
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: ۱۰ قلــم از محصوالت لبنی 
مشمول قیمت گذاری دولت هستند و هیچگونه افزایش قیمتی ندارند. کمیت و 
کیفیت آنها هم دائما مورد رصد سازمان های مربوطه قرار می گیرد. سایر محصوالت 
لبنی هم بر اساس هزینه تمام شــده تولید قیمت گذاری می شوند و شرکت های 
تولیدکننده دیگر نیازی به کاهش کمیت و کیفیت محصول خود ندارند.محمدرضا 
بنی طبا در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه گفته می شود شرکت های لبنی به 
منظور تثبیت قیمت از کمیت و کیفیت محصوالت لبنی می کاهند، گفت: غیر از 
۱۰ قلم کاالی لبنی که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند و دستگاه های نظارتی 
این اقالم را رصد می کنند، ســایر محصوالت بر اساس هزینه تولید قیمت گذاری 
می شوند. یعنی هر چقدر برای تولیدکننده تمام شود همان میزان تعیین قیمت 

می شوند.وی ادامه داد: طبیعتا دیگر تولید کننده نیازی به کاهش کمیت و کیفیت 
محصول خود ندارد و در محصوالت مشمول هم فارغ از نظارت سازمان هایی مثل 
تعزیرات، غذا و دارو و استاندارد، به دلیل وجود تقاضای بیشتر مصرف کننده برای 
این کاالها و شــدت رقابت میان تولیدکنندگان، ریسک کاهش کیفیت و کمیت 
برای تولیدکنندگان بسیار زیاد است.سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
افزود: این ۱۰ قلم کاالی مشــمول قیمت گذاری شــامل پنیر یو اف۴۰۰ گرمی 
ساده، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی، شیر پاســتوریزه یک لیتری کم چرب، پرچرب، 
نیمه چرب و کامل، ماست ۹۰۰ گرمی و دو نیم کیلویی پرچرب و نیمه چرب است. 
این محصوالت بر اساس همان قیمتی که دولت تعیین کرده عرضه می شوند.وی 
تصریح کرد: بستنی، ماست با طعم های مختلف، ماست همزده، شیر طعم دار، شیر 

غنی شده با ویتامین دی، شیر بدون الکتوز، شیر esl و استریل، خامه، کره، پنیر 
با طعم های مختلف، شیرکاکائو و...شامل قیمت گذاری دولتی نیست و بر اساس 
هزینه تمام شده تولید به فروش می رسد.بنی طبا در پاســخ به این سوال که آیا 
محصوالتی که مشمول قیمت گذاری نیستند بازه قیمتی مشخصی ندارند که هر 
شرکت سلیقه ای اقدام به قیمت گذاری نکند؟ گفت: اختالف قیمت شرکت ها در 
محصوالتشان بیش از چند درصد نیست. مثال نهایت ممکن است ماست همزده 
یک برند با برند دیگری حدود ۵۰۰۰ تومان فرق داشته باشد.به گفته وی رقابت بین 
برندها باعث کاهش قیمت می شود، زیرا شرکت ها به دنبال کسب سهم بیشتری از 
بازار هستند.بنی طبا با بیان اینکه از مردادماه که آخرین افزایش قیمت شیرخام 
رخ داد تاکنون قیمت محصوالت لبنی تغییر چندانی نداشته است، گفت: اگر چه 

وجود تورم ۵۰ درصدی در کشور طبیعتا موجب افزایش هزینه های تولید شده 
اما با توجه به اینکه تغییر چندانی در قیمت شیرخام به عنوان مهمترین ماده اولیه 
صنعت لبنیات صورت نگرفته و همچنین به این دلیل که کاهش قدرت خرید مردم 
نیز موجب کاهش تقاضا شده، در نتیجه تغییر چندانی در قیمت محصوالت لبنی 
اتفاق نیفتاده است.وی ضمن استقبال از نظارت شــهروندی و مصرف کنندگان 
تاکید کرد که اگر شهروندان با ظن کم فروشی یا گران فروشی روبرو شدند، حتما 
گزارش آن را به انجمن صنایع لبنی یا سازمان های نظارتی مانند تعزیرات برسانند 
تا به تخلفات احتمالی رسیدگی شود.سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
در پایان گفت: سال های اخیر تنوع اقالم لبنی در بازار به شدت افزایش یافته است 
و شرکت های زیادی وارد بازار شده اند و همین امر فضای رقابتی را بیشتر می کند.

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با 
سپری شدن ۱۵۰ روز از سال آبی تا ۳۰ بهمن ماه )سال آبی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰( مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای 
کشور به حدود ۱۱.۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۲۰ درصد کاهش 
است.به گزارش ایسنا، بررســی وضعیت ورودی سدهای 
کشور نشــان می دهد، میزان حجم ورودی های سال آبی 
جاری کاهشی معادل ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشته دارد، اما با توجه به اینکه ذخایر برفی سال جاری 

تاکنون نسبت به سال قبل بیش از دو برابر بوده که ذوب برف 
در ماه های آتی باعث رشد ورودی  به سدها خواهد شد. میزان 
پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان 
تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و سدهای استان 
خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰، ۱۷، ۳۵ و 
۴۹ درصد بوده و با توجه به بارش های مناسب جنوب کشور 
در سال جاری، سدهای استان هرمزگان تقریبا در شرایط 
پرشــدگی کامل قرار دارند.داریوش مختاری - کارشناس 
مدیریت منابع آبی با اشاره به فقر آبی در ایران، به ایسنا گفت: 

شرایط منابع آبی کشور مطلوب نیست و باید راه چاره ای برای 
آن اندیشیده شود، چراکه در غیر این صورت شاهد مهاجرت 
های داخلی خواهیم بود.وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی 
در هر دو بخش سطحی و زیرزمینی مورد قبول نیست، اظهار 
کرد: فاصله بین کم  آبی های خطرناک  در هر سال، بیشتر و 
بیشتر می  شود و معنای این وضعیت، پاسخگو نبودن جیره  
بندی ها برای تامین آب منازل و در نتیجه، گام گذاشتن های 
آغازین در مسیر خالی از سکنه  شدن تدریجی در بخش های 

مختلف کشور است.

آمار گردآوری شده توسط پالتس نشان می دهد داراییهای 
نفتی و زیرســاخت به بزرگترین اهداف هکرها و حمالت 
سایبری از سال ۲۰۱۷ تبدیل شــده اند و یک سوم از کل 
وقایع ســایبری در مدت پنج سال گذشــته مربوط به آنها 
بوده است.به گزارش ایسنا، جدیدترین به روزرسانی پروژه 
تحقیقاتی "اویل سکیوریتی سنتینل" پایگاه خبری اس اند 
پی گلوبال پالتس حاکی از آن است که حمالت سایبری به 
زیرساخت انرژی و کاال رو به افزایش است و ۳۵ حادثه بزرگ 
در پنج سال گذشته ثبت شده است.نفت و زیرساخت از سال 

۲۰۱۷ به بزرگترین هدف هکرها و حمالت سایبری تبدیل 
شده اند و شبکه های برق با بیشترین آسیب پذیری و سهم 
یک چهارمی از کل وقایع سایبری، در رتبه دوم قرار گرفته اند.

سال میالدی گذشته وقایع سایبری شامل حمله باج افزاری 
هکرها به شرکت آرامکوی سعودی بزرگترین صادرکننده 
نفت جهان بودکه در جریان آن تالش کردند ۵۰ میلیون دالر 
از این تولیدکننده نفت دولتی اخاذی کنند.امنیت سایبری 
به تهدید بزرگی برای صنایع کاالیــی و بازارها در یک دهه 
گذشته تبدیل شده است و هکرها به دنبال سرقت اطالعات 

و فلج کردن جریان منابع بوده اند. ســال میالدی گذشته 
قیمت فرآورده های نفتی در آمریکا پس از حمله باج افزاری 
به شرکت کلونیال پایپ الین و مسدود شدن شبکه خط لوله 
سوخت رسانی این شرکت، جهش پیدا کرد.بخش فرآورده 
های نفتی اروپا اوایل فوریه با حمله ســایبری به تاسیسات 
بارگیری سوخت در آلمان مواجه شد که به پایانه های مهم 
در آمستردام-روتردام-آنتورپ گسترش یافت. مجموعا ۱۷ 
پایانه )۱۱ پایانه در آلمان و شش پایانه در آمستردام-روتردام-

آنتورپ( با اختالل فعالیت روبرو شدند.

نرخ بیکاری استرالیا در ژانویه به کم ترین میزان در 
۱۳ سال گذشته رســید زیرا افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا بیشتر در کاهش ساعات کار نسبت به 
مشاغل، اثرگذار بود و میزان استخدام در ماه افزایش 
متوسط داشــته است.به گزارش ایســنا به نقل از 
رویترز، ارقام اداره آمار استرالیا نشان داد که اشتغال 
۱۲ هزار و ۹۰۰ نفر در ماه ژانویه افزایش یافته است 
و نرخ بیکاری در ۴.۲ درصد باقی ماند که کم ترین 
میزان از سال ۲۰۰۸ است که به چهار درصد رسید. 
تاثیر شیوع سویه اُمیکرون در ساعات کار بود که ۸.۸ 
درصد کاهش یافت.با این حال، افراد در شغل های 
خود ماندند و زمینه بازگشت ســریع به مشاغل با 
توجه به موارد کاهش ابتال به بیماری فراهم شــده 
است و انتظار است که تاثیر آن بر بازار کار ماه فوریه 

کاهش یابد و این موضوع انعطاف پذیری بازار کار را 
نشان می دهد.

راهکار آلمان بــرای تقویت اقتصادی 
چیست؟

کابینه آلمــان از بســته معافیت مالیاتــی برای 
پشــتیبانی از بازیابی حمایت می کند، این بســته 
تخفیف مالیاتی برای کارگران و مشــاغل با هدف 
کاهش تاثیر همه گیری بر بزرگ ترین اقتصاد اروپا 
با محرک های تازه اســت.به گزارش ایسنا به نقل 
از رویترز، کریســتین لیندنر، وزیــر دارایی آلمان 
به خبرنگاران گفت: این بســته به عنوان کمک به 
تثبیت بهبود اقتصادی و کمــک به تقویت اقتصاد 
اســت. اقتصاد آلمان سال گذشــته را در وضعیت 

ضعیفی به پایان رســاند و در سه ماهه چهارم ۰.۷ 
درصد کاهــش یافت.چهارمین قانــون معافیت 
مالیاتی کرونا شــامل معافیت مالیاتی پاداش برای 
کارکنان مراقبتی تا مبلغ ۳۰۰۰ یورو و مجموعه ای 
از اقدامات تخفیف مالیاتی برای مشاغل در بسته ای 
اســت که در مجموع ۱۱ میلیارد یــورو )۱۲.۵۱ 
میلیارد دالر( و تا ســال ۲۰۲۵ ارزش دارد.دولت 
خواهان بســته جدید برای حمایت از بهبود است 
و این الیحه شــامل مقرراتی است که به شرکت ها 
اجازه می دهد تا برخی از سرمایه گذاری ها را در سال 
۲۰۲۲ سریع تر از مالیات های خود کسر و زیان ها را 
در مقابل سودهای قبلی به میزان بیشتری نسبت 
به قبل جبران کنند و در نتیجه مالیات ســال های 

گذشته خود را کاهش دهند.

فیزیکدانان بر این باورند که هرچــه باال رود، باید 
پایین آیــد و این موضــوع دربــاره ارز دیجیتال 
پرمعاملــه جهان یعنــی بیت کوین نیز درســت 
اســت. یک تحلیلگر برجســته ارزهای دیجیتال 
هشــدار داد کــه بیــت کویــن ممکن اســت با 
کاهــش انــدک و افزایــش احتمالی نــرخ بهره 
 در مــاه مــارس، به ســطوح پایین تری ســقوط

 کند.
به گزارش ایسنا به نقل از نیوز، بیت کوین در ژانویه 
برای اولین بار از ماه جوالی به کمتر از ۳۳ هزار دالر 
سقوط کرد و قیمت آن بیش از ۵۰ درصد در فروش 
کاهش یافت اما انتظار می رود با وجود شروع آشفته 
بیت کوین در سال ۲۰۲۲، به هدف صعودی ۲۰۰ 

هزار دالری در نیمه دوم دست یابد.

