
با توجه به اینکه بانک مرکزی از آغاز پرداخت وام فرزندآوری در برخی بانک ها 
خبر داده است، کلیه متقاضیان این تسهیالت که واجد شرایط دستورالعمل 
مربوطه باشند، ابتدا باید از طریق سامانه ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل 
کنند.به گزارش ایســنا، به تازگی بانک مرکزی اعالم کرد که از ۳۱ فروردین 
ســال جاری تاکنون ۱۹۰ هزار نفر در ســامانه  بانک مرکزی ثبت نام کردند 
که حدوداً ۱۹ هزار نفرشــان از استان تهران هســتند و حتی در استان های 
کردســتان، لرســتان، آذربایجان غربــی و مرکزی، تعدادی از   تســهیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری هم توســط بانک ها به متقاضیان پرداخت شد.این 
وام که دستورالعمل آن در اواخر فروردین ماه به شبکه بانکی ابالغ شد، برای 
فرزندانی است که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند و مبلغ تسهیالت به ازای 
فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان و به ازای 

فرزند ســوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به 
ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.دوره بازپرداخت هر یک از این 
تسهیالت نیز به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است.  همچنین، کارمزد 
تسهیالت فرزندآوری حداکثر ۴ درصد به صورت ساالنه است و  پرداخت آن 
مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 
است.البته، متقاضیان این وام باید به این نکته توجه کنند که تسهیالت تولد 
فرزند به افرادی تعلق می گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا 
فرزند، باالی ۲.۵ نباشد.بنابراین، در شرایطی که اعالم بانک مرکزی بیانگر آغاز 
پرداخت وام فرزندآوری است، متقاضیان این تســهیالت  ابتدا باید از طریق 
ســامانه ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند.در صورت موفقیت آمیز 
بودن مراحل ثبت نام، کد رهگیری ۱۰ رقمی که کاماًل محرمانه بوده و مربوط به 

متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک 
برایشان ارسال می شود.عالوه براین، آن ها برای اطالع از وضعیت ثبت نام خود 
و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند 
دریافت تسهیالت مذکور، با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت "مشاهده 
وضعیت" در سامانه فرزند مراجعه کنند. در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای 
وام برای متقاضی تعیین شده باشــد، موضوع از طریق پیامک به ایشان اعالم 
شده و متقاضی باید با در دست داشــتن مدارک مورد نیاز، ظرف حداکثر ۱۲ 
روزکاری، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

الزم به ذکر است که در صورت مراجعه نکردن متقاضیان در زمان تعیین شده، 
ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شــده و باید مجددا ثبت نام 
کنند. در ادامه، پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه 

تعیین شده، پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام می شود که متقاضیان ۴۵ 
روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش 
بانک اقدام کنند.در صورت گذشــت زمان مذکور و تکمیل نشدن مدارک از 
سوی متقاضیان، متقاضی از سامانه حذف شده و باید در مهلت مقرر شده در 
قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام کنند. البته، متقاضیان می توانند 
تا قبل از تعیین شــعبه نســبت به ویرایش اطالعات خود در سامانه از طریق 
گزینه "ویرایش ثبت نام قبلی" اقــدام کنند.عالوه بر این، می توانند تا قبل از 
تعیین شعبه نسبت به تغییر بانک عامل اقدام کنند. بدین صورت که با استفاده 
از گزینه "حذف ثبت نام" ثبت نام قبلی خود را حذف کرده و با اســتفاده از 
گزینه "ثبت نام جدید" و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک 

دیگری کنند.

یک کارشناس حوزه کار با تشریح راهکارهای افزایش 
درآمد دولت، مهمترین مطالبه جامعه کارگری در شرایط 
کنونی را کنترل بازار و نرخ تورم عنوان کرد و از وزارت 
کار خواست تا در بروز کردن اطالعات مربوط به یارانه 
بگیران اقدام جدی صورت دهد.حمید نجف در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد در وضعیت 
شکننده ای اســت و دولت کار بزرگی در پیش دارد؛ از 
یک سو با تحریم های ظالمانه روبه رو هستیم و از سوی 
دیگر نقدینگی ها به نحوی در کشور هزینه شده است؛ 
بنابراین باید سیاست ها و تدابیری اتخاذ شود که به دولت 
کمک کند و درآمدهای دولت را در این شرایط افزایش 
دهد.وی ادامه داد: درشــرایط حاضر نیازمند استفاده 
از تجربیات از هر طیف و گرایــش و دریافت ایده های 
متخصصین و کارشناسان و پیشکسوتان حوزه اقتصاد 
خصوصا در بحث تورم هستیم و نباید دیدگاه جناحی، 
حزبی و قبیله ای را در این زمینه حاکم کنیم چون زمانی 
بود که نفت را می فروختیم و پول آن را به راحتی هزینه 
می کردیم و سوء مدیریتها را با پول سرشار نفت پوشش 
می دادیم ولــی اکنون که این پول به ســختی حاصل 
می شود باید به متخصصان داخلی اعتماد و تکیه کنیم.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اثرات جراحی های 
اقتصادی که هم اکنون در حال رخ دادن است بر طبقه 
کارگر تاثیر می گذارد به همین دلیل جامعه کارگری در 
شرایط حاضر مطالبه اصلی خود را کنترل تورم و قیمتها 
در بازار می داند.نجف با بیان اینکه با تورم کنترل شده، 
سفره کارگران رنگین می شود، اظهار کرد: ما نمی توانیم 
از یک طرف حقوق ها را ۵۷ درصد افزایش بدهیم ولی از 
آن طرف تورم ۱۰۰ درصدی را تحمیل کنیم. شیرینی 
افزایش حقوق و دستمزد زمانی است که تورم به نوعی 
کنترل شــود و از ورود آن به سبد معیشت جلوگیری 
کنیم.وی افزود: علیرغم تالشهای دولت برای کنترل 
و حفظ آرامش بازار در یک ماهی که از ســال گذشته 
قیمتها در بیشــتر اقالم تغییر کرده و می بینیم هنوز 
افزایش حقوق از آخر فروردین اعمال نشده جنبه روانی 
و تاثیرش را در بازار گذاشته است.این کارشناس حوزه 
کار به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اشاره کرد و گفت: 
در شرایط حاضر حذف ارز ترجیحی در بخش دارو را به 
هیچ وجه توصیه نمی کنیم چرا که دارو یک موضوع مهم 
و حیاتی به شمار می رود. حذف ارز ترجیحی کاالهای 
اساسی مثل نان و برنج که قوت اصلی مردم را تشکیل 

می دهد و بر سفره کارگران به شدت تاثیر می گذارد به 
صالح نیســت و دولت می تواند از راههای دیگر درآمد 
خود را افزایش دهد.به گفته وی، افزایش عوارض خروج 
از کشور  از جمله راهکارهایی است که دولت می توان از 
طریق آن کسری درآمد خود را جبران کند.نجف حذف 
یارانه افراد متمول و دارای تمکن مالــی باال را از دیگر 
راهکارها عنوان کرد و با طرح این پرســش که مگر در 
کشور ۸۰ میلیون یارانه بگیر وجود دارد؟ گفت: در حال 
حاضر افرادی هستند که ممکن است در ملک شخصی 
خود زندگی کنند و اصطالحا دارای مسکن باشند ولی 
حقوق و درآمدی نداشته باشند که خود را اداره کنند یا 
بالعکس کسانی که حقوق حداقلی و نسبی دارند ولی در 
مسکن استجاری زندگی می کنند و اجاره می پردازند، 
دولت می تواند تا زمان پیدا کردن کار یا خانه دار شدن به 
آنها یارانه بدهد ولی عده ای سرمایه دار هستند که امالک 
و خودروهای شخصی بسیاری دارند که متاسفانه به دلیل 
سیستم معیوب اطالعاتی همچنان یارانه می گیرند لذا 
وزارت کار باید اقدام عاجل در این خصوص صورت دهد 
و شناسایی این افراد را با جدیت دنبال کند تا یارانه ها به 

افراد مستحق برسد.

تعرفه قبوض آب و بــرق طبق روال چهار ســال اخیر در 
اردیبهشت ماه با تغییراتی روبرو می شود، اما امسال تاکنون 
خبری در این رابطه اعالم نشده و وزارت نیرو پاسخگویی در 
این زمینه نداشته است.به گزارش ایسنا، هیات وزیران در 
سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه ای به استناد مواد یک و سه قانون 
هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه 
داد تا متوسط تعرفه های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت 
ماه بدون تغییر ســاختار تعرفه ها هفت درصد برای همه 

مشــترکان و ۱۶ درصد به عالوه آن هفــت درصد برای پر 
مصرف ها افزایش دهد.این مصوبه از آن سال تاکنون اجرایی 
شده اما تا این لحظه مشخص نشده که آیا قبوض جدید نیز با 
این تغییر روبرو می شوند یا خیر!؟ پیگیری خبرنگار ایسنا در 
این رابطه نیز پس از یک هفته هنوز به نتیجه نرسیده و وزارت 
نیرو پاسخی در این باره اعالم نکرده و آن را به بعد موکول 
کرده است.به نظر می رسد به دلیل مصوبه اخیری که برای 
مشترکان پرمصرف اجرایی شــده و طبق آن مبالغ باالیی 

در قبوض آن ها لحاظ شده اســت، تمایلی به اعالم رسمی 
این خبر وجود نداشته باشد، اما به اعتقاد کارشناسان عدم 
اطالع رسانی و آگاهی مشترکان بی شک بدترین تصمیم در 
شرایط فعلی است.سال گذشته نیز این طرح اجرایی شد، 
اما این احتمال نیز وجود دارد که امسال این مصوبه اجرایی 
نشود اما در هر صورت الزم است تا اطالع رسانی در این رابطه 
صورت گیرد، تا مشترکان بدانند چه میزان از هزینه های خود 

را باید برای مصرف آب و برق اختصاص دهند.

بانک جهانی در تازه ترین گزارش چشم انداز خود ضمن اشاره 
به درگیری های روسیه و اوکراین اعالم کرد این درگیری ها 
بزرگ ترین شوک قیمت کاالها و در عین حال انرژی را در ۵۰ 
سال اخیر ایجاد می کند.به گزارش ایلنا از روزنامه سعودی 
گزت، بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود هشدار داد که 
درگیری های نظامی مســکو - کی یف بزرگ ترین شوک 
کاالیی از دهه ۱۹۷۰ میالدی را پدید می آورد.بر اســاس 
پیش بینی این نهاد، اختالل های ناشــی از درگیری های 
نظامی روسیه و اوکراین سبب افزایش شدید قیمت کاالها 
از گاز طبیعی گرفته تا گندم و پنبه خواهد شد.پیتر ناگل، 
یکی از نویسندگان این گزارش، به شبکه جهانی بی بی سی 
با بیان اینکه افزایش قیمت ها آثار اقتصادی و انسانی بسیار 

بزرگی را به دنبال داشته اســت، گفت: خانوارها در سراسر 
جهان دچار بحران هزینه زندگی هستند.وی افزود: ما نگران 
فقیرترین خانوارها هستیم، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد 
خود را صرف غذا و انرژی می کنند، بنابراین آنان به ویژه در 
برابر این افزایش قیمت آسیب پذیرند.براساس پیش بینی 
بانک جهانی، قیمت های انرژی قرار است بیش از ۵۰ درصد 
افزایش یابد و قبوض انرژی برای خانوارها و مشاغل را باال 
ببرد.بیشترین افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا خواهد بود 
که قرار است بیش از دو برابر قیمت تمام شود، پیش بینی 
می شود که قیمت ها در سال آینده میالدی و در سال ۲۰۲۴ 
کاهش یابد، اما حتی در آن زمان نیز ۱۵ درصد بیشــتر از 
سال ۲۰۲۱ میالدی باقی می ماند.بانک جهانی اعالم کرد که 

این بدان معناست که از پایین ترین سطح آوریل ۲۰۲۰ تا 
قیمت های اوج  در مارس امسال، شاهد بیشترین افزایش ۲۳ 
ماهه قیمت انرژی از زمان افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ 
بوده ایــم، زمانی که تنش ها در خاورمیانه ســبب افزایش 
قیمت ها شد.بر اساس گزارش این نهاد جهانی، پیش بینی 
می شود قیمت نفت خام برنت تا سال ۲۰۲۴ میالدی باال 
بماند و میانگین آن در سال جاری میالدی به ۱۰۰ دالر برسد 
که می تواند تورم گسترده ای در پی داشته باشد.انتظار می رود 
اختالل های ناشی از درگیری های نظامی مسکو - کی یف 
بر صنعت نفت روسیه تأثیر منفی دائمی داشته باشد، زیرا 
تحریم ها به معنای خروج شــرکت های خارجی و کاهش 

دسترسی به فناوری است.

