلن)پول(امروزه بانکها برای انتقال الکترونيکی اعتبار

گاه فروشدر) point of sale- POS (فروشخريد، اقدام به نصب پايانه های رفاه حال شهروندان در آسان آن ونقلو

  .کرده اندهای خصوصی واگذارامه را به شرکتاجرای  اين برنبانکهای خصوصی ايرانی ، آن راستاکه در ها نموده اند

ارت الکترونيکی اين بانک عمل واقع به مثابه شرکت تج، وابسته به بانک اقتصاد نوين درشرکت پرداخت نوين آرين

 ) ATM( دستگاه های  خودپردازخدمات تجارت الکترونيكی به ويژه پرداخت الکترونيکی و پشتيبانی آند و تمام می 

دراستان ها د قراردادهايی با شرکتهای کوچکتر با عق١٣٨۵مرداد سال و اين شرآت نيز از. دهدرا انجام مي )(POS و

 فروش در راه اندازی و پشتيبانی دستگاه های پايانه ،نصب ،بازاريابی شروع بهبه عنوان شرکتهای تابعه 

  .ودفروشگاههای سطح کشور نم

 کشور به حدود ، دريانه های فروشگاهی فعال اين شرکت تعداد پا١٣٨۵ ماه اول اجرای  برنامه در سال ٨فقط در 

هشتپر، (ها در استان گيالن تن. کشور بوددرزمان اجرا، رکورد دار اين کار، که از نظر تعداد و  دستگاه رسيد٧٠٠٠٠

تعداد پايانه های  ) رشتوبيجار ، خشک، خمام ، سنگر، لشت  نشان، کوچصفها، انزلیفومن صومعه سرا،  ،ماسال

  . پايانه فروش رسيده بود٢۵٠٠نصب شده به 

که با يک محاسبه ساده ) انتقال الکترونيکی اعتبار( کار مزد تراکنشها ست % ١درآمد شرآت پرداخت نوين آرين از 

روزانه )  POS( برای  مثال ، اگر هر پايانه فروش   . می توان ميزان سودآوری  آالن اين شرآت  را به دست آورد

شود ،  تومان نصيب شرآت مي١٠٠٠ مقدار محل هر پايانهان گردش پول داشته باشد آنگاه از توم١٠٠ ٠٠٠دست آم 

هم ازآه ب. رسدنه شرآت به  ميليون ها تومان مي، درآمد روزار در تعداد پايانه های  نصب شده آه با ضرب اين مقدا

 ، تومان گردش روزانه١٠٠٠٠٠ض همان ، با فر١٣٨۵سال دردستگاه نصب شده  ٧٠٠٠٠، و فقط برای برای  مثال

  : ميليون تومان درآمد داشته است٧٠روز مقداراين شرآت در

   دستگاه٧٠٠٠٠*  ١٠٠٠) آارمزد% ١ (=  ٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                     

  .، سود اين شرکت نيز به صورت پورسانت های تصاعدی افزايش می يابدلبتهآه ا

، شرکت پرداخت نوين آرين هرگز حقوق کارگران و کارمندان شرکتهای سرسام آورهای گفتنی است که با وجود سود

را رعايت نکرده  ... عيدی و ،هزينه اياب و ذهاب  ، بيمه ،تابعه را از قبيل پرداخت دستمزد و مزايا طبق قانون کار 

چنين ! و حتا  درصد حق بيمه کارگران و کارمندان را از حقوق پرداختی ماهيانه به شرکتهای تابعه کسر می نمايد

، نصب و به ، حتا  حق الزحمه ی بازاريابیهای  آالنسودومجوز فعاليتهای وسيع در سطح کشورشرکتی با 

  . ماهه همراه بوده است۴ تا ٢را به موقع پرداخت ننموده و با تاخير ) که همچنان ادامه دارد(خصوص پشتيبانی 
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به گونه ای آه . کارکنان شرکتهای تابعه در گيالن  شاخص ترين افرادی هستند که قربانی  اين بی حقوقی  ها شده اند

 تومان و يک مدير ١۵٠٠٠٠ پشتيبان با دستمزد ٣ نفر شامل ۴ ماه خود را دريافت نكرده اند  و ٣تا آنون  دستمزد 

  . تومان از کار اخراج شده اند٢٠٠٠٠٠اجرايی که مسئول فنی نيز بوده با دستمزد ماهيانه 

   
٧/٨/٨٧ -گيل آوا  

ی کارگریها جاد تشکلي کمک به ای برایته هماهنگي به کمیگزارش ارسال  

http://www.komitteyehamahangi.com 
 komite.hamahangi@gmail.com 