گزارش ها نشان داده است که بیت کوین در عملکرد 
خود بازتاب بازار سهام بوده است زیرا با این احتمال 
مواجه می شود که فدرال رزرو می تواند نرخ بهره را 

در اوایل ماه آینده افزایش دهد.
 به گــزارش کوین دســک، بیت کویــن در پایان 
سه ماهه چهارم سال گذشــته به طور فزاینده ای 
بــا ســهام مرتبــط و زمانی کــه با چشــم انداز 
 انقبــاض بانک مرکــزی مواجه شــد، ســقوط

 کرد.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضــر ۱.۹۶ تریلیون دالر برآورد می شــود 
که این رقم نســبت به روز قبل ۷.۵۹ درصد بیشتر 

شده است.
در حال حاضــر ۴۱.۲۶ درصد کل بــازار ارزهای 

دیجیتالــی در اختیــار بیــت کوین اســت. بیت 
کویــن ۱۲ ســال پیش توســط گــروه گمنامی 
از معامله گــران بــر بســتر بالک چیــن ایجــاد 
 شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامــالت اولیــه آن

 شکل گرفت.      
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۷۹.۳۴ میلیارد دالر اســت کــه ۹.۳۰ 
درصد افزایش داشــته اســت. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حــال حاضر ۱۰.۲۲ میلیارد 
دالر اســت کــه ۱۲.۸۹ درصــد از کل حجم ۲۴ 
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام 
ســکه های پایدار اکنــون ۶۱.۹۱ میلیــارد دالر 
 اســت که ۷۸.۰۲ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته

 بازار ارزهای دیجیتال است.

هند پیشنهادهایی به ارزش ۲۰.۵ میلیارد دالر از پنج شرکت 
برای تولید نیمه رسانا و نمایشگر در این کشور دریافت کرده 
است.به گزارش ایسنا، شرکتهایی شامل ودانتا در جوینت 
ونچری با فاکسکان و شــرکت ISMC سرمایه گذاری به 
ارزش ۱۳.۶ میلیارد دالر برای تولید تراشه های بکار رفته در 
محصوالت مختلف از دستگاههای ۵G  گرفته تا خودروهای 
برقی پیشنهاد کرده اند. سه شرکت به دنبال پشتیبانی ۵.۶ 

میلیارد دالر از سوی دولت فدرال تحت برنامه مشوق دولت 
بوده اند.وزارت فناوری اطالعات و الکترونیک هند در بیانیه ای 
اعالم کرد: با وجود مهلت زمانی کوتاه برای ارائه درخواستها در 
زمینه پروژه های جدید تولید نیمه رسانا و نمایشگر، این طرح 
پاسخ خوبی را دریافت کرد. هیات دولت هند ۱۰ میلیارد دالر 
مشوق برای نیمه رساناها را تایید کرده است.بعالوه دو شرکت 
ودانتا و الست پیشنهادهایی به ارزش ۶.۷ میلیارد دالر برای 

تولید نمایشگر ارائه کرده اند و به دنبال دریافت ۲.۷ میلیارد 
دالر مشوق از سوی دولت هستند.برآورد می شود ارزش بازار 
نیمه رسانای هند تا سال ۲۰۲۶ به ۶۳ میلیارد دالر در مقایسه 
با ۱۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا می کند. این 
برنامه مشوق، تالشی از سوی دولت نارندرا مودی، نخست 
وزیر هند برای افزایش سهم تولید در اقتصاد و معکوس کردن 

تاثیر تعطیلی ناشی از پاندمی کووید ۱۹ است.

آیاشرکتهایلبنیکمیتوکیفیتمحصوالتشانرافدایقیمتمیکنند؟

نفتهدفشمارهیکحمالتسایبریشداوضاعآبیسدهامناسبنیست
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سرمقاله

يادداشت

نگاه

 تبعات برخورد
 دستوری با  بانک ها

 تاثیر برجام
 بر بازار خودرو

قانون مناطق آزاد، نغمه ای ناجور

در حال حاضر بــه دلیل 
اینکــه تقاضــای زیادی 
برای اخذ وام وجود دارد، 
بانک ها مقاومــت زیادی 

می کند تا به این...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

   رامین قنبری، کارشناس مناطق آزاد
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تورم   ماهانه   بهمن   به 2/1 درصد رسید

تورم
4۱.4درصدشد

انتظاربرای
کاهشقیمتدالر

۶۵ هزار نفر تسهیالت 100 میلیونی بدون ضامن گرفتند؟

سرپیچی  بانک ها  از  پرداخت  وام   
صفحه3

صفحه3

سیگنال  کاهشی   به   بازار خودرو 
بازار  خودرو  همچنان در رکود  است

درصد تــورم نقطه به نقطه تــورم ماهانه بهمن 
۱۴۰۰ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با ماه 
گذشته، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهــای 
غیرخوراکی و خدمات« بــه ترتیب ۳.۹ درصد 
. ۱.۱ درصد بوده اســت.نرخ تورم نقطه به نقطه 
در بهمن ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۴ درصد رسیده 
است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۰.۵ واحد 
درصدی را نشــان می دهد.نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شهری ۳۵.۳ درصد می باشد 

که نسبت به ماه قبل...

قیمت دالر در اولین روز اســفند ۱۴۰۰ کانال ۲۶ 
هزار تومان را از دســت داد و وارد کانال ۲۵ هزار 
تومان شد. بازار سکه و طال همچنان در سراشیبی 
قرار دارد. بازار ارز تهران روز گذشته یکشنبه اول 
اسفند ۱۴۰۰ بهم ریخت. قیمت دالر که چند روزی 
در کانال ۲۶ هزار تومان جا خوش کرده بود در بازار 
روز گذشته این کانال را از دست داد و با ۱۷۰ تومان 
کاهش بر روی ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان قرار گرفت. 
نرخ دالر در نیمه روز با ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان معامله 
شد. در بازار متشکل ارزی هم روز گذشته قیمت 
دالر ۴۶ تومان پایین رفت و با ۲۴ هزار و ۵۴۰ تومان 
مبادله شد. صرافی ملی در اولین روز اسفند ۱۴۰۰ 

قیمت جدید ...



اقتصاد2
ایران وجهان

تداوم بازدیــد میدانی مدیران 
بانک مسکن از شعب

بازدیدهای میدانی مدیران بانک مسکن با حضور 
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و مدیر 
امور شــعب تهران تداوم یافته اســت.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن- هیبنا ، در ادامه 
مجموعه بازدیدهای میدانی که مدیرعامل بانک 
مسکن و برخی مدیران این بانک به طور سرزده 
انجام می دهند، مهدی سندگل نظامی مدیر امور 
روابط عمومی و حوزه مدیریت، علی کشاورز مدیر 
امور شعب تهران و کاظم معتمدی رییس اداره کل 
حوزه مدیریت از شعبه های مختلف شهر تهران 
بازدید بعمل آوردند. شعبه های اشرفی اصفهانی، 
توانیر، کریم خان و شهید خدامی از جمله شعبی 

بود که در این بازدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت.

تعاون به عنــوان راهکاری برای 
احیای ظرفیت های مغفول اقتصاد 

کشور است 
تعاون به عنوان راهکاری بــرای احیای ظرفیت 
های مغفول اقتصاد کشور استمعاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی از مکانیزم تعاون به 
عنوان راهکاری برای احیای ظرفیت های مغفول 
اقتصاد کشور یاد کرد.مهدی مسکنی معاون تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیر 
عامل بانک توسعه تعاون طی بازدید از چند پروژه 
شهرستان سبزوار و نشســت با تعاونگران گفت: 
تعاون رویکردی ویژه برای رشد و توسعه متوازن 
و راهکاری جهت پیشرفت مبتنی بر عدالت است.

وی افزود: مقام معظم رهبری هدفگذاری سهم ۲۵ 
درصدی از اقتصاد ملی را ابالغ فرموده اند و تعاون 
به عنوان نســخه حیات بخش اقتصاد برای حل 
مشکالت اقتصادی و رفع موانع تولید مطرح است.

خرید شب عید خود را اقساطی 
انجام دهید

با اســتفاده از کاالکارت بانک قرض الحسنه مهر 
ایران می توانید خرید شب عید خود را به صورت 
اقســاطی و با تخفیف های ویژه از فروشگاه های 
زنجیره ای انجام دهید.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، بزرگ ترین بانک 
قرض الحسنه کشــور که همواره تالش کرده با 
ارائه سبد متنوعی از محصوالت، نیازهای اقشار 
مختلف جامعه را برطرف کند، اکنون نیز با ارائه 
کاالکارت ویژه خرید از فروشگاه های زنجیره ای، 
دغدغه خرید شــب عید مــردم را برطرف کرده 
اســت.هر یک از متقاضیان می توانند تا ســقف 
۵۰۰ میلیون ریال، از فروشــگاه های زنجیره ای 
طرف قرارداد بانک به صورت اقساطی خرید کنند. 
کارمزد تسهیالت ارائه شده در چارچوب کاالکارت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران تنها ۲ درصد و دوره 

بازپرداخت آن نیز ۶ ماه است.

فراهم شدن امکان تغییر شماره 
تلفن مشــتریان در اپلیکیشن 

موبایلت
بانک ســامان امکان تغییر شــماره تلفن همراه 
مشتریان در اپلیکیشن موبایلت را فراهم کرد. به 
گزارش سامان رسانه، تمام مشتریان از این پس 
می توانند بدون مراجعه به شــعب بانک سامان 
شماره تلفن همراه را از طریق اپلیکیشن موبایلت 
تغییر دهند.بر این اساس، مشتریان می توانند با 
مراجعه به اپلیکیشن موبایلت و از قسمت سایر، 
در بخش پروفایل، قسمت ویرایش شماره تلفن 
همراه را انتخاب و شماره جدید خود را ثبت کنند.

الزم به ذکر است که بر اساس دستورالعمل بانک 
مرکزی، شماره تلفن ثبت شده باید به نام دارنده 

حساب باشد.

نحوه پرداخت تســهیالت خرد 
بدون ضامن در بانک توســعه 

صادرات ایران
بانک توسعه صادرات ایران با صدور بخشنامه ای 
در خصوص پرداخت تسهیالت خرد به کارکنان، 
بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، 
عمومی و خصوصی بدون نیاز به ضامن، چگونگی 
شرایط دریافت آن را تشریح کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، تسهیالت فوق 
در قالب عقد مرابحه خرید کاال از محل منابع جذب 
شده شعب )منابع غیرصادراتی( قابل پرداخت است.
بخشنامه یاد شــده در خصوص شرایط و ضوابط 
متقاضی تسهیالت ) اشخاص حقیقی حقوق بگیر 
نزد بانک( افزوده است:اشخاص باید نزد بانک دارای 
حساب بوده و در یکســال اخیر حقوق خود را نزد 
بانک از طریق این حســاب دریافت کرده باشند و 
به منظور تایید این موضوع، ارایه لیست بیمه برای 
یکسال اخیر از سامانه های مربوطه الزامی خواهد 
بود.ارائه درخواست استفاده از تسهیالت مرابحه به 
منظور خرید کاالی مورد نیاز خود با ذکر قیمت و 
مشخصات کاال به شعبه ، ارایه گواهی کسر از حقوق 
مورد تایید بانک از شرکت پرداخت کننده حقوق به 
همراه سایر تضامین تعیین شده از سوی بانک نیز از 

جمله شرایط دریافت وام یاد شده است.

بانک ها

غالمحسین شــافعی، رئیس 
اتاق ایــران در این نشســت 
با اشــاره به ایــن مطلب که 
متاســفانه فرصت و موقعیت 
طالیــی اســتفاده از منابع 
طبیعی را برای بهســازی همه جانبه و توسعه به معنای 
واقعی کلمه از دســت داده ایم، گفت: از سال ۱۳۵۲ که 
دریافتی های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت، متوسط 
رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حساب های 
سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ در کمال تأسف ۲ درصد بوده 
است. به نظر شما آیا نباید از این آمار احساس تأسف کرد؟ 
آیا با متوسط رشد اقتصادی ۲ درصد در سال اصوالً امیدی 

به توسعه و بهبود وضعیت اقتصاد است؟
او متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آالت را 
موردتوجه قرار داد و گفت: حتی با شروع تحریم ها در سال 
۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ معادل ۱۴۲۵ میلیارد دالر منابع ارزی 
مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دالر منابع ارزی غیرمستقیم در 
مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دالر منابع در دسترس بوده، با این 
 همه منابع پرسش این است که چرا با استناد به آمارهای 
بانک جهانی، رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 

۲۰۲۰ برحسب داده ها عدد ۱۵۵ است.
رئیس اتاق ایران در ادامه به برخی از بیانات رهبری از سال 
۹۰ تا به امروز اشاره و تصریح کرد: اگر اعتمادی که ایشان 
به بخش خصوصی مولد دارند در تمام الیه های مدیریتی 
کشور وجود داشت، بسیاری از مشکالت ریشه ای تولید 
حل وفصل شده بود. ایشــان در صحبت های خود بر دو 
موضوع مهم ضرورت تهیــه راهبرد صنعتی و اتخاذ یک 
مدیریت متمرکز و جامع تاکید کردند. ایشان سیاست هایی 
از قبیل تسهیل و ساده سازی قوانین محیط کسب وکار و 
هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد، مبارزه 
با فساد، حمایت از بخش خصوصی مولد و مهم تر از همه 
در اولویت قرار دادن تولید فناورانــه و صادرات محور را 
به عنوان سیاست های محوری در تعقیب این دو رویکرد 

برجسته کردند.
بر اساس اظهارات شافعی متأســفانه بخش خصوصی 

آســیب های زیــادی از بی برنامگــی و روزمرگــی در 
سیاســت گذاری اقتصادی دولت ها از گذشته متحمل 

شده است.
او خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط سخت اقتصادی از قبیل 
تحریم ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت، منجر به آن شده 
است که سیاست گذاران اقتصادی منابع بلندمدت کشور را 
به نفع مالحظات کوتاه مدت و موقتی قربانی کنند. خروجی 
چنین شیوه تصمیم گیری در قالب بی ثباتی محیط اقتصاد 
کالن، ناهماهنگی سیاست ها اقتصادی دولت، هدر رفتن 
منابع و سرمایه های ملی و نادیده گرفته شدن اولویت های 

توسعه ای کشور نمود پیدا کرده است.
شــافعی با اظهار امیدواری نســبت به تصویب و اجرای 
سند راهبرد صنعتی کشــور و اتمام دوران سردرگمی 
تصمیم ســازان و فعاالن اقتصادی، تاکیــد کرد: انتظار 
آن اســت که اگر چنین اســنادی تهیه شــود، نه تنها 
سیاست گذاری ارزی و پولی و مالی را از حالت روزمرگی 

خارج کند بلکه راهنمای سیاست خارجی کشور باشد.
به باور رئیس اتاق ایران هدف فوق محقق نخواهد شــد 
مگر از کانــال تقویت بخش خصوصی مولــد؛ بنابراین 
اگر مســئوالن اجرایی کشــور در واقع به دنبال عملی 
کردن رهنمودهای رهبر معظم هستند باید به الزامات 
و پیش نیازهای آن که عبارت است از ثبات بخشیدن به 
محیط کالن اقتصادی، تسهیل محیط کسب وکار و کاهش 

هزینه های جانبی و تحمیلی به تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی جامه عمل بپوشانند.