سخنگوی کاخ کرمیلن از ادامه بررسی اجرای طرح 
پرداخت قیمت گاز ارسالی روسیه به اروپا به روبل 

خبر داد.
به گزارش ایلنــا از خبرگزاری رویتــرز، دیمیتیر 
پسکوف روز سه شنبه )ششم اردیبهشت ماه( طی 
کنفرانس تلفنی روزانه با خبرنگاران در پاســخ به 
پرسشــی درباره راهنمایی های کمیســیون اروپا 
درباره طــرح پرداخت قیمت گاز روســیه به روبل 
گفت: گازپروم در حال کار و بررسی اجرای فرمان 
ریاســت جمهوری برای طرح پرداخت گاز روسیه 
به روبل است.کمیسیون اروپا اعالم کرده است که 
شرکت های اروپایی باید الزام ها مانند بیانیه ای که 

تعهدهای قراردادی خود را پس از واریز ارزهای غیر 
روس کامل می دانند، رعایت کنند.

سخنگوی کاخ کرملین تصریح کرد: همه تماس ها 
با خریداران گاز از طریق گازپروم انجام شده است، 
بنابراین گازپروم اطالعاتــی درباره نتایج مذاکرات 
منتشــر خواهد کرد.گازپــروم از اظهارنظر در این 
باره خودداری کرد.یک منبــع آگاه از مذاکرات با 
خریداران گاز که خواست نامش فاش نشود، گفت: 
نحوه اجرای این طرح مشخص نیست، اما کار ادامه 

دارد.
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــوری روســیه 
از کشــورهایی که آنها را غیر دوســت می  خواند 

خواسته اســت با طرحی مبنی بر گشایش حساب 
در در گازپــروم بانک بــاز و پرداختهزینه واردات 
گاز به روبل موافقت کنند.کمیســیون اروپا هفته 
گذشته، اعالم کرد که شــرکت های اتحادیه اروپا 
ممکن است بتوانند به تقاضای روسیه برای دریافت 
پرداخت های گاز به روبل بــدون نقض تحریم ها و 
در صورت پرداخت به یورو یا دالر و ســپس تبدیل 
به روبل عمل کنند.پســکوف گفته است که در ماه 
می پیش بینی می شد پرداخت برای تحویل کاالها 
پس از اجرایی شدن فرمان پوتین انجام شود.بیشتر 
خریداران اروپایی گاز روسیه در ابتدا طرح پرداخت 

روبل را رد کردند.

چگونه برای وام فرزندآوری ثبت نام کنیم؟

بالتکلیفی در افزایش تعرفه آب و برقمگر ما ۸۰ میلیون یارانه بگیر در کشور داریم؟

بررسی  طرح پرداخت قیمت گاز روسیه به روبل ادامه داردمیانگین قیمت نفت امسال ۱۰۰ دالر خواهد بود
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رئیس کل بانک مرکزی:

وزیر بهداشت خبر داد؛

وزیر اقتصاد؛

طلب ایران از انگلیس را 
دریافت و استفاده کردیم

یارانه دارو مانند گذشته 
پرداخت می شود

هوشمندسازی یارانه ها 
در دستور کار است

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

تحمیل هزینه 
به تولید

دولت به هــر طریقی قصد 
دارد کسری بودجه خود را 
جبران کند. با برداشتن یک 
ســری عوارض و گذاشتن 
برخی عوارض دیگر هدف خــود را عملیاتی می 
کند. در این فرآیند تاثیر لغو معافیت ها این است 
که هزینه تمام شده تولید افزایش پیدا خواهد کرد. 

بازده سرمایه گذار...

  پیمان مولوی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3

3

2

فعالیت ۹۵ درصد کارگران 
با قرارداد موقت

قیمت خودرو 
همچنان  می تازد

دولت برای حمایت از مستاجران چه برنامه ای دارد؟

موج جدید گرانی اجاره بها
صفحه2

صفحه3

زنگ  خطر  افت کم  و کیف  تولید
معافیت       ماشین  آالت   و   تجهیزات   تولیدی  از    پرداخت   حقوق    ورودی     لغو   شد

بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با 
بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای با 
ماهیت مستمر با قرارداد موقت مشغول کار هستند، 
از وزارت کار خواســت تا لغو دادنامــه ۱۷۹ دیوان 
عدالــت را پیگیری کند. بحث امنیت شــغلی چه 
در بخش کارگری چــه در بخــش کارفرمایی به 
اقتصاد ما گره خورده اســت. بی تردید اگر اقتصاد 
کشور دچار مشــکل شــود هر دو بخش کارگری 
و کارفرمایی آســیب می بینند، مخصوصا بخش 
کارگری که حداقل بگیر هستند و شرایط زندگی آنها 
 به گونه ای است که اگر یک روز سرکار نروند نان شب

 ندارند. از سوی دیگر این وضعیت نارضایتی شغلی 
به وجود می آورد و به این معناســت که شــاغالن 

نمی توانند حتی برای آینده...

اگرچه متولیــان وعده کنترل قیمــت خودرو در 
بازار را داده بودند اما قیمت این محصول بی توجه 
به اظهارات، راه خود را مــی رود؛ تا جاییکه فاصله 
قیمت کارخانــه و بازار بین ۱۰۰ تــا ۲۰۰ میلیون 
تومان شده اســت. به گزارش مهر، خودرو در ایران 
به دلیل تولید و عرضه کــم، از یک کاالی مصرفی 
تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده و کوچک ترین 
خبری چه مثبت و چه منفــی، روی این بازار تأثیر 
می گذارد؛ در همین رابطه نیز از ابتدای سال جاری 
بازار خودرو متأثر از انتشــار اخباری از جمله تداوم 
ممنوعیت واردات خودرو، عدم حذف قرعه کشی، 
 کاهش عرضه، طوالنی شــدن روند مذاکرات و … 

دچار نوسان قیمتی شد...



اقتصاد2
ایران وجهان

افت شاخص بورس در آخرین 
روز معامالتی هفته

شاخص کل بازار بورس تهران روز گذشته )چهارشنبه، 
۷ اردیبهشت ماه( با یک  هزار و ۴۳۳  واحد کاهش، در 
ارتفاع یک  میلیون و ۵۲۱ هــزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، در معامالت روز گذشــته بازار سهام 
)بورس و فرابورس( بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۹۹ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۸۱ هزار و 
۹۱۴ میلیارد ریال نوبت معامله شــد.روز گذشته در 
ادامه معامالت بورس تهران، بیش از ۱۲ میلیارد و ۶۸۰ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۳ هزار 
و ۹۹۹ میلیارد ریال و در ۶۸۹ هزار و ۴۱۸ نوبت معامله 
شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۳۷۹ 
واحد افزایــش به ۴۱۱ هزار و ۶۹۲ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با ۸۵۸ واحد رشد به ۲۵۶  هزار و ۲۲۱ 
واحد رسید.شــاخص بازار اول، ۲ هزار و ۲۶۰ واحد 
کاهش و شاخص بازار دوم، ۸۵۹ واحد افزایش داشت.

عالوه بر این در بین همه نمادهــا، نماد پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا( با ۲۸۲ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تامین )تپیکو( با ۲۵۳ واحــد، فوالد آلیاژی 
ایران )فوالژ( با ۲۳۷ واحد، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگســتر( با ۱۷۹ واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با ۱۶۶ واحد، پتروشیمی نوری 
)نوری( با ۱۲۹ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( 
با ۱۲۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با ۱۲۱ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با ۱۲۱ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
همراه شدند.در مقابل گروه مپنا )رمپنا( با ۴۵۵ واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۳۴۶ واحد، پاالیش 
نفت تهران )شــتران( با ۳۳۶ واحد، فوالد خوزستان 
)فخوز( با ۲۶۷ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( 
با ۲۳۴ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با ۲۰۰ واحد، بانــک ملت )وبملت( بــا ۱۹۹ واحد و 
پتروشــیمی جم )جم( با ۱۹۶ واحــد تاثیر منفی بر 

شاخص بورس داشتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز روز گذشته بیش از ۱۵ واحد 
افزایش داشــت و به ۲۰ هزار و ۹۱۶ واحد رسید.

در این بازار سه میلیارد و ۹۱۹ میلیون برگه سهم 
و اوراق مالی بــه ارزش ۶۹ هــزار و ۹۶۶ میلیارد 
ریال داد و ستد شــد، تعداد دفعات معامالت روز 
گذشــته فرابورس بیش از ۳۹۸ هزار و ۸۶۰ نوبت 
بود.نمادهای صنعتی مینو )غصینو(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، موسسه اعتباری ملل )وملل(، 
نفت پاسارگاد )شپاس(، توزیع داروپخش )دتوزیع(، 
صنایع مادیران )مادیرا(، کلر پارس )کلر(، شرکت 
سرمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه( و بیمه 
تجارت نو )بنو( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند.همچنین تولید نیــروی برق دماوند 
)دماوند(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، شرکت 
ســرمایه گذاری صبا تامین )صبــا(، بهمن دیزل 
)خدیزل(، تولید برق عســلویه مپنا )بمپنا(، گروه 
توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( و پاالیش نفت 
الوان )شاوان( تاثیر منفی بر شــاخص فرابورس 

داشتند.

عرضه دومین خودرو در بورس 
کاال

پس از پذیرش خودرو شاهین از گروه خودروسازی 
سایپا اکنون نوبت به بهمن موتور رسید که به دنبال 
این است تا وانت کارا خود را در بورس پذیرش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس 
و اوراق بهادار، براساس اطالعیه مدیریت پذیرش 
بورس کاالی ایران، خودرو کارا متعلق به شرکت 
بهمن موتور )گروه بهمن( پس از بررسی مدارک و 
مستندات در یکصد و چهل و یکمین جلسه هیأت 
پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در تاریخ 
۲۴ فروردین ماه در بــازار اصلی بورس کاال مورد 
تصویب قرار گرفت. پیش تــر هم جواد جهرمی، 
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران 

از عرضه خودرو گروه بهمن هم خبر داده بود.
خودرو شاهین نیز ۲۴ اسفند سال گذشته از سوی 
همین هیأت در بورس پذیرش شــد و این اتفاق 
درســت پس از اظهار نظر مجید عشقی رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر درخواست 
جدی یکی از خودروســازان برای ورود خودرو به 

بورس کاال اتفاق افتاد.
»احمد رحیمی«، مدیر عملیــات عرضه بورس 
کاالی ایران نیز در این باره گفته مقرر شــده ۸۰ 
درصد از تولید ساالنه شاهین از طریق بورس کاال 

عرضه شود.
به گفته وی عرضه این کاال به صورت فیزیکی است 
و اینکه چطور عرضه می شود، میزان پرداخت اولیه 
چقدر است و یا اینکه چه کسانی می توانند ثبت نام 

کنند، در آینده مشخص می شود.

خبر

بررســی فایل های اجاره در 
نخستین ماه بهار نوید سال 
خوشــی به را به مستاجران 

نمی دهد .
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی 
فایل های اجاره درنخستین ماه بهار نوید سال خوشی را 
به مستاجران نمی دهد . فایل هایی که سال گذشته در 
لیست قرمز )قیمت گذاری باالتر از میانگین منطقه ( به 
فایل های سیاه )فایل های منطبق برمیانگین منطقه ( 

تبدیل شده اند.
با آرام شدن وضعیت کرونایی کشور هم به نظرمی آید 
محدودیت های سابق برای مالکان وجود نداشته باشند 
هرچند که رشد نرخ اجاره بها نشان می داد کمتر مالکی 
سقف اعالم شده از سوی ســتاد ملی کرونا درخصوص 
افزایش ۲۵ درصد نــرخ اجاره بها در کالن شــهرها را 
رعایت کرده است.بنا به گزارش اکوایران، میزان نرخ رهن 
پیشنهادی برای آپارتمان های باالی ۱۲۰ متر، میلیاردی 
شده وآپارتمان های کوچک ۵۰ متری مربعی هم در یک 
محالت شرق یا غرب تهران در صورت رهن ۱۰۰ میلیونی 

بیش از ۵ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است.
پیش از ایــن در برخــی از محالت شــرقی یا جنوب 
غربی تهــران امــکان یافتن فایــل مناســب اجاره 
وجود داشــت اما پیدا کردن فایل های ســبز) قیمت 
 گذاری زیــر نرخ میانگین منطقه ( ســخت تر شــده

 است .
روند پرشتاب افزایش نرخ اجاره بها از سال ۱۴۰۰ آغاز 
شد و آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان 
می دهد که تورم فصلی اجاره در زمســتان ۱۴۰۰ به 

باالترین سطح خود در میان فصل های سرد ۵ سال اخیر 
رسیده است. این تورم در قاب های نقطه ای و ساالنه نیز 
در سال ۱۴۰۰ رکوردهای قابل مالحظه ای را ثبت کرده 
است.تورم نقطه ای اجاره در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۲۸.۱ 

درصد بوده است.
 با وجود آن که این رقم ســیری نزولی را در سال جاری 
پیموده اما هنوز مقایســه تورم نقطه ای در زمســتان 
های ســال های اخیر نشــان می دهد تورم اجاره در 
سطح باالیی در میان زمســتان سال های گذشته بوده 
است. به عبارت دیگر در فصل ســرد امسال بیشترین 
 میزان رشد قیمت در مقایسه با ســال های قبل ثبت

 شده بوده است.

ادعای عجیب درباره نرخ اجاره بها
روندی که به نظر مــی آید همچنان ادامــه دارد ، این 
درحالی است که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک کشــوری موج های بلند بازار اجاره را 
ندیده ، موج های بلندی که بسیاری از مستاجران رابه 
شــهرک های حاشــیه ای تهران کوچ داده است . او به 
رسانه ها گفته است که  بازار اجاره آرام است و من تمامی 
شایعات در خصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد 
می کنم، چراکه هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا در 
خصوص بازار اجاره در کشور اجرا می شود و هیچ مالکی 
حق ندارد، اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا 

حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشوری پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیالت در 
سال جدید خود می تواند نقش بسیار موثری در آرام تر 

شدن بازار اجاره داشته باشد.
حدود ۱۱ هزار مستاجر هم با راه اندازی کارزاری از رئیس 
دولت خواسته اند با توجه به افزایش روزافزون اجاره بهای 
خانه از مســتاجران حمایت قاطع و فوری کند.آنها ۶ 

راهکار را برای ترمز اجاره بها پیشنهاد داده اند؛
- یکســان کردن حق الزحمه بنگاه ها در اجاره مسکن 
به شــکلی که بنگاه هیچ منفعتی در باال بردن اجاره ها 

نداشته باشد
- تعیین سقف اجاره مسکن در هر منطقه از هر شهر، بر 
اساس متراژ منزل و با مالک قرار دادن عرف سال ۱۳۹۹

- تغییر قراردادهای اجاره از سالیانه به سه و پنج سال و 
عطف به ماسبق کردن آن و تعیین ضمانت اجرا

- تعیین ســقف افزایش عادالنه و منصفانه در تمدید 
قراردادهای فعلی و تعمیم آن به ایجاد قراردادهای جدید

-تسریع در اجرایی کردن مالیات بر منازل خالی و نظارت 
دقیق و مسئوالنه بر اجرایی کردن هر تصمیمی که در 
این زمینه اتخاذ می شود درخواست مستاجران از رییس 

دولت است .

فایل های اجاره و رهن بهم نزدیک شدند
هنوز تا آغاز فصل جابه جایی هــا دو ماهی باقی مانده 
اســت و قیمت های واقعی اجاره مشــخص نیســت  
برخی تنها با توجه به پیش بینی هایی کــه از روند رو 
به رشــد قیمت ها دارند ، آپارتمان هایشــان را برای 
اجاره نرخ گذاری می کنند . بررســی فایل های اجاره 
 نشــان می دهد که تعداد فایــل های رهــن و اجاره

 نزدیک به هم است .

دولت برای حمایت از مستاجران چه برنامه ای دارد؟

موج جدید گرانی اجاره بها

رئیس کل بانک مرکزی:
طلب ایران از انگلیس را دریافت 

و استفاده کردیم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مطالبات ما 
از کشور انگلیس وصول شــده و حتی از آن پول 
استفاده نیز شده است، گفت: راجع به سایر وجوه 
مسدودی نیز به مرور زمان اطالع رسانی کرده و 
خواهیم کرد، باید در مجموع گفت که روند کار به 

خوبی پیش می رود.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه 
هئیت دولت، در پاسخ به سؤالی درباره نوسانات 
اخیر بازار ارز، با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور 
در قیاس با سال گذشته بهتر شده است، تصریح 
کرد: درآمدهای ارزی صادرات های صورت گرفته 
به خصوص صادرات نفتی وصول شــده اســت و 
در همیــن فروردین ماه اوضاع خوبــی در حوزه 

درآمدهای ارزی داشتیم.
وی گفت که ۱۱ میلیارد دالر در فروردین ماه ارز 
تخصیص داده ایم و افزود: وضعیت خوب اســت 
و خوشبختانه نسبت به ســال گذشته در زمینه 
تخصیص ارز به جایگاه ارزشــمندی رسیده ایم. 
صادرکنندگان اسکناس های خود را می آورند و در 
سامانه نیما قیمت ها از ثبات خوبی برخوردار است. 
لذا در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.

صالح  آبادی، در پاسخ به سؤالی درباره ارزهای بلوکه 
شده کشــور در برخی کشورهای خارجی، گفت: 
مطالبات ما از کشور انگلیس وصول شده است و 
حتی از آن پول اســتفاده نیز شده است. راجع به 
سایر وجوه مسدودی نیز به مرور زمان اطالع رسانی 
کرده و خواهیم کرد، باید در مجموع گفت که روند 

کار به خوبی پیش می رود.
وی در پاسخ به ســوال دیگری درباره سرنوشت 
مذاکرات هســته ای و تاثیر توافق یا عدم توافق با 
طرف های ۴+۱ بر بازار ارز ایــران، با بیان اینکه، 
رقم های اعالم شده برای آینده قیمت ارز، صحیح 
و کارشناسی نیست، گفت: این رقم ها برای تحت 
تاثیر گذاشتن ثبات بازار ارز است، من سوال می کنم 
مگر در سه سال گذشــته که ما تحریم بودیم، ارز 
کشور تامین نشده است؟ ما همین االن ظرفیت 
تولید نفت و فرآورده های آن را به دوران قبل تحریم 
بازگردانده ایم.صالح آبادی اضافه کرد: ما در زمینه 
فروش نفت به رقم های بسیار خوبی رسیده ایم و 
تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می کنیم، 
بنابر این حتی اگر برجام هم نباشد، تامین ارز در 
کشور به نحو مناســبی انجام خواهد شد و هیچ 

مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت.

وزیر بهداشت خبر داد؛
یارانــه دارو مانند گذشــته 

پرداخت می شود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
فعاًل یارانه مستقیم به مصرف کننده دارو پرداخت 
نمی شــود، گفت: با توجه به نبود زیرساخت های 
کافی و آماده نبودن بیمه ها، یارانه  دارو مانند گذشته 
اعمال می شود.به گزارش ایرنا، »بهرام عین اللهی« 
روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران و در واکنش به اخباری مبنی بر 
اینکه واکسن های کرونا در گمرک و انبارها مانده 
است، اظهار داشــت: ۱۵۰ میلیون ُدز واکسن وارد 
شده که شامل خرید و اهدایی بوده است. همچنین 
۵۰ میلیون ُدز واکسن تولید داخل هم خریداری 
شــد.وی ادامه داد: هر میزان قــرارداد برای خرید 
واکسن های تولید داخل داشته باشیم، خریداری 
می کنیم و اخیراً در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری 
شد واکسن سازان داخلی بتوانند محصوالت خود 
را صادر هم بکنند.وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خاطر نشان کرد: شاید واکسن ها در انبارهای 
خود شرکت ها مانده باشــد اما وزارت بهداشت هر 
چقدر که خریداری کند، مصرف می شود.عین اللهی 
همچنین درباره مهاجرت پرســتاران و چگونگی 
بکارگیری این ظرفیت در دولت، میزان مهاجرت 
را ناچیز خواند و گفت: در بحث اشتغال در جهان با 
افزایش نیروهای انسانی مواجه هستند و کشورهای 
جهان آنقدر مهاجرپذیر نیســتند، اما ما افزایش 
ظرفیت را در کشور داریم.وزیر بهداشت با بیان یک 
خبر خوب کرونایی گفت: روز گذشــته با سازمان 
بهداشت جهانی نشســت وبیناری داشتیم و جزو 
کشورهای پیشرفته در درمان کرونا اعالم شدیم که 
توانستیم اُمیکرون را در مدت دو ماه به خوبی کنترل 
کنیم.عین اللهی همچنین درباره آخرین وضعیت 
توزیع یارانه دارو با توجه بــه حذف ارز ترجیحی و 
اینکه یارانه مستقیم به مصرف کننده دارو می رسد، 
اظهار داشت: فعالً با توجه با به اینکه بیمه ها آمادگی 
ندارند و زیرســاخت ها کافی نیســت، طبق روال 
گذشته انجام می شــود تا بیمه ها منابع کافی پیدا 
کنند.وی خاطر نشان کرد: ارز را ترجیحی گرفتیم و 

مواد اولیه و دارو را تهیه می کنیم.