او ادامــه داد: اتــاق ایران بــا کمک اتاق های اســتانی، 
کمیسیون های تخصصی و تشکل های عضو خود، تهیه 
سند راهبردی برای دستیابی به هدف فوق را در دستور 

کار دارد.
رئیس اتاق ایران همچنین اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی 
و اهلیت حرفه ای را برای اداره اقتصاد یک کشور ضروری 
دانست و با اشاره به وضعیت فعلی از نبود اهلیت حرفه ای 
ســخن گفت و افزود: وضعیت خطرنــاک فعلی نتیجه 
نداشتن برنامه ها و راهبرد توسعه اقتصادی است که بارها 

رهبری معظم بر آن اصرار داشته اند.
به اعتقاد شافعی قوانین بد، متناقض و دستورالعمل های 
اجرایی که متناقض تــر بوده، خود ناشــی از ناآگاهی و 
احتماالت ناخوشــایند دیگر در هر قوه ای است. همین 
وضعیت را در سوءاستفاده کنندگان ناصالح در لباس تولید 
و بازرگانی بخش خصوصی هم به راحتی می توان یافت 
که اتفاقاً زائیده کژرفتاری برخی اداره کنندگان اقتصاد 
کشور است؛ اما این واقعیت و حقیقت نباید ازنظر دور بماند 
که به ویژه در دو قوه مجریه و مقننه و همچنین در میان 
بخش های خصوصی، تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، 
افراد با شرافت، صحیح العمل و وطن دوست و خداشناس 

اهل حق به کثرت وجود دارد.

در طول دوران فعالیتم در جایگاه های مختلف پیشرفت 
شکوفایی کشــور همواره یکی از دغدغه ها و آرمان های 
اینجانب بوده و در این مسیر همواره تالشم در جهت بیان 
و اجرای تصمیماتی بوده است که فارغ از دسته یندی ها و 

جناح های موجود ما را در این مسیر نگه دارد.
ایران در اولویت تجاری هیچ یک از همسایگان قرار ندارد

در ادامه نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های 
اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی 
اقتصادی همســایگان ارائه داد. بر اساس اظهارات او این 
جایگاه برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان 
مهم ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم 
که این مهم روی وضعیت کســب وکار کلیه بنگاه های 
اقتصادی اثر دارد. رئیس مرکــز پژوهش های اتاق ایران 
اعالم کرد: اگر قرار دادن این کشورها به عنوان اولویت مهم 
است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت 
خود قرار دادند. درواقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت 
به ایران چیست. قاســمی با نگاهی اجمالی به ساختار 
سیاست های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، 
ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه کشورهای 
همسایه های ایران ســهم ۶ درصدی در تجارت جهانی 
دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این 

روند در ۷۰ سال اخیر تغییری نکرده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به اینکه در 
محیط همسایگی ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل 
حکمرانی می کنند، از عدم موفقیت اتحادیه های شکل 
گرفته در منطقه مانند اکو، شــانگهای، اوراسیا و غیره 

سخن گفت.
او ادامه داد: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی 
بلندمدت خود را منتشر کرده و در هیچ کدام از این اسناد، 

ایران در اولویت تجاری قرار ندارند.
بر اســاس گفته های او ایران خود را به ۶ درصد تجارت 
جهانی محدود کرده است و متأسفانه در اولویت تجاری 
هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. از طرف دیگر 
تمام این کشــورها دنبال پیوستن به زنجیره های ارزش 
جهانی دیگری هســتند؛ ازاین رو دولت باید متناسب با 
این شــرایط، سیاســت های خود را تغییر دهد و در پی 

سیاست های جایگزین باشد.

در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

سند راهبرد صنعتی کشور تصویب و اجرایی شود

ریزش شاخص بورس
در اولین روز کاری اسفند ماه قیمت سهام اغلب 
نمادهای گروه  »بانک ها و مؤسســات اعتباری« 

افزایش یافت و این گروه سبزترین گروه   بازار بود.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشنبه، 
اول اسفند ۱۴۰۰، شــاخص کل بورس تهران با 
کاهش ۷ هزار و ۷۸۵ واحدی نسبت به روز شنبه 
به رقم یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۴۰۵ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۶۵۷ واحدی در 
سطح ۳۲۴ هزار و ۴۳۱ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۴ واحد پائین 
آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۴۷۶ واحد قرار گرفت. 

در پایان معامالت  روز یکشنبه، ۱۷۳ نماد رشد 
قیمت داشــتند که ۱۱۲ نماد بورسی و ۶۱ نماد 
فرابورســی بودند. همچنین ۲۹۵ نماد کاهش 
قیمت داشــتند که ۲۱۰ نماد بورسی و ۸۵ نماد 
فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۳۵ درصد بازار 
رشد قیمت داشتند و ۵۹ درصد بازار افت قیمت 

داشتند. 

نمادهای لیدر بازار سهام
در اولین روز کاری اسفند ماه قیمت سهام اغلب 
نمادهای گروه  »بانک ها و مؤسســات اعتباری« 
افزایش یافت و این گروه سبزترین گروه   بازار بود. 
وبملت، وتجارت، ونویــن و وبصادر در کنار نماد 
حکشتی ۵ نمادی بودند که بیشترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص کل داشتند. همچنین بیشترین ورود 
پول حقیقی بازار به سهام وبملت اختصاص داشت. 
روز گذشــته نمادهای »فــارس«، »وغدیر« و 
»نوری« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل 

داشتند.
در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »هرمز« و 
»شگویا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »فزر«، »سمگا« و »غصینو« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس وبملت 
صدرنشین است و خودرو و وتجارت در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فزر، تجلی 

و فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۵ هزار و ۹ میلیارد تومــان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۱۴۵ 
میلیارد تومان بود که ۲۳ درصــد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
ارزش معامالت خرد سهام نیز افت کرد و با کاهش 
۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار 
و ۷۴۴ میلیارد تومان رسید که ۵۵ درصد از کل 

معامالت بازار ثانویه را تشکیل می دهد.

تورم   ماهانه   بهمن   به 2.1 درصد رسید
تورم ۴۱.۴ درصد شد

درصدی تورم نقطه به نقطه تــورم ماهانه بهمن 
۱۴۰۰ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با ماه 

گذشته، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه برای گروه هــای عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« به ترتیب ۳.۹ درصد . ۱.۱ درصد بوده 

است.
نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۰ به عدد 
۳۵.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه گذشته 

کاهش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می دهد.
نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۳۵.۳ 
درصد می باشد که نســبت به ماه قبل ۰.۵ واحد 
درصد کاهش داشته اســت. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روســتایی ۳۵.۸ درصد بوده که 
که نســبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش 

داشته است.
نرخ تورم نقطــه ای گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« با کاهــش ۱.۹ واحد 
درصدی بــه ۴۰.۷ درصــد و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمات« با افزایــش ۰.۱ واحد 

درصدی به ۳۲.۵ درصد رسیده است.
نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای 
کشور به ۴۱.۴ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان 

می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 
و روستایی به ترتیب ۴۰.۸ درصد و ۴۴.۲ درصد 
بوده  که برای خانوارهای شهری ۱.۰ واحد درصد 
کاهش و برای خانوارهای روســتایی ۱.۶ واحد 

درصد کاهش داشته است.
دامنه تغییــرات نرخ تورم ســاالنه در بهمن ماه 
۱۴۰۰ بــرای دهک های مختلــف هزینه ای از 
 ۴۰.۴ درصد برای دهک نهم تــا ۴۴ درصد برای 

دهک اول است.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2427| دوشنبه 2 اسفند ماه1400

سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان 
محاسبات مبنی بر صفر بودن عملکردها در اجرای 
مالیات خانه های خالــی و گران قیمت، اعالم کرد 
که این سازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل 
کرده و برای ۱۲ هــزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ 

هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر شده است.
به گزارش ایسنا، دیوان محاســبات به تازگی در 
گزارشی به بررسی اجرای قانون بودجه سال جاری 

در ۱۰ ماهه پرداخته است.
در گزارش دیوان محاسبات آمده است که علی رغم 
تعیین »پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز 
مالیات واحدهای مســکونی گران قیمت« در قانون 
بودجه، تحقق آن تا پایان دی ماه همچنان صفر درصد 
بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر »واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه« نیز به دلیل تصویب نشدن 

آئین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.

اقدامات سازمان مالیاتی برای مالیات 
خانه های لوکس 

در واکنش به گزارش دیوان محاســبات، سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرد که در خصوص مالیات بر 
واحدهای مســکونی و باغ ویالهای گران قیمت، 
بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی مشمول 
مالیات شناسایی و مالیات مربوط به آنها به همراه 
اطالعات واحد مســکونی و مالــکان ذی ربط، در 
درگاه الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی کشور 

صادر شده و بارگذاری شده است.
همچنیــن، پرداخــت ایــن مالیات بــه صورت 
سیســتمی بوده و امکان صدور قبض مالیاتی در 
درگاه مزبور به نشــانی My.Tax.gov.ir برای 

تمام مشمولین فراهم شده است. بر اساس اعالم 
سازمان امور مالیاتی، به موجب جزء )۳( بند )خ( 
تبصره )۶( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، 
وزارتخانه های راه و شهرســازی، صنعت و معدن 
و تجارت، سازمان ثبت اســناد و امالک کشور و 
شــهرداری ها موظف بوده اند امکان دسترســی 
برخط به اطالعات امالک موردنیاز ســازمان در 
حوزه امالک را در اختیار این ســازمان قرار دهند 
اما صرفاً وزارت راه و شهرسازی اطالعات ۶۵۰۰ 
واحد را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال کرد 
و دیگر دســتگاه های ذی ربط علیرغم مکاتبات و 
پیگیری های صورت گرفته هیچ گونه اطالعاتی در 

این خصوص به سازمان ارائه نکردند. 
در ادامه اطالعیه این سازمان آمده است: با این حال 
مطابق با ماده )۸( آئین نامه اجرایی بند )خ( تبصره 
)۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی 
مکلف به اعالم دارایی های مشمول و ارزش آنها به 
مالکین طی دو ماه از پایان آذرماه ۱۴۰۰ بوده که 
این اقدام بر اســاس اطالعات در دسترس سازمان 
مطابق با مقررات انجام شده اســت. همچنین به 
موجب ماده )۱۰( آئین نامه مزبور چنانچه اشخاص 
مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات 
اقدام نکنند سازمان می تواند از طریق انجام عملیات 
اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلقه اقدام کند. 
بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین 
و مقررات موضوعه به تکالیف خــود عمل کرده و 
امید است مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف خود 
در پرداخت مالیات های متعلقه اقدام کنند در غیر 
این صورت سازمان برابر مقررات موجود نسبت به 

وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.