اخبار
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قیمت دالر روز گذشته باال رفت اما بازار سکه شاهد رفت 
و برگشت قیمت سکه در محدوده مقاومتی ۱۳ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان بود.به گــزارش اقتصادنیوز، دالر روز 
گذشته در ابتدای مرز ۲۸ هزار تومان قرار گرفت. نرخ دالر 
روز گذشته با ۲۸ هزار و ۲۰ تومان معامله شد که نسبت 
به روز قبل رشد  کرده بود. در بازار متشکل ارزی هم نرخ 
دالر روز گذشته نوسان محدودی را ثبت کرد و با ۲۵ هزار 
و ۱۹۰ تومان به فروش رسید. در بازار سلیمانیه هم قیمت 
دالر صعودی بود و با ۲۸ هزار و ۱۲۰ تومان مبادله شد. دالر 
هرات نیز روز گذشته رشد را تجربه کرد و به سمت نیمه 

کانال ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کرد.
معامله گران معتقد بودند درصورتی که دالر در محدوده 
یاد شده تثبیت شود این احتمال وجود دارد که بازه  ۱۰ 
روزه به ســقف ۲۸ هزار و ۹۰۰ برسد. البته معامله گران 
اعتقاد دارند بازارساز از تمام تالشش استفاده می کند که 

دالر در این کانال باقی نماند.

 قیمت دالر نیما و صرافی ملی روز گذشته 
قیمت دالر نیما روز گذشــته هم مانند روزســه شنبه 
رشد را تجربه کرد و  ۹۲ تومان از  دیروز  باالتر  بود و یک 
قدمی کانال ۲۵ هزار تومان رســید نرخ حواله نیما  روز 
گذشــته ۲۴ هزار و ۹۰۷ تومان بود. صرافی ملی هم در 
در اخرین روز معامالتی هفته در ســاعت ۱۲:۳۷ دقیقه 
به وقت تهران  قیمت جدید خرید و فــروش دالر و یورو 
را اعالم کرد. بر این اســاس نرخ خرید دالر روز گذشته 
۲۵ هزارو ۷۸ تومــان و نرخ فــروش آن ۲۵ هزار و ۳۳۰ 
تومان بود. همچنین براســاس نرخ اعالمی این صرافی 
 قیمت خرید یورو ۲۸ هزار و ۳۵۹ تومان و قیمت فروش

 آن ۲۸ هزار ۶۴۴تومان بود.

قیمت درهم به 7 هزار و 700 تومان رسید
نرخ حواله درهم در معامالت پشــت خطی دیشب رشد 
کرد و چراغ صعود برای بازار ارز روز گذشته را روشن کرد. 
قیمت درهم در ابتدای معامالت نقدی روز گذشته با ۷ 
هزار و ۶۴۰ تومان معامله شــد اما در نیمه روز به ۷ هزار 
و ۷۱۰تومان رسید.  برخی از تحلیلگران ارزی معتقدند 
درصورتی که درهم به ۷ هزار و ۷۲۰ تومان برسد احتمال 
رسیدن دالر به ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان قوی تر خواهد شد. 
با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دالر 
)۳.۶۷۳( عدد ۲۸ هزار و ۳۱۸ تومان به دســت می آمد. 
البته در در بازار ارز تهران دالر دســت به عصا شده چون 

قیمت دالری درهم باال رفته بود. 

رفت و برگشت سکه در محدوده مقاومت 
قیمت جهانی طال در زمان نوشتن این گزارش بر روی مرز 
۱۹۰۰ دالر ایستاده بود. اما در بازار داخلی ایران قیمت دو 
فلز زرد رنگ برخــالف دالر روند ریزش را تجربه کردند . 
قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته با ۱ میلیون و ۲۸۶ هزار و 
۶۰۰ تومان معامله شد که در مقایسه با دیروز ۷۰۰ تومان 
پایین آمده بود. قیمت ســکه هم روز گذشته محدوده 
مقاومتی ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را از دست داد و با 
۱۳ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان به فروش رسید اما در نیمه 
روز  معامله گران افزایشی به میدان آمدند و فلز گران بهای 
داخلی محدوده یاد شده را پس گرفت و با ۱۳ میلیون و 
۲۲۵ هزار تومان معامله شد.این قیمت نسبت به روز سه 
شنبه ۱۵ هزار تومان پایین تر بود.  با احتساب قیمت ۲۸ 
هزار ۲۰ تومان برای دالر، اندازه قیمت واقعی ســکه ۱۲ 
میلیون و ۵۳۷ هزار تومان به دست آمد و اندازه حباب سکه  

هم در محدوده ۵.۵۲ درصد بود.

اگرچه متولیان وعده کنتــرل قیمت خودرو در 
بازار را داده بودند اما قیمت این محصول بی توجه 
به اظهارات، راه خود را می رود؛ تا جاییکه فاصله 
قیمت کارخانه و بازار بیــن ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون 

تومان شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، خودرو در ایران به دلیل 
تولید و عرضه کم، از یــک کاالی مصرفی تبدیل 
به یک کاالی ســرمایه ای شــده و کوچک ترین 
خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار تأثیر 
می گذارد؛ در همین رابطه نیز از ابتدای سال جاری 
بازار خودرو متأثر از انتشار اخباری از جمله تداوم 
ممنوعیت واردات خودرو، عدم حذف قرعه کشی، 

کاهش عرضه، طوالنی شدن روند مذاکرات و … 
دچار نوسان قیمتی شد.

آنطور کــه فعــاالن بــازار می گوینــد، قیمت 
خودروهای داخلــی چه نو و چــه کارکرده طی 
یک ماه گذشــته بین ۱۰ تــا ۱۳ درصد افزایش 
قیمت خورده اند و مصــرف کنندگان نیز به امید 
 کاهش قیمت و البته کاهش قدرت خرید، از بازار 

خارج شده اند.
ایــن وضعیت تــا جایی جلــو رفته کــه فاصله 

قیمت کارخانــه و بازار در اغلب دســتگاه ها صد 
میلیون تومــان را نیز رد کرده اســت؛ به عنوان 
نمونــه اگرچه پژو پــارس LX در کارخانه ۱۷۶ 
میلیون تومان اســت اما در بازار نزدیک به ۳۸۰ 
میلیون تومــان معامله می شــود. همچنین دنا 
معمولــی در کارخانــه ۲۰۵ میلیــون تومــان 
 قیمــت دارد اما در بــازار ۳۸۵ میلیــون تومان

 به فروش می رسد.
فعاالن بازار می گویند که در حال حاضر مشتری 

در بازار نیســت اما قیمت های اعالمی از ســوی 
فروشندگان باالســت زیرا می دانند که شرکت ها 
نمی توانند نیاز بــازار را تأمین کنند و واردات هم 
معلوم نیست چه زمانی آزاد شود؛ بنابراین توصیه 

آنها برای بهبود فرایند بازار افزایش عرضه است.
این وضعیــت در حالیســت که آبان ماه ســال 
گذشــته ســید رضا فاطمی امیــن وزیر صمت 
وعده کاهش قیمت خــودرو در بــازار آزاد را تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ داده و نهم آبــان ماه ۱۴۰۰ 
اعالم کــرده بود که »موج جدیــد افزایش تولید 
 خــودرو از دو هفتــه آینــده آغاز خواهد شــد

 و مردم آن را خواهند دید.«

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم جهانی پس از جنگ 
اوکراین و افزایش قیمت نهاده های تولید، موجب 
افزایش قیمتها در فروردین امســال شد، گفت: 
سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کاالهای 

اساسی درحال جمع بندی است.
به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی در گفت 
و گویی، تصریح کرد: اگرچه رفع تحریم می تواند 
به دولت در کنترل تورم کمک کند، اما برخالف 
دیدگاه گذشــتگان ما در دولت حل مشــکالت 
معیشتی مردم را به رفع یا عدم رفع تحریم های 

ظالمانه بین المللی گره نزده ایم.
 خاندوزی در پاسخ به ســؤالی در خصوص ریشه 
اصلی گرانی های اخیر، با تأکید بر ضرورت تمایز 
قائل شــدن بین دو مفهوم گرانی و تورم ، اظهار 
داشت: تورم به افزایش سطح عمومی قیمت ها و 
گرانی به کاهش قدرت خرید مردم برای چند کاال 
اطالق می شود، درحالی که مردم مفهوم گرانی و 
تورم را معادل یکدیگر دانسته و وقتی بحث کاهش 
نرخ تورم به میان می  آید، آن را نه تنها احســاس 
نمی کنند حتی به آمار و ارقام ارائه شده نیز تردید 

می کنند. 
وی افزود: به همین دلیل با وجوداین که بر اساس 
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار 
ایران، در چند ماه اخیر تورم روندی کاهشــی در 
پی گرفته )جز فروردین ۱۴۰۱(، همچنان دولت 
با این سوال از ســمت مردم مواجه است که چرا 

قیمت اجناس گران شده است؟
خاندوزی بــا بیان اینکــه تورم عمدتاً منشــاء 
پولی داشــته و دلیل عمــده آن در میان مدت و 
بلندمدت به عوامل طرف هزینه و رشد نقدینگی 
باز می گردد، گفت: نرخ رشد باالی نقدینگی یک 
معضل ساختاری در کشور است که در طی زمان 
ایجاد شــده و برطرف کردن کامــل این معضل، 
پدیده ای زمان بــر بوده و نیازمنــد برنامه جامع 
سیاست های پولی و ارزی است که عمدتاً بر عهده 
بانک مرکــزی بوده و از ســوی آن بانک در حال 

انجام است.

 افزایش قیمت ها در کشورهای همسایه
وی همچنین بــه موضوع افزایــش قیمت ها در 
کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: به طور مثال 
در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گرانتر 
شده است.خاندوزی همچنین به صفر شدن تعرفه 
واردات در برخی از آنها که سبب افزایش قاچاق 
صادراتی و در نهایت افزایــش قیمتهای داخلی 
شده اســت ، اشــاره کرد و افزود: افزایش تعرفه 
صادراتی برخی کاالهــا در واقع واکنش دولت به 
این موضوعات است و نسبت به ممنوعیت صادرات 
که دولتهای قبل اعمال می کردند بسیار برای تجار 
و صادرکنندگان بهتر اســت.وزیر اقتصاد افزود: 
درباره افزایش هزینه تولید هــم برخی نهاده ها 
در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشته اند که روی 

هزینه تمام شده موثرند.
 بسته سیاستی دولت برای قیمت کاالهای اساسی 
در حال جمع بندی استوی همچنین بیان کرد: 
بسته سیاستی دولت برای قیمت کاالهای اساسی 

درحال جمع بندی نهایی است. 

 موتور کسری بودجه را به نفع کاهش 
تورم کنترل کرده ایم

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: در صورت تســهیل 
مناســبات خارجی، افزایش درآمدهای ارزی و 
برگشت پول های بلوکه شده کشور، بدیهی است 
مدیریت بازار ارز و کنترل تورم تســهیل خواهد 
شــد. چون ما در داخل موتور کســری بودجه را 
به نفع کاهش تورم کنترل کرده ایم. همچنین با 
تأمین نیازهای ارزی صنایع کشــور، زمینه های 
افزایش رشــد اقتصادی میسر می شــود، اما این 
به معنای گره خوردن رشــد اقتصادی کشور به 
مساله تحریم های خارجی نیست و در هر صورت 
دولت بــا برنامه ریــزی و اعمال سیاســت های 
 مناسب، به دنبال افزایش رشد اقتصادی و کنترل

 تورم است.