اقدامات سازمان مالیاتی برای مالیات 
خانه های خالی 

عالوه بر این، ســازمان امور مالیاتی در واکنش به 
گزارش دیوان محاســبات درباره اقدامات صورت 
گرفته در راستای مالیات خانه های خالی نیز اعالم 
کــرد: در رابطه با مالیات بر واحدهای مســکونی 
خالی دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات مزبور به 
شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ۰۶/ ۰۷/ ۱۴۰۰  از 
سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر 
همین مبنا سامانه مالیات بر واحدهای مسکونی 
خالی از ســکنه با امــکان مراجعه سیســتمی و 
پرداخت غیرحضــوری مالیات راه اندازی شــده 
است. بر اســاس اطالعات دریافتی از وزارت راه و 
شهرسازی تعداد ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی 
احصاء شــد که بالغ بر ۴۸۸ هزار واحد از آنها در 
شــهرهای باالتر از صد هزار نفر جمعیت بوده و 
مشــمول پرداخت مالیات شده است. مالیات این 
واحدها محاســبه و در درگاه خدمات الکترونیک 
سازمان به نشانی My.Tax.gov.ir اطالع رسانی 
شده است. حسب بند )۹( دستورالعمل فوق الذکر 
مالک یا مالکان واحدهای مشمول مالیات مکلف 
به پرداخت مالیــات حداکثر یک ماه پس از اعالم 

سازمان هستند.
بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین 
و مقررات موضوعه به تکالیف خــود عمل کرده 
و امید اســت مؤدیان مالیاتی به تکالیف خود در 
پرداخــت مالیات هــای متعلقه اقــدام کنند در 
غیر این صورت ســازمان برابر مقــررات موجود 
 نســبت به وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام 

خواهد کرد.

خانه های لوکس کدامند؟ 
طبق این گزارش، براســاس قانون بودجه ســال 
جاری صاحبان خانه های باالی ۱۰ میلیارد تومان 
و باغ ویالهای گران قیمــت باید مالیات بپردازند 
که البته واحدهای مســکونی و بــاغ ویالهای در 
حال ساخت و در حال تملک از این مالیات معاف 

هستند.
در این راستا، نرخی که در قانون برای این خانه ها 

در نظر گرفته شده، به شرح زیر است:
۱- نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد تــا ۱۵ میلیارد 

تومان؛ یک در هزار
۲- نســبت به مازاد ۱۵ میلیارد تــا ۲۵ میلیارد 

تومان؛ دو در هزار
۳- نســبت به مازاد ۲۵ میلیارد تــا ۴۰ میلیارد 

تومان؛ سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ 

چهار در هزار
۵-نســبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج 

در هزار
از ســوی دیگر، طبق قانون مالیــات خانه های 
خالی مصوب آذرماه ســال گذشــته نیــز، اگر 
واحد مســکونی در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار 
نفر بیــش از ۱۲۰ روز خالی از ســکنه باشــد،  
مشمول مالیات می شــود و به ازای هر ماه بیش 
از زمان مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای 
مالیات بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب ســال 
اول معادل شــش برابــر مالیات متعلقه، ســال 
دوم معــادل ۱۲ برابــر مالیات متعلقه و ســال 
 ســوم به بعد معــادل ۱۸ برابر مالیــات متعلقه 

خواهد شد.  

قیمت دالر در اولین روز اسفند ۱۴۰۰ کانال ۲۶ هزار 
تومان را از دست داد و وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد. 

بازار سکه و طال همچنان در سراشیبی قرار دارد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران روز گذشته یکشنبه 
اول اسفند ۱۴۰۰ بهم ریخت. قیمت دالر که چند روزی 
در کانال ۲۶ هزار تومان جا خوش کرده بود در بازار روز 
گذشته این کانال را از دست داد و با ۱۷۰ تومان کاهش بر 
روی ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان قرار گرفت. نرخ دالر در نیمه 
روز با ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد. در بازار متشکل 
ارزی هم روز گذشته قیمت دالر ۴۶ تومان پایین رفت و 

با ۲۴ هزار و ۵۴۰ تومان مبادله شد. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی در اولین روز اسفند ۱۴۰۰ قیمت جدید 

خرید و فروش دالر  و یورو را اعالم کرد. براین اســاس 
نرخ خرید دالر روز گذشــته ۲۴ هزار و ۲۹۴ تومان و 
نرخ فروش آن ۲۴ هــزار و ۵۳۸ تومان بود. همچنین 
براســاس نرخ اعالمی این صرافی قیمت خرید یورو 
۲۷ هزار و ۷۲۵ تومان و قیمت فــروش آن ۲۸ هزار و 

۴ تومان می باشد. 

قیمت درهم نزولی شد
نرخ حواله درهم در بازار روز گذشته مانند روز گذشته 
نزولی شد . قیمت درهم روز گذشته ۸۰ تومان پایین تر 
از عصر روز گذشته بود و با ۷ هزار و ۱۰۰ تومان معامله 
شد.  با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به 
دالر )۳.۶۷۳( عدد  ۲۶ هزارو ۷۸ تومان به دست می آمد 

که نسبت به قیمت دالر در بازار باالتر بود.

بازار سکه در سراشیبی 
بازار جهانی طال  روز گذشته بسته بود اما روز گذشته 
قیمت اونس طال با ۱۸۹۹ دالر به کار خود پایان داد. در 
بازار طال و سکه روز گذشته قیمت این دو فلز گران بها  

در سراشیبی قرار گرفتند. 
قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان 
ارزان تر از دیروز بــود و با ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان 
روانه بازار شد. قیمت سکه هم در ادامه روند کاهش روز  
گذشته روز گذشته هم در  سراشیبی قرار گرفت و ۷۵ 

هزار تومان از ارزش خود را از دست داد.
قیمت سکه در ساعات ابتدایی معامالت  روز گذشته 
۱۱ میلیــون و ۷۴۵ هزار تومان بود. قیمت ســکه در 
نیمه روز بر روی ۱۱ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان ایستاد.  
با احتســاب قیمت ۲۵ هزار و ۷۵۰  تومان برای دالر، 

اندازه قیمت واقعی سکه ۱۱ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان 
به دست آمد و  حباب آن ۱.۹۳ درصد به دست می آمد.  

که نسبتا کوچک بود. 

مذاکرات برجام در تیررس معامله گران دالر 
معامله گــران دالر در بــازار ارز تهران ایــن روز ها به 
شدت اخبار مذاکرات هســته ای را دنبال می کنند. 
سیگنال رســیده از مقر مذاکرات وین حکایت از یک 
توافق دارد و به همین دلیل بازار ارز تهران بهم ریخته 
است. روز گذشــته صدراعظم آلمان درباره مذاکرات 
گفت: لحظه واقعــی برای توافق هســته ای ایران فرا 
رسیده اســت.همچنین روابط عمومی بانک مرکزی 
 ایران  از قریب الوقوع بودن اعالم توافق نهایی در وین 

خبر داد.

واکنش سازمان مالیاتی به گزارش دیوان محاسبات

برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر کردیم

تبعات برخورد  دستوری با  بانک ها

انتظار برا ی کاهش  قیمت  دالر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه اول اسفند ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه اول اسفند ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 

یکشنبه اول اسفند ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۷۶ تومان 
است. میانگین قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۶۳۱ تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۲۲۲ تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۲۸۵ تومان است.
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تاثیر برجام بر بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

تحقق برجام و یا آزادسازی واردات می تواند وضعیت بازار خودرو را برای چند ماه از شرایطی که مدتهاست گرفتار آن است، نجات دهد. هرچند تغییرات در بازار خودرو به چگونگی تنظیم توافقنامه ها بستگی دارد اما به هر ترتیب هرچند 
کوتاه مدت به بازار خودرو کمک خواهد کرد. این بدان معناست که کاهش قیمت خودرو به کیفیت توافق نامه ای که امضا می شود بستگی دارد. اگر توافق موقت باشد حتی اثر هیجانی چندانی هم بر بازار ندارد و اگر توافق شکننده باشد و 
نیازی به تایید کنگره نباشد تاثیر بسیار پایینی خواهد داشت. اما به طور کلی در شرایط کنونی، کاهش قیمت خودرو دیگر مفهومی ندارد. چطور انتظار دارند در حالی که رشد اقتصادی پایدار نیست، هزینه های تولید و دوره چرخش پول 
بسیار طوالنی است و کسری بودجه کشنده است، تورم منفی شده و...  بازار خودرو وارد فاز کاهش قیمت شود. تورم داخلی با برجام حل نمی شود. تا زمانی که سیاست های کالن انضباط مالی تثبیت نشده و نهادهای حاکمیتی در شکل های 

مقیاس پذیر کوچک نشود، نمی توان منتظر کاهش تورم بود.
بازار خودرو اکنون در رکود مطلق قرار گرفته و تمام مردم می دانند نوسانات دالر ارتباط مستقیمی با قیمت خودرو ندارد و ناشی از تورم بخشی است. با توجه به اینکه افزایش قیمت دالر نشان دهنده سیاست های پایه پولی کشور است، هر 

گاه قیمت دالر افزایش می یابد، کشور به استقبال تورم حرکت می کند. همین موضوع منجر به افزایش قیمت در بازارهای مالی می شود.
کاهش دالر در روزهای اخیر بیشتر ناشی از فشار دستوری برای تعدیل نرخ ارز و عرضه گسترده ارزهای صادراتی در بازارهای رسمی است و پایدار نخواهد بود. همچنین بخشی از بازارهای مالی ایران در انتظار خبرهای خوب برجام، روند 

مثبت را در پیش گرفته است. اگر قرار باشد برجام فقط یک قرارداد دوساله باشد و همه گیر نباشد، مؤثر نیست و تأثیر چندانی در شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.
متاسفانه افزایش تیراژ تولید در شرایط بانکی فعلی حتی ممکن است برعکس عمل کند و سبب افزایش تورم هم شود. رابطه ساده در خصوص تناسب قیمت با تیراژ در شرایطی درست کار می کند که میزان پول تولید شده و در گردش 
در جامعه تحت کنترل درستی باشد. در غیر این صورت هرچند افزایش تیراژ می تواند تورم بخشی را کم کند، ولی تورم عمومی ممکن است ناشی از دوره طوالنی چرخش پول و حبس منابع به صورت دارایی های غیرقابل چرخش مانند 

خودروی ناقص و اضافه برداشت از شبکه بانکی افزایش پیدا کند.
پیش فروش خودرو برای تاکید نیاز بازار نیز مفهومی ندارد. خودروسازان با اجرای طرح پیش فروش، تامین مالی کرده و تعهدات قبلی خود را ایفا می کنند. به عبارتی طرح پیش فروش شش ماهه و یک ساله خودرو توجیهی ندارد. نمی 

دانیم مبنای تعیین تعداد و مدت زمان برای ارائه مجوز پیش فروش های شش ماهه و یک ساله چیست.
خودروسازان دو سالی می شود که طرح های پیش فروش را اجرا می کنند. همین رویه باعث شده نتوانند تعهدات معوق را تحویل دهند. بیش از 100 هزار خودرو کف پارکینگ خودروسازان مانده و می گویند این حجم از دپو به دلیل 
نبود قطعه تحویل داده نمی شود. بنابراین روش پیش فروش خودرو تاثیر بر کاهش تقاضای بازار ندارد. طی سه سال گذشته بازار خودرو وارد مرحله رکود تورمی شده است. عرضه هفتگی، ششماهه و یک ساله خودروسازان با فرض اینکه 

خودروها به صورت فوری وارد بازار شوند، به دلیل تورم باال در اقتصاد تنها می تواند اندکی از شیب افزایش قیمت در بازار را کاهش دهد.
به عبارتی بنابراین پیش فروش، این امکان را برای خودروسازان فراهم می کند که بتوانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند. این در شرایطی است که زمان های تحویل نیز در برخی خودروها طوالنی در نظر گرفته می شد. این 
رفتار به ضرر مردم و مصرف کننده واقعی است. همچنین خودروسازان همواره به دنبال افزایش نقدینگی هستند. برای این منظور همواره از مشتریان ثابت منابع بانکی هستند، در مواقعی که نتوانند نقدینگی خود را از طریق سیستم بانکی 

تامین کنند، سعی می کنند به کمک پیش فروش محصوالت خود، میزان نقدینگی مورد نظر را جذب کنند. 

مقاومت بانک ها در پرداخت وام
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانک ها مقاومت زیادی می کند تا به این تقاضا ها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وام ها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه 
ارزیابی کرد. برنامه وام بدون ضامن حتی شرایط دریافت وام را بدتر نیز خواهد کرد. چراکه حجم تقاضا برای دریافت وام چند برابر خواهد شد و بانک ها تمایلی به تخصیص این تسهیالت ندارند و از طرفی به لحاظ مالی هم اکنون در شرایط منابعی 
خوبی نیستند، بنابراین به جای ۳ ماه مشتری باید باالی یکسال منتظر دریافت وام مورد تقاضای خودش باشد. زمانی که تقاضای وام افزایش می یابد باید منابعی نیز برای تامین عرضه آن نیز ایجاد شود و این سوال را در ذهن ایجاد می کند که 
وزیر اقتصاد این منبع را از کجا تامین خواهد کرد. آیا به سمت خلق پول توسط بانک مرکزی می رود که نتیجه ای جز رشد پایه پولی و تورم نخواهد داشت زیرا، وام های خرد سریع تبدیل به تقاضا در بازارها می شود و در اقتصاد تورم ایجاد می کند. 
سنگ اندازی برخی بانک ها در نپرداختن وام بدون ضامن هم طبیعی است. زیرا می دانند که منابع ندارند و نمی توانند وام را پرداخت کنند. زمانی که با تمام بخش های اقتصادی از جمله نظام بانکی دستوری برخورد می شود و مکانیسم های طبیعی 
علم اقتصاد توجه نمی شود، مشکالتی از این دست به وجود می آید. بانک ها االن از دستور تازه تسهیالت بدون ضامن چندان تبعیت نمی کنند و به مرور متقاضیان متوجه شده اند که چنین طرحی اجرایی نشده است. اگر دولت قصد داشته باشد 

چنین طرحی را اجرایی کند، باید این نکته را هم توجه داشته باشد که نرخ بهره هم توسط خود بانک ها مشخص شود. هرچند که نظام تصمیم گیر فعال آزاد کردن نرخ بهره را تحمل نمی کند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال 1۳۹۸ 
که ۳۶0 هزار پروانه ساختمانی صادر شده بود به ۴۶0 
هزار واحد در ســال 1۳۹۹ و ۵۲0 هزار واحد در سال 
جاری رسیده ایم گفت: برای حدود یک میلیون واحد 
نهضت ملی مســکن تامین زمین و ۳۲0 هزار واحد 
تکمیل یا آماده عملیات اجرایی شده است که از اوایل 
ســال آینده نهضت بزرگی را در بخش ساخت و ساز 

خواهیم داشت.
محمود محمودزاده در هشــتمین همایش ســاالنه 
اقتصاد مقاومتی »مسکن؛ پیشران تولید« اظهار کرد: 
با توجه به فاصله ایجاد شده بین قیمت مسکن و توان 
متقاضیــان، وزارت راه و شهرســازی در طرح نهضت 
ملی مسکن تسهیالت مناسبی را در نظر گرفته است. 
هرچقدر دهک درآمدی پایین تر باشد حمایت دولت 
بیشتر است  و بیشترین حمایتها برای دهکهای اول تا 

سوم انجام می شود.
وی با بیان اینکه شش راهبرد در نهضت ملی مسکن 
مدنظر قرار گرفت که اولین اقدام شــامل توســعه و 
تامین مسکن است افزود: در سالهای 1۳۹۹ و 1۴00 
پیشرفتهای قابل مالحظه ای در صدور پروانه صورت 
گرفت؛ به طوری که از ۳۶0 هزار واحد در سال 1۳۹۸ 
به ۴۶0 هزار واحد در سال 1۳۹۹ رسیدیم و پیش بینی 
این است که به ۵۲0 هزار واحد در سال 1۴00برسیم. 
در حال حاضر که وارد دوازدهمین ماه ســال 1۴00 
رسیدیم میزان تکمیل ساخت و ساز با سال 1۳۹۴ برابر 
شده است. در واقع سیکل افولی که از سال 1۳۹۴ به بعد 

داشتیم دارد به سمت باال برمی گردد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
تاکید کرد: برای راهبرد دوم، غیر از فعال کردن بخش 
خصوصی در ساخت و ســازها، بخش بافت فرسوده 
مدنظر قرار گرفت که به عنوان ظرفیت موجود و قابل 
گسترش مطرح می شود. راهبرد سوم ساخت واحدهای 
مسکونی برای گروههای درآمدی پایین و موضوع چهارم 
دهکهای متوسط است. راهبرد پنجم مسکن اجتماعی 
است که فضای جدیدی را در کنترل بازار اجاره کشور و 

نظم دادن و ساختارمند کردن این بازار ایجاد می کند.
محمودزاده، رویکرد وزارت راه و شهرسازی را نزدیک 
کردن قیمت تمام شده مسکن به توان خانوار دانست و 
گفت: یکی از اقدامات بحث اجاره ۹۹ ساله زمین است. 

به هر حال زمین حدود ۴0 درصد از هزینه ساخت را به 
خود اختصاص می دهد که با این روش قیمت مسکن 
می تواند ۴0 درصد کاهش پیدا کند. وی تصریح کرد: 
همچنین بحث حمایتهای مالیاتی را در دســتور کار 
قرار داده ایم که یک عدد ثابت یک میلیون تومان برای 
مالیات هر واحد نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد 
که کمک مناسبی بود. درخصوص هزینه انشعابات نیز 
متقاضی فقط حق اشــتراک پرداخت می کند و حق 
تامین و مسائل روبنایی بر عهده دولت است. با توجه به 
تسهیالت و یارانه هایی که دیده شده، توان خانوار در این 

بخش افزایش می یابد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اقدامات انجام 
شده در طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: طی 
چهار و نیم ماه گذشته که قانون جهش تولید مسکن 
به وزارت راه و شهرســازی ابالغ شده حدود ۹۸0 هزار 
واحد زمین با کاربری مسکونی تامین شده و ۳۲0 هزار 
واحد یا آماده شده یا آماده شروع عملیات اجرایی است. 
در کمتر از پنج ماه تامین حدود یک میلیون زمین، کار 
بزرگی اســت. محمودزاده درباره تعداد ثبت نامها نیز 
گفت: تا کنون در طرح نهضت ملی مسکن ۳ میلیون 
و ۳۵0 هزار نفر ثبت نام کرده اند و در تمام شــهرهای 
کشور ثبت نام در حال انجام است. از این تعداد با توجه به 
دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه به تشکیل خانواده 
و ازدواج افراد مجرد کمک شود، دستورالعملی داده شد 
که آقایان باالتر از ۲۳ سال ثبت نام کنند و تا امروز بیش 

از ۴00 هزار متقاضی مجرد ثبت نام کرده اند.
وی ادامه داد: پاالیش بیش از ۹۵ درصد از کل متقاضیان 
نهضت ملی مسکن انجام شــده و برای کنترل شرط 
سکونت به ادارات راه و شهرسازی استانها ارسال شده اند. 
مجموعه این اقدامات در کمتر از پنج ماه صورت گرفته 
و انشاءاهلل از اوایل سال آینده یک نهضت بزرگ ساخت و 
ساز در کشور خواهیم داشت که باعث رونق اقتصادی و 
اجتماعی در سطح کشور می شود. به گفته محمودزاده، 
جلساتی با وزارت صمت برای تامین مصاالح ساختمانی 
انجام شــده که خیال وزارت راه و شهرســازی از این 
بابت راحت شــد که تامین مصالح برای وزارت صمت 
امکان پذیر اســت و دغدغه ای در این خصوص وجود 
ندارد. در بخش خدمات نیز همزمان با استقرار جمعیت، 

پروژه های های خدماتی انجام خواهد شد.

رئیس انجمن ملی خرما گفت: با توجه به شــرایط 
تولید و تدابیر اندیشیده شــده مشکلی در عرضه 
خرما برای ماه رمضان نداریم. رشید فرخی گفت: در 
خصوص عرضه خرمای ماه رمضان تمهیداتی مبنی 
بر عرضه مستقیم اندیشیده شده تا محصول با نرخ 
مناسب در بازار توزیع شود چرا که کمبودی نداریم.

رئیس انجمن ملی خرما قیمــت هر کیلو خرمای 
مضافتی در مبــدا را ۳۲ تا ۳۵ هــزار تومان اعالم 
کرد. برآوردها حاکی از آن است که ۲0 تا ۲۵ درصد 

خرمای تولیدی به بازارهای هدف صادر شــود، هر 
چند تحقق این میزان صادرات به تصمیمات دولت و 

ستاد تنظیم بازار بستگی دارد.
طبق اذعان انجمن خرما امســال یــک میلیون و 
۲00 هزار تن خرما تولید شد که ۲0 تا ۲۵ درصد 
این محصول باید صادر شــود تا بتوان ارز آوری را 
نصیب کشور کرد. هر چند در خصوص بازگشت ارز 
به سامانه نیما باید مشوق هایی به صادرکنندگان 

پرداخت شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران بــا انتقاد از برخي 
اظهارات غیرکارشناســانه درباره عدم افزایش حقوق 
کارگران چــاپ، از خروج بخش زیــادي از اپراتورها از 

چاپخانه  ها به دلیل پایین بودن دستمزد خبر داد.
احمد ابوالحسنی با اشاره به مشکالت جاري صنعت چاپ 
و فعاالن این حوزه، عنوان کرد: امروز یکي از مشکالت 
صنعت چاپ این است که یکسري از کارگران چاپ به 
بهانه اینکه حقوق کمي دارند، از کار حرفه اي خود بیرون 
آمده اند و سراغ شغل هاي دیگر مثل پیک موتوري رفته 
اند و مي گویند که درآمد بهتري دارد.وي افزود: بر همین 
روال برخي چاپخانه ها با مشکل کارگر و اپراتورهاي حرفه 
اي روبه رو هستند؛ یعني افرادي که با کارهاي تخصصي 
این حوزه آشنا باشند و مدیران چاپخانه ها در این زمینه 

آسیب هاي زیادي دیده اند.
ابوالحســني همچنیــن بــه طــرح برخــي نظرات 
غیرکارشناسانه درباره عدم افزایش حقوق در چاپخانه 
ها به بهانه درآمدهاي پایین نیز گفت: در حالي که بخش 
زیادي از کارگران حقوق کم را بهانه مي کنند و به همین 
دلیل چاپخانه را ترک مي کنند، چطور مي توان حقوق ها 

را اضافه نکرد؛ در حالي که مي دانم برخي چاپخانه داران 
که قصد دارند حقوق بیشتر بدهند، کارگران باز هم قبول 
نمي کنند. وي یادآور شد: در این میان برخي افراد که با 
حوزه تخصصي چاپ آشنایي ندارند و حتي کارگاه چاپ 
دارند، در این زمینه اظهارنظر کنند و دولت را تشــویق 
میکنند که چاپخانه ها افزایش حقوق نداشــته باشند؛ 
درحالي که نبود کارگر حرفه اي عموما هزینه کار را براي 

چاپخانه ها باال مي برد.
ابوالحســني در ادامه به اعتراض جمع گســترده اي از 
چاپخانه داران اشــاره کرد و گفت: با توجه به شــرایط 
اقتصادي، چاپخانه داران بر این عقیده هستند که وقتي 
حقوق کل جامعه کارگران اضافه مي شــود، کارگران 
چاپخانه نیز باید افزایش حقوق داشته باشند و اگر قرار 
است افزایشي نباشــد براي هیچ گروهي نباید باشد. به 
گفته وي، در این زمینه بهترین راهکار دولت این است 
که جلوي تورم گرفته شود؛ نه اینکه همه هزینه ها باال 
برود؛ ولي حقوق کارگران چاپخانه ها باال نرود. زیرا در این 
صورت بسیاري از این کارگران مجبور مي شوند به سراغ 
شغل دوم بروند یا اینکه متاسفانه کارهاي دیگري بکنند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف تهران 
مهمترین عامل در رونق کسب و کار فرش دستباف را 
گسترش صادرات دانسته و بیان داشت: از قدیم االیام 
فرش دســتباف ایراني مایه مباهات بوده و هست. هر 
چه بیشتر در این زمینه بازاریابي داشته باشیم به نفع 
تولیدکنندگان داخلي و کارگران بوده و اشتغال بیشتر و 

ارز آوري را به همراه دارد.
ســید مجتبي عراقچی با بیان اینکــه کاهش نرخ ارز 
مي تواند به زیان تولیدکنندگان فرش باشــد گفت: 
مهمترین عامل در قیمت فرش دســتباف در کشور 
به دســتمزد کارگر بر مي گردد. بیــش از ۸۵ درصد 
هزینه فرش دستباف، مزد کارگر است. وي ادامه داد: 
عمده گراني فرش به افزایش دستمزد کارگر بستگي 
دارد. اگر صادرات محدود شــود و ارزش دالر کاهش 
یابد؛ اما همچنان دســتمزد باال رود، براي هیچ یک از 

تولیدکنندگان ف بافت فرش سود ندارد؛ بنابراین در 
این حوزه سرمایه گذاري نمي کنند. با این رویه سایر 
کشورها جاي خود را در میان بازارهاي خارجي باز و جا 

پاي ایران مي گذارند.
عراقچي تصریح کرد: براي اینکــه بازارهاي خارجي 
فرش دستباف را از دست ندهیم، دولتمردان چاره اي 
بیندیشند. باید براي تولیدکننده، صرفه اقتصادي داشته 
باشد تا دست به تولید بزند. اگر تولیدکننده حمایت نشود 
توان ادامه نخواهد داشت. رئیس اتحادیه فروشندگان 
فرش دســتباف در خصوص صــادرات گفت: اکنون 
بیشترین فرش صادراتي از شهرهاي همدان، چهارمحال 
بختیاري و خوانسار تهیه مي شود. این نوع فرش ها با 
قیمت ارزان تري نسبت به فرش تبریز و دیگر شهرها 
تولید مي شود. فرش هاي گران تر را کشورهاي اروپایي 
نمي خرند. عمده صادرات ایران نیز به اروپا و آمریکاست.