حصول رشد غیرتورمی در دستور کار
خاندوزی در پاســخ به این ســؤال که مهمترین 
اقدمــات دولت برای حــل گرانی هــا در مدت 
فعالیت خود چه بوده اســت؟ گفت: کنترل تورم 

و حصول رشــد غیر تورمــی از مهمترین اهداف 
دولت ســیزدهم است و از ابتدای شــروع به کار 
دولت تالش شده که در راستای دستیابی به این 
هدف گام برداشته شود. وی کاهش شتاب تورم 
در ماه های اخیر با اتخاذ سیاســت های اقتصادی 
را موید این مطلب دانست و اظهار داشت: در واقع 
برای حل مشکالت ســاختاری تورم الزم است 
مجموعه ای منسجم از سیاســت های اقتصادی 
مدنظر قرار گیــرد که در حال حاضر در بســته 
رشد پایدار غیرتورمی در حال تعقیب است. وزیر 
اقتصاد از جمله مهم ترین مولفه ها در این بســته 
را "مدیریت نقدینگی"، "استفاده از اوراق بدهی 
بجای اســتقراض از بانک مرکزی"، "استفاده از 
عملیات ریپو بانک مرکزی بجای سیاست گذاری 
 پولی مســتقیم"، "مدیریت واردات"، "تقویت 
زمینه های بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
به کشور"، "تنوع بخشــی به مشتریان نفتی" و 
"کاهش تدریجی نرخ تامین مالــی در اقتصاد" 
عنوان کرد.وی همچنین از بسته »هوشمندسازی 
یارانه ها« به عنوان یکی دیگــر از اقدامات مهم 
دولت اشــاره کرد و گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ 
به دولت در مورد ارز ترجیحی مشخص است، در 
تشبیهی دقیق ما در دولت به دنبال آنیم که مزرعه 
اقتصاد ایران به جای آبیاری غرقابی، هوشمندانه و 
هدفمند آبیاری کنیم و یارانه ها واقعا موجب حفظ 

پرداخت از جیب اقشار هدف شود.

رفت و برگشت قیمت سکه

گردش دالر در  منطقه حساس

قیمت خودرو  همچنان  می تازد

وزیر اقتصاد؛

هوشمندسازی یارانه ها در دستور کار است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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تحمیل هزینه به تولید
پیمان مولوی، اقتصاددان 

دولت به هر طریقی قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند. با برداشتن یک سری عوارض و گذاشتن برخی عوارض دیگر هدف خود را عملیاتی می کند. در این فرآیند تاثیر لغو معافیت ها این است که هزینه تمام شده تولید افزایش 
پیدا خواهد کرد. بازده سرمایه گذار متفاوت می شود و سرمایه گذاران ناخودآگاه به دنبال جبران آن از طریق هزینه های تولید خواهند بود. همچنین ممکن است چون اقتصاد ایران رشد کمی دارد و درگیر تحریم نیز است، بازدهی تشکیل 

سرمایه همچنان نزولی باشد. تشکیل سرمایه ثابت در حوزه اقتصادی از سال 91 تا االن نزولی بوده و با این اقدامات باز هم کمتر خواهد شد. این اقدامات خاصیت بازدارندگی دارند.  
با لغو معافیت ها، قیمت ماشین آالت و تجهیزات در بخش تولید باالتر خواهد رفت و تاثیر آن بر روی قیمت کاالی تولید شده نمایان می شود. متاسفانه در رابطه با تولید تفاوتی بین دیدگاه دولت قبل و دولتی فعلی وجود ندارد و تمامی 
دولتها در بن بست فکری قرار گرفتند. وزارت صمت گلوگاه ضد توسعه در ایران شده است. نگاه ساده و خطی بر اقتصاد دارد. نگاه جزیره ای چه در این دولت و چه در دولتهای قبلی وجود داشته و تفاوتی از لحاظ نگاه به تولید دیده نمی شود. 
بروکراسی دولتی نیز تفاوتی نکرده و ذی نفعان در اقتصاد ایران تمامی فعالیت ها را تنظیم می کنند. برخی مواقع منافع باهم جمع شده و منجر به انحصار می شود. در برخی موارد نز منافع از هم دور می شود و موجب درگیری در حوزه 

اقتصادی می شود. سیاست بخشنامه ای و روند رفتاری و عملیاتی وزارت صمت همچنان ادامه دارد. چون اقتصاد در اولویت قرار ندارد. اقتصاد دولتی و باز تنظیم توسط ذینغعان موجب شده تا اقتصاد از اولویت خارج شود.
در جهان 95 هزار میلیارد دالر نقدینگي وجود دارد. ولي متأسفانه ما در جذب سرمایه فعال نیستیم. بعد از مذاکرات وین باید سریع به دنبال بهبود رتبه اعتباری باشیم. متأسفانه رتبه اعتباری ما بسیار پایین است و سرمایه گذاران رقبتي 
به سرمایه گذاري در ایران ندارند. ساالنه 10 میلیارد دالر فرار سرمایه از ایران داریم. در اولین گام باید جلوی این فرار سرمایه را بگیریم و در ادامه و به مرور به جذب سرمایه بپردازیم. اقتصادی که در آن یک سرمایه گذار بتواند روند حرکتی 

بازارها را پیش بیني کند و بر اساس این روند حرکت کند و در واقع اقتصاد پیش بینی پذیر باشد رشد مي کند در حالي که اقتصاد بسته نمیتواند موجب شکوفایي اقتصادي شود.

رئیس کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات 
اتاق اصناف تهران در تحلیل جایگاه واقعي اتحادیه 
هاي صنفي گفت: بر خالف تصور برخي از مسئوالن 
و افراد صنفي، صدور پروانه کسب یکي از کمترین 
وظایف و مسئولیت هاي اتحادیه هاي صنفي است و 
این تشکل ها دامنه اثرگذاري بسیار باالیي در اقتصاد 

و بازار دارند.
علي توسطي، رئیس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و 
ارتباطات اتاق اصناف تهران در جایگاه واقعي اتحادیه 
هاي صنفي تهران تصریح کرد: ما هنگامي به صورت 
واقعي و عملیاتي به جایگاه اتحادیه هاي صنفي واقف 
خواهیم شد که از منظر اقتصاد نهادگرایي، به صورت 
جامع و عمیق دامنه اثرگذاري اتحادیه ها در اقتصاد 
و بازار را مورد بررسي قرار دهیم. وي در تحلیل تفکر 
اقتصاد نهادگرایي بیان داشت: نهادگرایي یک نوع 
تجزیه تحلیل اقتصادي اســت که نقش نهادهاي 
اجتماعي، سیاســي و اقتصادي را در تعیین وقایع 
اقتصادي مورد تاکید قرار مي دهــد. از اواخر قرن 
19 زمینه هاي تبلور تفکر اقتصاد نهادگرایي پدیدار 

گردید.
توسطي در توصیف این تفکر اقتصادي ادامه داد: بعد 
از جنگ هاي جهانــي و در مقابل مکاتب اقتصادي 
کالسیک و نئو کالسیک و همچنین مشخص شدن 
پوچي و ناکارآمدي شعارهاي لیبرالیستي و ظهور 
پدیده هاي مذمومي چون رباخواري، رانت جویي، 
شکاف طبقاتي ، داللیسم و…. و غیر واقعي و غیر 
عملي بودن تفکرات حاکم بر اقتصاد چپ گرا، زمینه 

هاي گسترش تفکر نهادگرایي ایجاد گردید.
رئیس کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات 
اتاق اصناف تهران با بیان اینکه از منظر نهادگرایان، 
نهادهاي اجتماعي ارزش واالیي داشته و مي توانند 
گام به گام در جهت اصــالح وضعیت موجود پیش 
روند افزود: نهادگرایان بر این باور هستند که برنامه 
ریزي و سیاست هاي هدفمند دولت ها مي تواند به 
ارتقاي کیفیت فعالیت هاي اقتصادي یاري رسانده و 
به بهبود شرایط معیشت اقشار کم درآمد کمک کند.

وي ادامه داد: از نگاه نهادگرایان، نهاد صرفا تشکل 
ها نیستند و رســوم، عادات اجتماعي، قوانین و… 
نیز کارکرد نهــادي دارند. در این دیــدگاه جامعه 
ایســتا نیســت و همواره در حال حرکت و پویایي 
است و لذا نهاد ها مي توانند در این جریان حرکت ، 

تاثیرات قابل توجهي داشته باشند. در تفکرات نظریه 
پردازان اقتصاد نهادگرایي تاکید بر اهمیت توجه به 
محدودیت منابع و رقابت، با تمرکز بر بازار مشاهده 

مي گردد.
توسطي افزود: نهادگرایان بازارها را نتیجه یک سري 
روابط دروني پیچیده مي دانند که در طول زمان به 
یک نهاد سودمند )instrumental ( تبدیل شده 
اند و با نهادهاي تشریفاتي )ceremonial ( تفاوت 
هاي بنیادي دارند. مکتب نهادگرایي از سیاســت 
هاي توزیع عادالنه ثروت و درآمد حمایت مي کند 
و اقتصاد را به عنوان یک سازمان مي بیند که تمام 
اجزاي آن در ارتباط متقابل هستند و بر این اعتقاد 
هستند که مطالعه و بررسي هاي اقتصادي در یک 
مقطع زماني منجر به انحراف در تحلیل و استنتاج 
شده و لذا اقتصاد باید در طول یک دوره زماني مورد 
بررســي قرار گیرد. رئیس کمیســیون فرهنگي، 
اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف تهران با اشــاره 
به اینکه اقتصاد نهادگرایي معطــوف به یادگیري، 
عقالنیت و تکامل است ادامه داد: نهادگرایان انسان 
را موجودي اجتماعي مي داند که براي حفظ منافع 
مشــترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیل 

گروه ها و تشکل ها مي نماید.
توســطي در تحلیل جایگاه اتحادیه هاي صنفي بر 
اســاس مطالب ذکر شــده بیان کرد: در این راستا 
اتحادیه ها، سندیکاها و تشکل هاي صنفي در طول 
زمان در راســتاي صیانت از مصالح و منافع صنفي 
ظهور یافته اند. اتحادیه ها به عنوان حلقه واسط بین 
سازمان هاي باالدستي و فعاالن اقتصادي نقش بي 
بدیلي در انعکاس واقعیت هاي ملموس عرصه بازار 
به تصمیم سازان در ســازمان هاي دولتي، نظم و 
انتظام در نظام تولید و شبکه توزیع، آسیب شناسي 
مشــکالت و چالش هاي اقتصادي، امکان سنجي 
اســتفاده از دانش و فناوري هاي نوین ، ساماندهي 
فعالیت هاي پراکنده، پایش و نظارت پیشــیني و 
پسیني بر کیفیت و اســتاندارد کاال و خدمات، حل 
اختالف و رســیدگي به شــکایات افراد صنفي در 
جهت کاهش فشار بر دادگاه ها، برگزاري دوره هاي 
کاربردي و تخصصي و دانش افزایي، شناسایي و ارایه 
پیشنهاد براي رفع موانع اساسي در محیط کسب و 
کار و بسیاري از خدمات و کارکردهاي دیگر را دارند 

که بدون تردید در این مختصر نمي گنجد.