در حالی احســان خاندوزی 
وزیــر اقتصاد مــی گوید ۶۵ 
هزار نفر طی ســه هفته اخیر 
توانســته اند از تسهیالت ۵0 
و 100 میلیون تومانی بدون 
ضامن بانکها برخوردار شوند که گزارش ها نشان می دهد 
هیچ بانکی بدون شروط خودسرانه خود این وام ها را به 

مشتریان و متقاضیان پرداخت نکرده است. 
تسهیالت 100 میلیونی برای گروه های هدف در حالی باید 

بدون ضامن و تنها با نامه کسر از حقوق پرداخت شود که 
بانکها باز هم برای وجود ضامن اصرار دارند. بسیاری دیگر 
از این بانکها نیز شرط بلوکه شدن بخشی از سپرده مردم 
را برای پرداخت وام خرد ۵0 و 100 میلیون تومانی دارند. 
همچنین در برخی بانکها نیز شرط سنی رعایت نمی شود 

و به بازنشستگان این وام داده نشده است. 
این ادعای خاندوزی در حالی است که پرداخت نشدن وام 
بدون ضامن انتقادات زیادی را به همراه داشت و حتی یکی 
از نمایندگان مجلس درخواست کرد که مدعی العموم به 
ماجرای پرداخت نشدن وام ها وارد شود. درحالیکه وزیر 
اقتصاد شرط سپرده گذاری در پرداخت وام بدون ضامن 

را تخلف دانســته و بر پیگیری این موضوع تاکید کرده، 
برخی از شعب بانک ها همچنان شرط گردش حساب و 
یا سپرده  گذاری را مطرح می کنند و در مجموع گزارش ها 
حاکی از آن است که شــرایط عجیب  غریبی که پیش از 
این از سوی بانک ها برای پرداخت این وام مطرح می شد، 

کم تر شده است.
به دســتور رئیس جمهوری قرار شــد بانک ها وام 100 
میلیونی را بــدون ضامن به مردم پرداخــت کنند. وزیر 
اقتصاد از ابتدای بهمن ماه دستور پرداخت وام بدون ضامن 
را به بانک ها داد. گزارش های مردمی حاکی است که مردم 
با وجود مراجعه به بانک های معرفی شــده، به در بسته 

خورده اند و نتوانسته اند وام بدون ضامن را دریافت کنند. 
وزیر اقتصــاد در توییتی ادعا کرده »براســاس گزارش 
بانک های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر 
بدون ضامن از وام های خرد استفاده کرده اند.« بر اساس 
ادعای خاندوزی روزی ۲٫۵ تا ۳ هزار نفر توانسته اند وام 
بدون ضامن دریافت کننــد. نکته دیگر اینکه وزیر گفته 
این تعداد از وام خرد استفاده کرده اند. جمله ای که نشان 
می دهد بر اساس ادعای خاندوزی این تعداد، وام خرد را 
دریافت کرده اند. یعنی روند درخواست و دریافت وام بدون 
ضامن، کمتر از یک ماه طول کشیده است و متقاضیان 

ظرف چند روز توانسته اند وام بدون ضامن بگیرند. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بازار خودرو ایــن روزها در 
حالی به انتهای سال نزدیک 
می شود که نوسانات قیمتی 
زیادی را تجربه کرده است. 
افزایش قیمــت خودرو در 
ســال 1۴00 در حالی رقم خورد که وعده مسووالن 
خالف این رویه را نوید می داد. از سوی دیگر در حالی 
تجربه نشــان دهده که بازارهای موازی مانند بازار 
خودرو تاثیرپذیری زیادی از نوسانات ارزی دارند، اما 
در مدت اخیر باز هم این رویه به اثبات رسیده است.  
هر چند قیمت دالر به دلیل نزدیــک بودن به پایان 
مذاکرات نوسان کاهشــی دارد اما این به معنای آن 
نیست که فروشــندگان خودروهای خود را ارزان به 
بازار عرضه کنند. در شرایط فعلی تعداد آگهی فروش 
خودرو زیاد است اما فروشندگان خودروهای خود را 

ارزان نمی فروشند.
البته روز یک شنبه اول اسفند در برخی خودروها روند 
کاهش قیمت مشاده شد. پراید 1۳1 و پراید 1۵1 یک 
میلیون تومان ارزان شــدند و به ترتیب 1۷1 و 1۶۴ 
میلیون تومان به فروش رسیدند. بازار خودرو افزایش 
قیمت های چند روز گذشته را تا حدی پس گرفت 

و در این میان خودروی سمند در میان خودروهای 
پرمشتری بیشترین افت قیمت را تجربه کرد. چانه 
زنی ها در وین ادامه دارد و در حالی که طرفین اعالم 
می کنند که زمان اعالم توافق بسیار نزدیک و شاید به 
کمتر از دو هفته دیگر برسد، همچنان هر یک از طرفین 
مذاکره به دنبال کسب امتیازات بیشتر است و توپ را 
به زمین دیگری می اندازد. بازار خودرو در واکنش به 
این اتفاقات برخی موارد افزایش قیمت روز گذشته را 
پس گرفته است و همچنان منتظر نتیجه مذاکرات به 

نظر می رسد.
گزارش میدانی از بازار خودرو نشان می دهد که پژو 
۲0۶ تیپ دو ۴ میلیون تومان افزایش قیمت را عقب 
نشینی کرد و دوباره به نرخ ۲۶۷ میلیون تومان رسید. 
پژو ۲0۶ تیپ پنج اما ۲ میلیون تومان افزایش قیمت 
داشت و با نرخ ۳۲۵ میلیون تومان معامله می شود.  
پژو پارس معمولی که قیمت آن از ۲۸0 میلیون تومان 
تکان نمی خورد با ۲ میلیــون تومان کاهش قیمت 
مواجه شد و بهای آن به ۲۷۸ میلیون تومان رسید. 
قیمت سمند ال.ایکس ۵ میلیون تومان افت قیمت را 
تجربه کرد و بهای آن به ۲۶۶ میلیون تومان کاهش 

قیمت داشت. 
خودروی دنا معمولی با ۳ میلیون تومان کاهش قیمت 
به نرخ ۳۶۸ میلیون تومان معامله می شــود. پراید 

111 در بازار تهران بــدون تغییر قیمت همچنان با 
قیمت 1۸۸ میلیون تومان خرید و فروش می شود و 
پراید 1۳1 با یک میلیون تومان کاهش قیمت با نرخ 
1۷1 میلیون تومان معامله می شود. پراید 1۵1 هم 
یک میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با نرخ 1۶۴ 
میلیون تومان خرید و فروش می شود.  تیبا معمولی 
یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و بهای آن 

1۸1 میلیون تومان است و تیبا دو نیز به همین ترتیب 
با افزایش یک میلیون تومانی قیمت به 1۸۶ میلیون 
تومان رسیده است. ساینا دنده ای همچنان با قیمت 
1۹۸میلیون تومان معامله می شود و کوئیک دنده ای 
بدون تغییر قیمت با بهای 1۹۴ میلیون تومان عرضه 
شده است. بهای کوئیک آر هم همچنان ۲00 میلیون 

تومان است.

بازار  خودرو  همچنان در رکود  است 

سیگنال  کاهشی   به   بازار خودرو 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

۶۵ هزار نفر تسهیالت ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن گرفتند؟

سرپیچی  بانک ها  از  پرداخت  وام   
شروط خودسرانه بانکها برای وام های بدون ضامن

خرمای ماه رمضان تامین شد

کارگران چاپ به بهانه حقوق پايین پیک موتوری می شوند

چالش نظرات غیرکارشناسانه در حوزه تخصصی چاپ

رونق کسب و کار فرش دستباف با گسترش صادرات

نهضت خانه سازی در سال آينده

به ساخت بیش از نیم میلیون مسکن رسیده ایم
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قانون مناطق آزاد، نغمه ای ناجور
 رامین قنبری، کارشناس مناطق آزاد

در بیان حال روز قانون مناطــق آزاد هر طور نگاه کنید، 
جز مرثیه نمی توان ســرود. آنقدر که ساختار این قانون 
مترقی، در گذر ایام به ســمت ناکارآمــدی پیش رفته 
است.قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 29ماده بیشتر 
نیست، اما 28سال است که بند و تبصره و تفسیر به آن 
اضافه می کنند. این قانون چنان ساده و صریح است که 
نیاز به هیچ تفسیری ندارد اما تفسیر و بند به آن اضافه 
می شود؛ چرا؟ به خاطر دبیرخانه؛ تنها نقطه ضعف قانون مناطق آزاد. می پرسید چگونه؟ 
پس ادامه مطلب را با ما همراه باشید   .با بهره گیری از ادبیات گفتمانی برجام می خواهیم 
برای تحلیل، موضوع کلمه »روح قانون« را به عاریت بگیریم. کلمه ای که امروز کلید حل 
برجام است، اما ما فعال با خود کلمه کار داریم؛ روح قانون. یعنی دلیل ناگفته و نانوشته ای 
که باعث ایجاد یک ایده، گفت وگو، تفاهم و متن می شود.سی سال است که نوشته اند 
و خوانده ایم که: افزایش رقابت، نوآوري، بــاال بردن کیفیت کاال و تحرک اقتصادي در 
کشورهاي در حال توســعه، حاصل تجارت خارجي و روابط اقتصادي کشورها است و 
مناطق آزاد یکي از مهم ترین ابزارهاي تحقق این استراتژي به شمار می روند. همچنین 
مناطق آزاد مانع از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی هاي ناشي از مراحل انتقالي 
از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ سازي سیاست هاي 
داخلي با تحوالت جهاني اقتصاد را فراهم مي آورند.هر چند داستان شکل گیری مناطق 
آزاد در ایران به قبل از انقالب برمی گردد، اما در ســال ۱۳۶8 بود که در تصویب قانون 
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به موجب تبصره ۱9، به دولت 
این اجازه را دادند که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس 
کند .روح قانون اقتضا می کند »مناطق آزاد« اصل و اســاس باشند و بقیه نسبت ها و 
تعریف ها در جهت تقویت آزادی آنها، خارج از قید و بندهای رایج سرزمین اصلی عمل 
کند. اما روحیه کنترل گرایی ایرانی با یک احتیاط کوچک، کل سیستم را در خطر مهلک 
انداخته است  .ماده 5 قانون مناطق آزاد می گوید: هر منطقه آزادی توسط سازمانی که 
به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشــکیل می شود و سرمایه آن متعلق 
به دولت است، اداره می شود و این شرکت ها و شــرکت های وابسته، از شمول قوانین 
و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و ســایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و 
منحصرا بر اساس این قانون و اساســنامه های مربوط اداره خواهد شد.یا در ماده 7 این 
قانون می گوید: سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل 
شرکت های الزم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، اقدام کند.درخصوص 
ساختار اداره و مدیریت منطقه آزاد، قانون اولیه با یک نگاه متعالی و مقید به ضرورت های 
ذاتی ایجاد مناطق آزاد و مدیریت آن، در ماده ۶ این گونه توضیح می دهد: سازمان توسط 
هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات 
وزیران )مجمع عمومی( انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره 
را برعهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره 
منصوب و باالترین مقام  اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است. انتخاب 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان  بالمانع 
است.  عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب  کننده است. هیات 
وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را برعهده دارد.در ارتباط 
با چگونگی تجمیع مدیریت و صالحیت ها هم قانون در ماده  9 به خوبی به بیان مسئله 
اقدام کرده است. در ماده 9 عنوان شده: وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شرکت های 
دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیالت و خدمات در محدوده هر منطقه، 
 قراردادهای الزم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن 
منعقد کنند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که  موجب حفظ موقعیت 
رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها شود.پاشنه آشیل این ساختار ذهنی 
و منطقی قوی و آینده نگر چه بود؟ روح قانون اقتضا می کرد سازمان های مناطق آزاد 
پس از تشکیل خود، فقط با لحاظ سیاست های کالن سیستم مدیریت کشور به مقتضی 
ظرفیت های اقتصادی خاص خود طبق ماده ۱9 قانون، برای اجرای طرح های زیربنایی 
و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود، نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع 
 داخلی و خارجی، با تصویب هیات وزیران اقدام کند؛ اما در این فرآیند، ارتباطی مستقیم 
و صریح مناطق آزاد با هیات وزیران به عنوان مجمع عمومی که بعدها به شورای عالی 
تحول پیدا کرد، گنجاندن کلمه »دبیر« که با تفسیر موسع و بیش از حد به دبیرخانه 
تحول پیدا کرد، نه تنها آزادی را از مناطق آزاد گرفت، بلکه در نتیجه دبیر و دبیرخانه و 
چگونگی تعامل آنها، با گذر زمان، سیستم مدیریتی کالن کشور با فراموش کردن »روح 
قانون« مناطق آزاد، چنان بالیی ســر قانون و مناطق آزاد آورد که صراحت و شفافیت 
از قانون و آزادی از مناطق آزاد رنگ باخت.آیا شرایط شکل گیری روح قانون به صورت 
اساسی در کشور و دنیا عوض شده است؟ آیا مکانیسم توسعه با بهره گیری از ظرفیت 
مناطق آزاد در اقتصاد جهانی بی اعتبار شده است؟ آیا در فرآیند مقابله و ایزوله سازی 
قطب قدرتمند اقتصادی جهان بر علیه ایران وقفه ایجاد شده است؟ آیا نظام اقتصادی 
ایران بدون نیاز به مناطق آزاد با پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند به دنیای 
پررقابت و پیچیده اقتصاد جهانی وارد شود؟ آیا بازیگران اقتصادی ایران صرفا با تغییر 
جلد و خصولتی شــدن می توانند تکیه گاه اقتصاد ایران بدون ارتباط بیرونی شوند؟ و 
آیاهای دیگر... جواب اغلب این سواالت متاسفانه منفی است. دلیل بی مهری به مناطق 
آزاد تالش دبیران شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انجام کار یا کارهایی 
است که طبق قانون نمی تواند انجام دهد !در قانون مصوب سال ۱۳92، در مقدمه عنوان 
می شود اهم وظایف و اهداف دبیرخانه شــورایعالی بیان می شود. طبق قانون، دبیر و 
دبیرخانه راسا بدون مجوز شورای عالی هیچ گونه صالحیت قانونی در اعمال مدیریت، 
سیاســتگذاری و یا ورود به روندهای اجرایی مناطق آزاد و ســلب آزادی مدیریت در 
ســازمان های مناطق آزاد را ندارد. اما دبیر و دبیرخانه در دوران مختلف دقیقا همین 
کارهایی را انجام داد که نباید انجام می داد. در واقع تفســیر موســع از صالحیت های 
قانونی دبیرخانه و دبیر باعث شد مجلس به کرات و به بهانه های مختلف ازجمله عدم 
نظارت پذیری مناطق آزاد و انحراف مناطق آزاد از هدف های اساسی، اقدام به مثله کردن 
قانون و آیین نامه های قانونی مناطق آزاد کند و از طرف دیگر مدیریت اجرایی با همراهی 
ضمنی با مجلس برای سیراب کردن عطش اعمال کنترل دولتی بر مناطق آزاد، سعی در 
تحدید اختیارات دبیرخانه و به کنترل درآوردن آن کنند. نتیجه این کشمکش پرزیان 
و بی فایده در ساختار مدیریت کشور با دبیرخانه، باالخره در برنامه ششم توسعه خود را 
نشان داد و دبیرخانه به بهانه نظارت، به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و این 
وزارتخانه هم با اشتیاق خاموش و خوشحال پذیرفت  .حاال نیز در ادامه این نبرد بدون 
پیروز! مجلس در تالش است بار دیگر بر قانون بی نوای مناطق آزاد پیرایه دیگری ببندد 
و نیز برای کنترل، دبیرخانه شورایعالی را این بار به همراه سازمان های مناطق آزاد در 
ذیل ساختار عریض و طویل وزارت امور اقتصادی و دارایی قفل و بست کند. دولت هم 
در همراهی و سکوت رضایت گونه در قالب برنامه بودجه سال ۱40۱ راه هرگونه نجات از 
این عاقبت شوم را بر مناطق آزاد می بندد  .ولی دبیر شورایعالی که طبق قانون باید با نظر و 
دستور رئیس جمهور تعیین شود، تنها هماهنگ کننده سیاست های کالن شورای عالی 
با بازیگران مستقل اقتصادی در مناطق آزاد است. پس نباید به بهانه نظارت و کنترل 
دبیر و دبیرخانه و اعمال نفوذ، »روح قانون« مناطق آزاد را نقض کرد. آزادی از قید و بند 
و کنترل های رایج سرزمین اصلی، ذات تشکیل منطقه آزاد است. مجمل و شفاف بودن 
قانون در مناطق آزاد شرط ضروری این مناطق است  .اگر اصرار بر اجرای مصوبه برنامه 
ششم توسعه وجود دارد، صرفا به ماندن دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای هماهنگی بیشتر سیاست های کالن اقتصادی کشور و مناطق آزاد! بسنده کنیم و 
به استقالل ماهوی و قانونی مناطق آزاد ذیل شورای عالی که اختیاراتش قابل تجمیع در 

داخل یک وزارتخانه نیست، اکتفا کنیم.

يادداشت

فشار بر اپل برای شفافیت در زمینه حفظ حقوق کارگران
شرکت مشاوره آی اس اس که مشورت هایی به سهام داران اپل ارائه می کند، از سرمایه گذاران آن خواسته تا با فشار بر این شرکت، آن را وادار به شفافیت بیشتر در زمینه رویه های حفاظت از کارگران کند. اپل مدعی است اقدامات 

متنوعی را برای حفاظت از حقوق کارمندان و کارگران خود انجام می دهد، اما آی اس اس می گوید شفافیت اپل در این زمینه کافی نیست و این شرکت برای محافظت از کارگران زنجیره تامین محصوالت خود در برابر کار اجباری باید 
اقدامات بیشتری انجام دهد.اپل جلسه ساالنه سهامداران خود را دو هفته دیگر در تاریخ 4 مارس برگزار خواهد کرد.  اپل گزارش هایی حاوی اطالعاتی در مورد نحوه حفاظت از کارگران زنجیره تامین خود منتشر می کند، اما بازرسان 
مستقل حقوق بشر گزارش داده اند که برخی از تامین کنندگان سخت افزارهای مورد نیاز اپل در چین در برنامه های کار اجباری مشارکت کرده و حقوقشان حفظ نمی شود و لذا کارآمدی سیاست ها و رویه ها اپل زیر سوال رفته است.

کشور هایی مانند بلژیک، 
بریتانیا، ایســلند، ژاپن و 
نیوزیلند، به دنبال کاهش 
روز هــای کاری هفته به 4 
روز هستند. شــواهد هم 
نشان می دهند که با این تصمیم، بهره وری نیروی 
کار افزایش پیدا می کند و حتی مشــاغل جدیدی 
هم ایجاد خواهد شد. در مقابل، کارگران ایرانی در 
شرایط وخیم اقتصادی به هفته های کاری 7 روزه 
یا ۶ روزه عادت کرده اند. اما چرا هفته کاری 5 روزه 
)که ظاهرا قانونی است( در ایران به شکلی همه گیر 

اجرایی نمی شود؟
رویای کاهش ساعات کاری باالخره در حال نزدیک 
شدن به یک واقعیت جهانی اســت. طی روز های 
اخیر، دولت بلژیک اعالم کرد که از این پس کارگران 
و کارمندان می تواننــد از کارفرمای خود تقاضای 
هفته کاری 4 روزه داشته باشــند. به این ترتیب، 
۳ روز تعطیل در طول هفتــه از این پس در بلژیک 

قانونی خواهد بود.
به گزارش فرارو، این در حالی است که همین چند 
هفته پیش، طرح آزمایشی مشابهی هم در بریتانیا 
کلید خورد که به کارمندان اجازه می داد 4 روز در 
هفته کار کنند و البته به اندازه قبل حقوق بگیرند. 
به این ترتیب، به نظر می رســد کشور های بیشتر و 
بیشتری )به ویژه در اروپا( به دنبال کاهش روز های 
کاری در طول هفته هســتند و البته اگر این روند 
همه گیر شود، فرار از آن برای کشور هایی که تن به 

چنین طرح های نداده اند، دشوار خواهد شد.

هفته کاری ۴ روزه چه فوایدی دارد؟
 )Wales( »برخی پژوهش های رســمی در »ولز
)بخشی از پادشــاهی بریتانیا( نشان می دهند که 
هفته کاری 4 روزه نه فقط موجب کاهش بهره وری 
نیروی کار نمی شود، که آن را افزایش هم می دهد. 
از آن سو، در حالی که بسیاری از دولت های اروپایی 
خواهان کاهش »انتشار کربن« هستند، استدالل 
طرفداران این طرح این است که با کاهش روز های 
کاری، میزان انتشار گاز های آالینده هم کاهش پیدا 
می کند. بر اساس پژوهشی که در »ولز« انجام شده، 
با کاهش روز های کاری بــه 4 روز، حتی ۳8 هزار 
فرصت شغلی جدید هم در این کشور ایجاد می شود 
و نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند. )جمعیت »ولز« 

حدود ۳.2 میلیون نفر است.(
هفته کاری 4 روزه، اما پیش از این در کشــور های 
دیگری هم به محک آزمون گذاشــته شده است. 
ایسلند، سوئد و اســپانیا در اروپا و نیوزیلند و ژاپن 

در این سوی جهان، کشــور هایی هستند که قرار 
است به صورت آزمایشی، هفته کاری 4 روزه را کلید 
بزنند تا ایجاد تعادل در چرخه کار-زندگی در میان 

شهروندان شان را بررسی کنند.
در مرحله نخست طرح آزمایشی هفته کاری 4 روزه 
در اسپانیا، 200 شــرکت اسپانیایی که در مجموع 
بیــش از ۶000 نیرو دارند ســاعت کاری هفتگی 
کارکنان خود را به ۳2 ساعت و روز های کاری را به 
چهار روز در هفته کاهش می دهند. هزینه این طرح 
حدود ۶0 میلیون دالر برآورد می شــود که توسط 
دولت تامین مالی خواهد شد. برخی شرکت ها هم 
طرح هفته کاری 4 روزه را به صورت مستقل بررسی 
کرده اند. به عنوان نمونه، »مایکروسافت« در شعبات 
خود در ژاپن، روز های کاری هفتگی کارکنان خود 
را به 4 روز کاهش داده و برآورد کــرده بود که در 
نتیجه این طرح، بهره وری کارکنان به طور متوسط 
به میزان 40 درصد بیشتر شــده است. در نیوزلند 
نیز یک طرح آزمایشی مشابه حاکی از افزایش ۳2 

درصدی بهره وری در بین کارکنان بود.

همه می خواهند »دورکار« شوند
اما وجه دیگر هفته کاری 4 روزه که با همه گیری 
کرونا عمال آزمایش هم شده اســت، »دورکاری« 
است. بر اساس داده های منتشر شده از نتایج یک 
تحقیق در بریتانیا، بهره وری و بازدهی دورکاری، 
برخالف برخی گزارش های قبلی، بیشــتر از انجام 
کار در دفتر و یا محل کار اســت. »دفتر آمار ملی 
بریتانیا« با انتشار این داده ها تصریح کرده که کار از 
خانه می تواند مفید تر و سازنده تر از رفتن به دفتر یا 
محل کار باشد. پژوهشی مشابه هم در کانادا صورت 
گرفته و نشان می دهد که پس از همه گیری کرونا، 
حدود 90 درصد از کارمندانی که به دورکاری روی 
آورده اند، گفته اند در خانه دست کم به اندازه قبل 

کارآمد هستند.
بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از کارمندان )58 
درصد از آنها( گفته اند که تقریبا همان میزان در هر 
ساعت کار می کنند که قبال در دفتر انجام می دادند 
در حالی که تقریبا یک سوم کارمندان )۳2 درصد 
از آنها( بر انجام میزان کار بیشــتری در هر ساعت 

نسبت به قبل تاکید کرده اند.

دورکاری با مزایای اضافه
در این میان، اما طی شدن روند قانونی در حمایت 
از »دورکاری« یــا »تعادل میــان کار و زندگی« 
هم در کشــور های مختلف ســرعت گرفته است. 
»پرتغال« هم از جمله کشــور هایی اســت که در 
زمینه تغییر قوانین به نفع دورکاری، به ســرعت 
وارد عمل شــده و تغییراتی اساســی را کلید زده 

اســت. دولت کنونِی پرتغال )که البته گرایش های 
سوسیالیســتی هــم دارد( طرحی را در دســتور 
کار قــرار داده که بــر اســاس آن، دورکاری حاال 
یک حق اساســی برای کارگران اســت و نه حقی 
 انتخابی که ممکن است از ســوی کارفرما به آن ها

 داده شود.
عالوه بر این، بر اساس قوانین جدید در این کشور، 
کارفرما نمی تواند در خارج از ساعات کاری با کارگر 
تماِس کاری بگیــرد. )در قوانین جدید بلژیک هم 
این مورد ذکر شده که کارگر می تواند تماس های 
کارِی کارفرما در خارج از ســاعات کاری را نادیده 
بگیرد.(عالوه بر این، در پرتغال، کارفرما باید برخی 
هزینه های دورکاری، نظیر هزینه های برق و اینترنت 
را هم پرداخت کند و کارگران می توانند این هزینه ها 
را به عنوان »هزینه های انجام کار«، به کارفرما اطالع 
بدهند. کارفرما از نظر قوانین جدید این حق را هم 

ندارد که کارگر را در حین کار »پایش« کند.
یورونیوز در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و 
این مورِد عجیب را هم اضافه کرده بود که بر اساس 
قوانین جدیــِد »دورکاری« در پرتغــال، کارگران 
دارای فرزند می توانند بــدون هماهنگی با کارفرما 
دورکاری کنند و این حق را تا زمانی که فرزندشان 
به سن 8 سالگی برسد، حفظ خواهند کرد. تنها نکته 
این است که قوانین جدید، تنها برای شرکت هایی 
قابل اعمال است که بیش از ۱0 نفر کارمند یا کارگر 

داشته باشند.