رئیس اتحادیــه تعمیرکاران خــودروي تهران 
گفت: کمبود قطعه در بازار باعث رشــد ۷ تا ۸ 
 درصدي قیمــت قطعات یدکي خودرو شــده

 است.
 علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
خودروي تهــران در ارتباط با طــرح برخورد با 
عرضه لوازم یدکــي قاچاق و تقلبــي خودرو و 
جمعآوري آنها بــا ابراز اینکه "مــا موافق طرح 
برخورد با فروش قطعات یدکي قاچاق و تقلبي 
خودرو هستیم"، افزود: متأسفانه نوع اجراي این 
طرح ایراد دارد و هنوز تالشي براي رفع ایرادات 

صورت نگرفته است.
وي با بیان اینکه "در زمان حاضر حدود ۴0 درصد 
بازار قطعات یدکي در اختیار برندهاي تقلبي و 
قاچاق است"، گفت: زماني که این حجم از کاال 
را از بازار حذف میکنید باید جایگزیني براي آن 

تعریف شود.
 امروز هر کس جنسي هم دارد به دلیل نداشتن 
شناسه کاال تمایلي به فروش ندارد و همین امر 

بازار را با کمبود قطعه روبه رو ســاخته است.به 
گفته نیک  آییــن، کمبود قطعه در بــازار باعث 
رشــد ۷ تا ۸ درصــدي قیمت قطعــات یدکي 
خودرو شده اســت. رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
خودروي تهران تصریح کــرد: مراحل دریافت 
کد شناســه هنوز بــراي صنف فروشــندگان 
لــوازم یدکــي و تعمیــرکاران ناآشناســت 
 کســي هم در این رابطه اطالع رســاني الزم را

 انجام نمي دهد.
طرح برخورد با عرضه لوازم یدکي قاچاق و تقلبي 
خودرو و جمع آوري آنها از بــازار 15 فروردین 
اجرایي شده است. بر اساس این طرح، در مرحله 
اول باید باتري و کمک فنر تقلبي خودرو از بازار 

جمع آوري شود.
 این طرح که به موجب پیشگیري از قاچاق کاال 
و از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایي 
مي شــود، اکنون وارد فاز دوم شــده است و به 
 موجب آن 5۳ قلم کاالیي نیز باید داراي شناسه 

و کد رهگیري شوند

مدیــرکل ترانزیت حمــل و نقــل بین المللی 
ســازمان راهداری اعــالم کرد: کامیــون داران 
برای وارد شــدن به برخی کشــورها همچنان 
 بــا مشــکالتی ناشــی از قوانین وضع شــده 
در ایــام شــیوع ویــروس کرونا مواجه شــده 
اما تــا کنــون گزارشــی از بروز مشــکل برای 
 راننــده ای به دلیــل تزریــق واکســن ایرانی 

نداشته ایم.
جواد هدایتی اظهار کرد: شــاید در ابتدای آغاز 
واکسیناســیون به دلیل تاخیــر در این کار در 
ایران مشــکالتی برای رانندگان به وجود آمده 
باشــد که آن هم برخی از راننــدگان ترانزیت 
در کشــورهای دیگــر واکســن را تزریــق 
 کردند تــا بتواننــد به کارشــان ادامــه دهند

 اما در حال حاضر هیچ گزارشــی مبنی بر بروز 
مشــکل برای راننــده ای در ورود به کشــوری 
به دلیل تزریــق واکســن ایرانی نداشــتیم و 
کامیون داران ترانزیتی در حــال انجام امورات 
 روزمــره خودشــان در کشــورهای مختلــف

 هستند.
وی افزود: در حال حاضر ترانزیت به کشور روسیه 
بدون مشکل انجام می شــود اما در اوکراین به 
دلیل به وجود آمدن ایــن بحران ترانزیت تقریباً 

متوقف شده است.
 البته اگر این مشکل حل شود می توانیم دوباره 
با اوکرایــن به عنــوان یکی از شــرکای اصلی 
تجاری ایران، فعالیت مــان را آغاز کنیم چرا که 
اوکراین جزو معــدود کشــورهای اروپایی بود 

که بیشــتر  از آنکه کامیون داران ایرانی در آنجا 
 حضور داشــته باشــند، آن ها در ایــران حضور 

و فعالیت داشتند.
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و حمــل و نقــل 
بین المللــی ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای ادامــه داد: همچنان مشــکالتی 
 در ترانزیت به برخــی از کشــورها وجود دارد 
چرا کــه قوانیــن وضع شــده در ایام شــیوع 
ویــروس کرونــا همچنــان پابرجاســت که 
می تــوان بــه مشــکالت بــرای ترانزیــت به 
 ترکمنســتان اشــاره کــرد. البتــه مذاکراتی

 با این کشــور داشــتیم و بــا تغییــر دولت در 
ترکمنستان، این کشــور به دنبال بازنگری در 
برخی قوانین اســت و امیدواریم هر چه سریعتر 
ترانزیت بیــن ایران و ترکمنســتان که در واقع 
راهی برای دســتیابی به کشورهای CIS است، 

از سر گرفته شود.
هدایتــی اعــالم کــرد: از دیگــر مشــکالت 
ترانزیــت می تــوان بــه قوانیــن وضع شــده 
 از ســوی عراق اشــاره کرد، چرا که بزرگترین

 مشکل در این زمینه این است که کامیون داران 
باید کاالهای خود را در مــرز عراق تخلیه کنند 
تا کامیــون داران عراقــی آن را به کشورشــان 
 وارد کننــد و در افغانســتان نیــز بــا توجــه

 به مشکالت به وجود آمده در این کشور پس از 
استقرار طالبان در این کشور همسایه، ترانزیت 
با افغانســتان همچنان به حالت عادی برنگشته 

است.

بیــات، رئیــس اتحادیه 
کارگــران قــراردادی و 
پیمانی با بیان اینکه بیش 
از 95 درصــد کارگران در 
کارهای با ماهیت مستمر 
با قرارداد موقت مشــغول کار هســتند، از وزارت 
کار خواســت تا لغو دادنامه 1۷9 دیوان عدالت را 
پیگیری کنــد. بحث امنیت شــغلی چه در بخش 
کارگری چه در بخــش کارفرمایی بــه اقتصاد ما 
گره خورده است. بی تردید اگر اقتصاد کشور دچار 
مشــکل شــود هر دو بخش کارگری و کارفرمایی 
آســیب می بینند، مخصوصا بخــش کارگری که 
حداقل بگیر هســتند و شــرایط زندگــی آنها به 
 گونه ای است که اگر یک روز سرکار نروند نان شب

 ندارند.
از سوی دیگر این وضعیت نارضایتی شغلی به وجود 
می آورد و به این معناســت که شاغالن نمی توانند 
حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشــته 
باشند. همیشــه باید به این موضوع بیندیشند که 
هر لحظه امکان این مساله وجود دارد که اخراج یا 
تعدیل شوند. بدتر از آن، این است که گاهی افراد با 
تحصیالت و شایستگی های مشابه تبعیض حقوقی 

دارند.
در این رابطه معاون اجرایی خانــه کارگر یزد هم 
ضمن تقاضــا از دولت بــرای حل مســئله تداوم 
گســتردگی قراردادهای موقت و برخــورد با آن 
اضافــه کرد: یکــی از دالیلــی که در ســال های 
گذشــته دســتمزدها در حــد قانونــی خــود 
افزایــش نمی یافــت، همیــن فقــدان امنیــت 
 شــغلی ناشــی از تســری قراردادهــای موقت 

برای کارگران بود. 
علی محمد دهقانی افزود: همین افزایش نرخ 5۷ 
درصدی حداقل دســتمزد نیز براساس نرخ های 
نیمه اول 1۴00 است و نه نرخ های قابل پیش بینی 

برای نیمه اول ســال 1۴01 و درنتیجه احتماال به 
دلیل تورم بخش قابل مالحظــه ای از این افزایش 
دستمزد در همین نیمه نخست سال بی اثر می شود؛ 
همچنین ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز در نهایت 
به نفع کارفرمایان اســت و خودشان مبالغ زیادی 

روی قیمت تمام شده کاالها خواهند کشید.
اما فتح اهلل بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانــی در ادامه اظهار کرد: ایــن هفته فرصت 
خوبی اســت که کارگــران و نماینــدگان جامعه 
کارگری مطالبات به حق خود را از دولت و مجلس 
و کارفرمایان داشته باشــند و بتوانند در جارچوب 
قانون مذاکرات خود را ادامه بدهند و مطالباتشان 
را پیگیری کنند.وی ادامــه داد: یکی از مهمترین 
موضوعاتی که از سوی اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی دنبال شده، بحث امنیت شغلی است. در 
حال حاضر بیش از 95 درصد کارگران فاقد امنیت 
شغلی هستند و در کارهای مســتمر و دائم با آنها 

قرارداد موقت بسته می شود. در جامعه و روابط کار 
ما عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و برخی کارفرمایان 
از این مساله سوء استفاده می کنند لذا از وزارت کار 
به عنوان مجری و پیگیر اصلی تقاضا داریم که بحث 
دادنامه 1۷9 دیوان عدالــت را پیگیری و خواهان 

لغو آن باشد.
بیات تصریح کرد: امروز بخش اعظمی از کارگران 
با قراردادهای موقت مشــغول کار هستند و فارغ 
از بحث معیشت، امنیت شــغلی و امنیت روحی و 
اجتماعی آنها دچار آســیب شــده و هر روز نگران 
اخراج و عدم تمدید قرارداد خود هســتند و از این 

مساله رنج می برند.
در همین رابطه یک کارشــناس بازار کار در گفت 
و گو با "کســب و کار" گفت: باید بــر قراردادهای 
موقت کارگران نظارت به عمل بیاید. در عین حال 
با توســعه بازار کار و ایجاد شــغل، ضریب امنیت 
شغلی را افزایش داد. تعادل میان عرضه و تقاضا در 

بازار کار برهم خــورده و با وجود بیکاری دو رقمی، 
عرضه نیروی کار افزایش یافته است. به همین دلیل 
مشکالت کارگری مانند نادیده گرفتن حقوق آنها و 

حداقل دستمزد و... ایجاد شده است.
حمید حــاج اســماعیلی اضافــه کــرد: امنیت 
شــغلی یکــی از دغدغه هــای جــدی کارگران 
اســت کــه نبــود آن بهــره وری را بــا مخاطره 
 مواجه کرده اســت و باعث شــده که نیــروی کار

 با امیــد به کار مشــغول نباشــد و البتــه آینده 
شــغلی افراد را به خطر خواهد انداخت و بخشــی 
از مشــکالتی کــه در قالــب مهاجرتــی مرتبط 
بــا کار و اشــتغال اتفــاق می افتد متاثــر از نبود 
امنیت شغلی اســت و قرارداد های ســفیدامضا، 
کوتاه مــدت و یک طرفه تشــدید کننــده عدم 
 امنیــت شــغلی اســت و توســعه ایــن مــوارد 

را شاهد هستیم.
وی افزود: باید شــرایط فعالیت هــای اقتصادی به 
گونه ای باشــد که امنیت شــغلی تضمین شود و 
نبود ایــن زمینــه در تولید و کار کشــور عالوه بر 
ایجاد مســائل مختلفی برای کارگــران در حوزه 
اقتصاد و تولید نیز آســیب هایی را موجب خواهد 
شــد و این یعنــی بــی اعتنایی به ســرمایه های 
انسانی و نیروی کار کشــور و بر همین اساس باید 
 موضوع امنیت شــغلی را در ارتباط با اصالح قانون

 کار در نظر داشته باشیم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

تصمیماتی که اخیرا دولت در 
رابطه با تعرفه اقالم وارداتی 
مرتبط با تولیــد می گیرد 
نتیجه ای جز گران تر شدن 
تولید و افزایش قیمت تمام 
شده کاالها نخواهد داشت. تولید باید با حمایت دولت 
ارزان تر شود. افزایش تولید می تواند چرخه اقتصادی و 
رشد اقتصادی کشور را که در چند سال اخیر به دالیلی 
اعم از تحریم ها و رشد نرخ ارز کاهش داشته، به وضعیت 

مناسبی برگرداند. 
بعد از حذف ارز ۴۲00 از محاسبه حقوق ورودی که خود 

موجب افزایش هزینه واردات اقالم تولیدی شد، این بار با 
لغو معافیت ماشین آالت و تجهیزات تولیدی از پرداخت 
حقوق ورودی، هزینه واردات اقالم مرتبط با تولید باز 
هم افزایش یافت که بهای تمام شــده کاالی نهایی را 
باال می برد. طبق بند )غ( ماده 119 قانون امور گمرکی، 
ماشــین آالت و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و 
کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در 
بودجه ســال جاری این معافیت لغو شد؛ در بند)ص( 
تبصره ۶ قانون بودجه 1۴01 وزارت اقتصاد موظف شده 
که حقوق ورودی کلیه ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، 

صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول کند.
بر این اساس به اعتقاد برخی کارشناسان معافیت حقوق 
ورودی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و کشاورزی و 

صنعتی که در قانون بودجه سال 1۴01 برداشته شده، 
به ضرر بخش های تولیدی کشور می باشد. این تصمیم 
باعث می شود نوسازی و مدرن سازی صنعت و به روز 
شدن خطوط تولید و ماشــین آالت صنعتی به خاطر 
دریافت حقــوق گمرکی انجام نپذیرد. بر این اســاس 
هرچند این حکم در قانون بودجه قید شده است، شورای 
هماهنگی ســران قوا می تواند در ایــن خصوص ورود 
کند و به صورت موقت تا  بررســی همه ابعاد به صورت 
کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی موضوع، مانع از اجرا و 

وصول حقوق ورودی در گمرکات کشور شود. 
بر همین اساس در فروردین ماه امسال گمرک ایران از 
خزانه داری کل کشور در این رابطه استعالم و خواسته تا 
با توجه به تصریح قانون امور گمرکی مبنی بر معافیت 

این اقالم از پرداخت حقــوق ورودی، اعالم نظر کند. 
خزانه داری کل کشور نیز در پاسخ به این استعالم گمرک، 
تاکید کرده است که تکلیف قانون بودجه الزم االجرا بوده 
و باید با لغو معافیت، حقوق ورودی کلیه ماشین آالت و 
تجهیزات تولیدی،صنعتی، معدنی و کشاورزی دریافت 
شود.بر این اساس در ششم اردیبهشت ماه سال جاری، 
گمرک ایران این لغو معافیت را به گمرک های اجرایی 
ابالغ و در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در حالی 
موجب افزایش هزینه واردات ماشین آالت و تجهیزات 
تولیدی خواهد شد که از ســوی دیگر با حکم تبصره 
۷ قانون بودجه مبنی بر حذف نرخ ۴۲00 از محاســبه 
حقوق ورودی و افزایش آن به نرخ حاشــیه بازار، بهای 
تمام شــده واردات مواد اولیه و اقالم مرتبط با تولید با 
افزایش مواجه شده بود؛ از این رو اکنون نه تنها افزایش 
چند برابری در نرخ ارز حقــوق ورودی این اقالم ایجاد 
شــده بلکه معافیت پرداخت حقوق ورودی در ماشین 
آالت خط تولید نیز حذف شده که بر هزینه واردات این 
اقالم و در نهایت قیمت تولید در داخل تاثیر می گذارد و 

آن را گران می کند.

معافیت   ماشین  آالت و  تجهیزات  تولیدی  از  پرداخت حقوق  ورودی   لغو   شد

زنگ خطر افت کم و کیف تولید
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

چرا قانون کار باید اصالح شود؟

فعالیت ۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت
درخواست از وزارت کار برای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت

کمبود قطعات يدکي خودرو در بازار

مشکالت کامیون داران ترانزيتی از کرونا تا بحران اوکراين

صدور پروانه يکي از کمترين مسئولیت هاي اتحاديه هاي صنفي است
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وزیر ارتباطات: 
كندی و تندی اينترنت بايد مالک داشته باشد

وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات گفت: کندی و تندی اینترنت باید مالک داشته 
باشد؛ ممکن است در خانه ما سرعت زیاد باشد و در محل کار شما کم باشد یا به 
عکس. عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
افزایش قیمت بسته های اینترنت، گفت: اپراتورها از ما اجازه خواستند که با توجه به 
تورم این چند ساله بود این بسته ها را حذف بکنند و یک درخواست دیگر هم داشتند 
که بسته های جدید با قیمت های جدید معرفی بکنند که ما با آن مخالفت کردیم و 
گفتیم اگر برنامه ای برای توسعه دارید حتما باید برنامه را ارائه دهید که ارزیابی و به 
تعهد تبدیل شود که قابل پیگیری باشد. وی تاکید کرد: ما مخالف هرگونه افزایش 
قیمت و معرفی بسته های جدید با قیمت های جدید هستیم، مگر اینکه تضمین 
دهند کیفیت شبکه را با یک زمان بندی مشخص افزایش می دهند.وزیر ارتباطات 
درباره طرح صیانت از فضای مجازی نیز تصریح کرد: ما چیزی به اسم طرح صیانت 
نداریم، هرگاه مجلس چیزی را تصویب کند ما درباره اش صحبت می کنیم. موضع 
دولت هم در این زمینه همین است که از روز اول گفتیم، ما برای اصالح طرحی که 
در مجلس بود پیش قدم شدیم و ده تا دوازده جلسه با کمیسیون ویژه و نمایندگان 
گذاشتیم. زارع پور ادامه داد: این طرح به یک بلوغ نسبی رسیده است، اما همچنان 
اشکاالتی در آن وجود دارد و باید ببینیم مسیر تصویب آن در مجلس چگونه پیش 
می رود تا اشکاالت برطرف شود.وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضع دولت این است 
که فضای مجازی نیاز به قانون دارد، تاکید کرد: ۱۵ سال از آخرین قانونی که تصویب 
شده می گذرد و این فضا زیست اصلی مردم است و حتما باید قانون داشته باشد 
که مردم متضرر نشوند و ما هم بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم اما اینکه نسخه 
شفابخش آن چیزی است که در مجلس است باید دید که چه چیزی در مجلس 
تصویب می شود و ما هم کمک می کنیم که نسخه مناسبی در مجلس تصویب شود.

وی اظهار کرد: قانونمند شدن فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت نیست. 
نگاه دولت این است که بسیاری از گره های کشور با فناوری اطالعات قابل باز شدن 
است و دیدگاه مان فرصت محور است تا بیشترین استفاده را از این فضا داشته باشیم، 
ولی حتماً باید فضا قاعده مند باشد.زارع پور با اشاره به کندشدن سرعت اینترنت، 
اظهار کرد: کندی و تندی اینترنت باید مالک داشته باشد. ممکن است در خانه ما 
سرعت زیاد باشد، در محل کار شما کم باشد یا به عکس. براساس رتبه بندی جهانی 
ما شش رتبه ارتقاء داشــته ایم در اینترنت موبایل و در سرعت هم ما ۲۱ بودیم و 
االن ۲۵ هستیم. ممکن است در جایی در اینترنت موبایل اختالل وجود داشته 
باشد.وزیر ارتباطات درباره وضعیت توسعه فیبرهای نوری در کشور نیز گفت: ما 
یک طرح ملی را در راستای ایجاد یک شبکه با سرعت و با کیفیت در کشور دنبال 
می کنیم که طرح فیبر نوری منازل و کسب وکارهاست. دولت امروز تصویب کرد 
که هشت درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورها که تقریباً یک سوم تا یک چهارم 
سهم دولت است را در توسعه فیبرنوری هزینه کنیم. این مصوبه که در هفته های 
آینده ابالغ شود ما فراخوانی به اپراتورها خواهیم داد و پروژه فیبرنوری را با سرعت 

بیشتری دنبال می کنیم.

كاهش هوشمندانه خسارات ناشی از تصادفات با 
كمك دانش بنيان ها

شاید ورود شرکت های دانش بنیان و خالق به رفع نیازهای ملموس جامعه، 
مهم ترین دلیل برای باور به این توانمندی ها و لزوم ضرورت توجه بیشتر به 
این ظرفیت باالی تخصصی و علمی شد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع 
رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۸ سال تالش مداوم برای 
اثبات توان و ضرورت حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری؛ امسال به ثمر 
نشست و با انتخاب شعار سال با محوریت شرکت های دانش بنیان هم مهر 
تایید و تاکیدی بود بر ضرورت حمایت های همه جانبه از این مجموعه های 
دانش محور و توانمند.شرکت هایی که اثبات کردند با بودن خود می توانند 
ایران را از گذرگاه های سخت سیاسی و دست اندازهای اقتصادی به سالمت 
عبور دهند و با فعالیتشان اجازه ندهند چرخ اقتصاد کشور  در هیچ شرایطی 
از حرکت بازایستد. در حال حاضر هم این مجموعه ها در حوزه های مختلفی 
فعالیت و ارائه خدمات می کنند. به طور مثال برخی از آنها با دغدغه کاهش 
تصادفات به این حوزه ورود کرده اند و با طراحی و ســاخت نرم افزارهایی 
ایران ساخت در تالشند تا جان مردم را نجات دهند و از خسارات ناشی از 
تصادفات رانندگی بکاهند.مثال سامانه تماس اضطراری )e call( یکی از 
این محصوالت است که در قالب پروژه ای ملی با هدف شناسایی هوشمند 
تصادف و اطالع رسانی زمان و مکان رخداد سانحه تعریف شده است. این 
کار اجازه نمی دهد افراد به دلیل ارسال به موقع کمک های درمانی و دیگر 
خدمات در تصادفات جاده ای جان خود را از دست هند.این پروژه در حال 
حاضر در مرحله اتمام و پیاده سازی نمونه پایلوت سامانه قرار دارد. کاری 
که با یک همکاری تیمی میان 3 شرکت دانش بنیان »سامانه ساز دلفین 
آپادانا«، »آیرود الکترونیک آریا« و »موبیکار« و با حمایت ســتاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در انجام شده است. نصب نمونه های پایلوت بر روی ناوگان شرکت 
ماموت دیزل، سازمان راهداری استان البرز و بیمه رازی نیز دیگر اقدامات 
 )e-call( انجام شده در این زمینه است.در سیستم جامع تماس اضطراری
کلیه خودروهای مجهز شده به این ســامانه، در صورت بروز یک تصادف 
جاده ای، به طور خودکار و با استفاده از سنسورهای شناسایی تصادف و با 
یک شماره مشخص مختصات محل تصادف به مراکز اورژانس و دیگر مراکز 
هماهنگ شده برای کمک رسانی، در همان لحظه تصادف، اطالع رسانی می 
شود و سازمان های امدادی مربوطه با استفاده از منابع انسانی، خودرویی و 
سایر امکانات خود، اقدام به اعزام و خدمات رسانی در همان نقطه تصادف 

خواهند کرد.

نخستين نسخه بتا اندرويد 13 قابل دسترس شد
گوگل به وعده خود برای عرضه نخستین نسخه بتای اندروید ۱3 در آوریل 
عمل کرد و این نرم افزار را برای گوشی های پیکسل منتشر کرد. این شرکت 
نسخه بتای ۱ اندروید ۱3 را برای مدلهای پیکسل ۴ تا پیکسل ۶ و ۶ پرو را 
منتشر کرد. این نسخه آزمایشی شامل سه قابلیت جدید است که دو قابلیت 
برای طراحان اســت اما کنترلهای مجوز دقیق تر برای فایل های رسانه ای 

اشتراک گذاری شده وجود دارد.
 ۲ Developer Preview نســخه بتای ۱ شــامل تمامی ارتقاهــا از
اندروید ۱3 خواهد بود از جمله این الزام که اپلیکیشــنها باید برای ارسال 
نوتیفیکیشن اجازه بگیرند. همچنین در این نسخه، یک فوتو پیکر جدید، 
Bluetooth LE Audio و پشــتیبانی برای ابزارهای MIDI ۲.۰ به 

جای USB مشاهده خواهید کرد.
بر اساس گزارش وب سایت انگجت، هر کسی می تواند این نسخه آزمایشی 
را نصب کند اما مانند انتشارهای قبلی، شاید نخواهید چنین نسخه ای را 
در گوشی اصلی که دارید، امتحان کنید. اگرچه نسخه های بتا عموما قابل 
اطمینان هســتند اما گوگل انتظار ندارد تا ژوئن روی ثبات پلتفرم تمرکز 
کند و نسخه نهایی اندروید ۱3 تا پس از ژوییه منتشر نخواهد شد. این برای 
طراحانی که می خواهند برنامه هایشان را تا زمان قابل دسترس شدن این 

سیستم عامل برای عموم مردم آماده کنند، اهمیت دارد.