آیا طرح های مشابه در ایران قابل اجرا 
هستند؟

اما آیا ایران هم می تواند چنین طرح هایی را اجرایی 
کند؟ در مــورد »دورکاری« می توان مطمئن بود 
که این اتفــاق رخ می دهد. همین حــاال، در حوزه 
مشاغلی که امکان دورکاری برای آن ها مهیا است، 
کارمندان و کارفرما هــای ایرانی هم بــه اردوگاه 

طرفداران دورکاری پیوســته اند. دلیل هم روشن 
است: هزینه اجاره دفاتر اداری در شهر های بزرگی 
مانند تهران، کرج یا اصفهان بسیار باال است و حذف 
این هزینه از مجموعه هزینه های کارفرما، می تواند 
تغییری مهــم ایجاد کنــد. عالوه بر ایــن، امکان 
جذب نیروی کار حرفه ای )حتــی با هزینه کمتر( 
 از اســتان های دیگر هم به مزیت هــای دورکاری

 اضافه می شود.
با این همه، بعید است قوانین کار در ایران به شکلی 
تغییر کنند که حامی »دورکاری« باشــند. همین 
حاال، قوانین کار در ایران )با وجود آنکه روی کاغذ 
خوب نوشته شده اند(، در عمل اجرایی نمی شود: 
شکایت از کارفرما بسیار دشــوار و زمان بر است؛ 
پرداخت بیمه بیکاری )به عنوان یک حق اساســی 
نیروی کار( با، اما و اگر های فراوان مواجه اســت و 
کاِر بدون قرارداد )با وجود غیرقانونی بودن( کامال 

رواج دارد.
در مورد هفته کاری 4 روزه هم ایران یک پله عقب تر 
از بسیاری از کشور های جهان است. در ایران هفته 
کاری 5 روزه هنوز هم همه گیر نیســت و صرفا در 
قســمت هایی از »بخش عمومــی« )نظیر ادارات 

دولتی یا شرکت های دولتی( اجرایی می شود.
قدم نخست این اســت که تعطیلی 2 روزه یا هفته 
کاری 5 روزه در سراســر کشــور به طور عمومی 
اجرایی شــود و برداشــتِن این قدم از قضا چندان 
دشوار نیســت. هفته کاری 5 روزه مزایای خودش 
را هم خواهد داشــت: بخش هایی از اقتصاد کشور 
که بــه »فراغت« ربــط دارند )نظیر باشــگاه های 
ورزشی، ســینماها، رســتوران ها، مراکز خرید و 
مراکــز تفریحــی( می تواننــد از ایــن روند نفع 
ببرند. با این همــه، ظاهرا انبوه مشــکالت اجازه 
نمی دهند کــه چنین مواردی حتی در فهرســت 
 آرزو هــای شــهروندان و مســئوالن ایرانی جایی

 داشته باشند.

از هفته كاری 4 روزه در »بلژيك« و »بريتانيا« تا هفته كاری ۷ روزه در ايران

چرا »هفته کاری ۵ روزه« در ایران همه گیر نشد؟
News kasbokar@gmail.com

تالشــگران ذوب آهن اصفهان موفق 
شدند رکورد جدیدی در تولید ماهانه 
 چدن مذاب با ســه کــوره بلند ثبت

 کنند.
ســخت کوشــان مادر صنعت فوالد 
کشــور بــا همــت واالی خــود، در 
بهمن ماه بــا تولید 250 هــزار و87 
تن چدن مــذاب، با متوســط روزانه 
 8۳۳۶ تــن ایــن رکــورد را ثبــت

 نمودند.

شــایان ذکــر اســت رکــورد قبلی 
تولید ماهانه چدن باســه کــوره بلند 
مربوط بــه فروردین ماه ســال۱۳9۳ 
 بــا متوســط روزانــه 8۳۱4  تــن 

می باشد.
شــایان ذکر است تالشــگران ذوب 
آهن بــا همت خود در بهمن ماه ســه 
رکورد تولیــدی روزانه نیز ثبت کردند 
. در ۱۶ بهمن مــاه رکورد روزانه تعداد 
ذوب بــا دو کنورتــور در بخش فوالد 

ســازی ذوب آهن رقم خورد و در این 
روز پــوالد مردان ذوب آهــن در یک 
شــبانه روز موفق به تولیــد ۶۱ ذوب 
 شــدند . رکوردی که از سال 89 ارتقاء 

نیافته بود . 
همچنین تولیــد میلگــرد N۱۶ در 
یک شــبانه روز نیز با تولید 2۱00 تن 
در بخش مهندســی نورد این شرکت 
شکسته شد که رکورد قبلی مربوط به 

سال 88 بود.

در 2۱ بهمن مــاه نیز رکــورد روزانه 
تولید چدن مذاب با ســه کــوره بلند 
در ذوب آهن اصفهــان با تولید 979۳ 

تن چدن شکسته شــد که نوید ثبت 
 رکورد ســاالنه جدید در این شرکت

 را می دهد.

قیمت آیفون ۱2 پرو مکس به ۳۶ میلیون و 700 
هزار تومان رســید. آیفون ۱۳ بــا ظرفیت ۱28 
گیگابایت امروز 25 میلیــون و 789 هزار تومان، 
آیفون ۱۳ پــرو با ظرفیــت 25۶ گیگابایت امروز 
۳7 میلیون و 900 هزار تومــان و آیفون ۱۳ پرو 
مکس با ظرفیت ذخیره ســازی 25۶ گیگابایت 
به 4۱ میلیون تومان رســید. آیفون ۱۳ مینی هم 
با ظرفیت ۱28 گیگابایت امروز 25 میلیون و ۱80 

هزار تومان بود.
Pro POCO X۳ با ظرفیت ذخیره سازی ۱28 
گیگابایت شــش میلیون و 809 هــزار تومان به 
فروش رسید. GT POCO X۳ با ظرفیت ۱28 
گیگابایت امروز شــش میلیون و ۶۶۶ هزار تومان 
و 5G POCO F۳ با ظرفیــت 25۶ گیگابایت 
امروز هشت میلیون و 888 هزار تومان به فروش 
رسیدند. PrO ۱0 REDMI NOTE هم امروز 
با ظرفیت ذخیره ســازی ۱28 گیگابایت هشت 

میلیون و ۶۱0 هزار تومان بود
 A۱2 در میان گوشــی های پرفروش سامسونگ
NACHO بــا ظرفیــت ذخیره ســازی ۱28 
گیگابایت چهــار میلیون و 579 هــزار تومان به 
فروش رسید. 5G A52S 9 میلیون و ۳80 هزار 
تومان بود و 5G M52 با ظرفیت مشــابه هشت 
میلیون و 459 هزار تومان به فروش رسید. گلکسی 
Ultra 20 NOTE سامســونگ هم با ظرفیت 
ذخیره سازی 25۶ گیگابایت امروز 25 میلیون و 
 5G Ultra S2۱ 999 هزار تومان بود در حالیکه

با ظرفیت مشــابه امروز ۳۱ میلیون و ۱80 هزار 
تومان به فروش رسید.

گلکســی A۱2 پرفروش تریــن گوشــی فعلی 
سامســونگ در بــازار موبایل ایران اســت و بین 
مدل های محبــوب این برند کمتریــن قیمت را 
دارد. گلکســی A22 نیز با حافظه ذخیره سازی 
۱28 گیگابایت پشت ســر گلکسی A۱2 دومین 
مدل محبوب کره ای ها در ایران محسوب می شود.

گلکســی FE S20 نســخه طرفــداری از مدل 
پرچمدار گلکسی S20 است و با گذشت بیش از 
یک سال از زمان عرضه، هنوز محبوب ترین گوشی 
میان رده سامسونگ در بازار ایران به شمار می رود. 
بین دیگر مدل های میان رده سامسونگ، گلکسی 
A72 و گلکسی A52 نیز با استقبال خوبی روبرو 
شــده اند و نام این مدل ها در فهرســت زیر دیده 
می شود. همچنین گلکسی 5G A52s با پردازنده 
ارتقا یافته نســبت به مدل A52 می تواند رقیبی 
قدرتمندی برای گلکســی FE S20، گلکســی 
A72  وگلکســی A52 باشد. همچنین گلکسی 
M۳۱ برای کاربرانی که وسواس زیادی بابت باتری 
گوشــی دارند، انتخاب خوبی محسوب می شود. 
M۳۱ با داشتن باتری شش هزار میلی آمپری، نیاز 
شما را از خرید پاور بانک برای استفاده های روزمره 

از بین خواهد برد.

5G Ultra S2۱  تنها پرچمدار سامســونگ در 
لیست پرفروش های این برند در بازار ایران است. 
امکان اســتفاده از اینترنت همراه نســل پنجم، 
پردازنــده قــوی، دوربین با کیفیت و نمایشــگر 
قدرتمنــد باعث می شــود کاربران این گوشــی 
گرانقیمت برای استفاده روزمره، بازی های سنگین 

و استفاده طوالنی مدت راضی باشند.
Pro Poco X۳  پرفروش ترین گوشی شیائومی 
و بازار ایران اســت. Pro Poco X۳ با داشــتن 
پردازنده قوی و قیمت مناسب نسبت به رقبایش 
بهترین عملکرد پردازنده را در بازه قیمت شــش 
 Redmi .تا هفت میلیون تومان ارائــه می دهد
Note 8 2020 نیز جدیدترین گوشی وارد شده 
به ایران توسط شیائومی است و ظرف همین مدت 
کوتاه توانسته برای خودش جایی بین مدل های 

پرفروش دست و پا کند.
Poco M۳ دیگر گوشــی پرفروش شــیائومی 
امکانات خوبی نســبت به قیمتش ارائه می کند. 
باتری قوی، ویژگی اصلی این میان رده شیائومی 
اســت. 5G ۱0T Lite Mi بــا پشــتیبانی از 
نســل پنجم اینترنت همــراه از معدود گوشــی 
های میــان رده ای اســت کــه چنیــن قابلیتی 
را در اختیــار کابــر قــرار می دهــد. همچنین 
Poco F۳ گران ترین مــدل پرفروش چینی ها 

محســوب می شــود و رقیب گردن کلفتی برای 
میان رده های سامســونگ به شمار می رود. دلیل 
اســتقبال ایرانی ها از این مدل، می تواند ســخت 
 افزار قدرتمند و قابلیت به روز رســانی آن تا چند

سال آینده باشد.
آیفــون SE مــدل 2020 ارزان تریــن مــدل 
پرفروش اپل در بازار موبایل ایران اســت. مدلی 
که با ظاهری شــبیه به آیفون هشــت دارد اما از 
سخت افزار قوی تری در آن اســتفاده شده است. 
بعــد از آیفــون SE مــدل 2020، آیفــون ۱2 
پرومکس دومین مــدل محبوب اپــل در ایران 
محسوب می شــود. با گذشت یک ســال از زمان 
عرضه آیفون ۱2 پرو مکس، هنــوز طرفدارانش 
بابت این مدل پول زیادی می پردازند. آیفون ۱۳ 
 آخرین مدل ارائه شده توسط اپل در بازار جهانی 

است.
نســخه های مختلف آیفون ۱۳ بــه محض ورود 
به بازار ایران طرفداران خودشــان خــود را پیدا 
کردنــد. آیفــون ۱۳ پرومکس بــا دوربین بهتر 
نسبت به نســخه ۱۳ در بازار حضور دارد. آیفون 
۱2 مینی توســط اپل عرضه شــد تا هــواداران 
ســنتی آیفون به ویژه خریدارانــی که طرفداران 
گوشــی هایی با صفحه نمایش کوچک تر از شش 
اینچ بودنــد را راضی نگــه دارد. آیفون ۱2 مینی 
هم فعال نســبت بــه آیفون ۱۳ مینی اســتقبال 
 بیشتری داشته و اسم آن بین مدل های پرفروش

 اپل قرار گرفته است.

رکورد جدید تولید ماهانه در ذوب آهن اصفهان ثبت شد

قیمت انواع موبایل در بازار