اخبار

دارایی گوگل در روسیه توقیف شد
دادگاهی در مسکو دستور توقیف دارایی ها و سرمایه گوگل در این کشور به ارزش ۵۰۰ میلیون روبل )۷ میلیون دالر( را داده است. این اقدام مربوط به شکایتی درباره محدودیت هایی 
است که یوتیوب بر یک کانال تلویزیونی مشهور وضع کرده است. رسانه های خبری روسیه اعالم کردند این پرونده مربوط به شکایت شبکه تلویزیونی GPM متعلق به گازپروم مدیا روسیه 

است که خواستار احیای دسترسی به حساب یوتیوب خود شده بود.یوتیوب که هم اکنون رسانه های دولتی روسیه را در سراسر جهان مسدود کرده، با فشار روزافزونی از روسیه رگوالتور 
ارتباطات و سیاستمداران این کشور روبرو است. روسیه چند شرکت اینترنتی از جمله فیس بوک و اینستاگرام را مسدود کرده است.

دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
 TU۵ برای خریــد پارس
ثبت نام کرده اند. درحالی 
که ایرانخــودرو این دوره 
هزار و ۵۰۰ دستگاه از آن 
عرضه می کند. شــانس برنده شــدن هر کدام از 
متقاضیان یک به هــزار و ۷۰۰ خواهد بود. فروش 
فوق العاده ایران خودرو اخیرا با استقبال پنج میلیون 
نفر روبرو شد. از بین این متقاضیان که تقریبا معادل 
شش درصد کل جمعیت کشور هستند، تنها اسم 
هشت هزار نفر به عنوان برنده در قرعه کشی بیرون 
می آید و شانس برنده شدن کمتر از دو دهم درصد 
خواهد بود. در طرح عمومی شانس تصاحب یکی از 
چهار هزار خودروی عرضه شده معادل یک به هزار 
و ۲۵۰ خواهد بود. فقط دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

برای خرید پارس TU۵ ثبت نام کرده اند.
به گزارش فرارو، درحالی که ایران خودرو این دوره 
هزار و ۵۰۰ دســتگاه از آن عرضه می کند. به این 
ترتیب شانس برنده شــدن هر کدام از متقاضیان 
یک به هــزار و ۷۰۰ خواهد بــود. همچنین یک 
میلیــون و ۶۰۰ هزار نفر برای خریــد هزار و ۵۰۰ 
دستگاه پارس ســال سفارشــی ثبت نام کرد ه اند 
و با شــانس یک بــه هــزار و ۶۱ در قرعه کشــی 
شــرکت داده می شــوند. شــانس متقاضیــان 
خرید رانــا پــالس پانوراما یک به هزار و شــانس 
 متقاضیــان خرید رانا پالس یک بــه 3۵۰ خواهد

 بود.
ایران خــودرو طرحی هم برای فروش ماشــین به 
مادران صاحــب دو فرزند و بیشــتر اجرا می کند. 
تقریبا 3۰۰ هــزار مادر در آن ثبت نــام کرد ه اند و 
شانس بیشتری برای برنده شــدن در قرعه کشی 
خواهند داشــت. تقریبا یک به ۷۶. شــانس برنده 
شدن در قرعه کشــی رانا پالس یک به ۱۷ خواهد 
بود. به گزارش فرارو، پارس TU۵ با شــانس یک 

به ۱۱۴ بدقلق ترین ماشــین در قرعه کشی خودرو 
مــادران دارای دو فرزند و بیشــتر ایــران خودرو 
به حســاب می آید. تعداد متقاضیــان این خودرو 
۱۷۲ هزار نفر اســت و باید بــرای تصاحب هزار و 
۵۰۰ دســتگاه رقابت کنند. همین تعداد دستگاه 
پارس TU۵ در طرح فروش فوق العاده ایرانخودرو 
با قرعه کشــی بیــن ۱۰۸ هزار متقاضی تقســیم 
می شود و شــانس برنده شدن شــرکت کنندگان 
یک به ۷۱ است. شــانس ۱۸ هزار متقاضی خرید 
رانا پالس پانوراما هم برای تصاحب ۵۰۰ دستگاه 
 عرضه شــده در این دوره را باید معادل یک به 3۶ 

درنظر گرفت.
قرعه کشی فروش فوق العاده ایران خودرو با حضور 
شش درصد کل جمعیت کشور برگزار می شود، اما 
از میان حدود پنج میلیون متقاضی تنها هشت هزار 
نفر برنده می شود. شــانس برنده شدن کمتر از دو 
دهم درصد خواهد بود. تا االن 3۸ دوره قرعه کشی 
فروش فوق العاده برگزار شده و بعضی ها به همین 
اندازه شانس خود را در قرعه کشی واگذاری و فروش 
خودرو امتحان کرده اند. کسانی که برنده می شوند 
می توانند با فروش خودرو در بازار آزاد تا ۵۰ درصد 

سود ببرند.
قیمت پارس TU۵ در کارخانه ۱۷۶ میلیون و ۵۹۶ 
هزار تومان است و در بازار آزاد آن را تا 3۷۵ میلیون 
قیمت گذاری کرده اند. یعنی کسی که در قرعه کشی 
فروش فوق العاده ایران خودرو برنده شود، با فروش 
ماشین در بازار آزاد بیش از ۱۱۰ درصد سود کسب 
می کند. اختالف قیمت رانا پالس پانوراما در بازار 
آزاد و کارخانــه از ۱۰۰ میلیون تومان گذشــته و 
کسی که رانا پالس را با قیمت ۲۱۴ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان در کارخانه تحویل بگیرد، می تواند آن 
را در بازار آزاد 3۰۱ میلیون بفروشد. این شخص ۴۰ 

درصد سود کسب خواهد کرد.
ایران خــودرو در طرح فــروش فوق العــاده پژو 
۲۰۷ دستی پانوراما و دنا توربوشــارژ اتومات هم 
عرضه می کند. کســی کــه در قرعه کشــی برنده 
۲۰۷ دستی با ســقف شیشه ای شــود، برای آن 

۲3۶ میلیــون و ۲3۱ هــزار تومان بــه کارخانه 
می دهد و با فروش آن در بــازار آزاد به  قیمت ۴۰3 
میلیون تومان، حدود ۹۵ میلیــون ناقابل )معادل 
۴۰ درصد ســود( به جیب می زند. ایــن در حالی 
اســت که بازدهی ســرمایه گذاری بورس در کل 
ســال ۱۴۰۰ معادل چهار درصد بوده و اگر ســال 
قبل ســکه بهار آزادی جدید خریــده بودید، باید 
۱.۴ درصــد زیــان را تحمل می کردیــد. بازدهی 
 دالر هم در تمام طول مدت ســال ۱۴۰۰ زیر یک 

درصد بود.
طرح فــروش فوق العــاده برای خــود کارخانه ها 
پرخیر و برکــت اســت. در همیــن دوره اخیر از 
مجموع حدود پنج میلیون شــرکت کننده، هشت 
هزار نفر به قید قرعه کشــی برنده می شوند و باید 
خیلی سریع نســبت به واریز وجه اقدام کنند. اگر 
میانگین واریــزی را ۲۰۰ میلیــون تومان فرض 
کنیم تنها در یک دوره برگزاری قرعه کشــی هزار 
 و ۶۰۰ میلیــارد تومان پــول روانه ایــران خودرو 

خواهد شد.
طرح پیش فروش شیوه دیگری برای عرضه خودرو 
است. در این طرح خودرو را بین پنج ماه تا یک سال 
بعد از ثبت نام تحویل می دهند. ســایپا در آخرین 

طرح فــروش فوق العاده چهار هــزار و ۲۵۰ برنده 
داشــت، ولی تعداد برندگان در طرح پیش فروش 
اسامی ۷3 هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان برنده از گردونه 
خارج می شــود. اگر مبلغ علی الحساب پرداختی 
توسط این گروه را ۸۰ میلیون تومان درنظر بگیریم، 
با عددی حدود شــش هزار میلیــارد تومان روبرو 

می شویم.
طرح پیش فروش ســایپا روز سه شــنبه ششــم 
اردیبهشــت در حالــی کلید خورد کــه برندگان 
باید علی الحســاب بــرای کوییــک S، مبلغ ۹۲ 
 R میلیــون و 33۱ هــزار تومان، بــرای کوییک
 S دســتی مبلغ ۸۹ میلیون تومان و برای ســاینا
رقم ۸۵ میلیــون تومان واریز کننــد. بعد منتظر 
قرعه کشــی بمانند تا در صورت برنده شــدن تازه 
خودرو را حداقــل پنج ماه بعد به شــرط پرداخت 
مابه التفاوت )براساس قیمت روز تحویل( دریافت 
کنند. همین امــروز قیمت کارخانــه ای کوییک 
S، کوییک R دنده معمولی و ســاینا S به ترتیب 
معادل ۱۸۴ میلیون، ۱۷۷ میلیون و ۱۷۰ میلیون 
تومان اســت. پس برنده ها باید تا زمــان تحویل 
 )دســت کم پنج ماه دیگر( ۸۵ میلیون، ۸۸ میلیون

 و ۹۰ میلیون دیگر جور کنند.
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برخی مشــتریان از تحویل کاالی اشتباه یا دست 
دوم به جــای کاالی اصــل در خریدهای آنالین 
شکایت دارند که این امر افراد را از خرید در فضای 
مجازی دلســرد می کند. خریــد آنالین عالوه بر 
مزایایی که برای خریدار و فروشــنده دارد، دارای 
مشکالتی هم اســت که از جمله آن می توان به 
ارسال کاالی دست دوم، معیوب و یا مدل دیگری از 
کاالی مورد نظر خریدار اشاره کرد. طی چند وقت 
اخیر برخی مشتریان در مورد کاالی خریداری شده 
از طریق فضای مجازی  شکایات متعددی داشته 
اند و بعضا دیده شده که در نظرات خود نسبت به 
خرید اینترنتی بی اعتماد شده اند. ئدر ادامه به نظر 
چند مصرف کنننده در مورد کاالهای معیوبی که 
در خرید آنالین تحویل گرفته اند و مشکالتی که 

در مرجوع کردن آنها دارند، اشاره شده است.
یکی از مشاوران فروش  اینترنتی درمورد مرجوع  
شــدن کاالهای دست دوم در کســب و کارهای 
آنالین گفت: اگر کاال با ایراد ارســال شــده باشد 
 برای آن در سایت خریداری شده، مرجوعی ثبت 

می شــود به این صورت که مشــتری در صفحه 
کاربری خود علت مرجوعی که نقص کاال یا دست 
دوم بودن آن است، را با  ذکر جزییات ثبت می کند 

و کاال از مشتری بازپس گرفته می شود.
به گفته او دریافت کاال در صورتی که  ایراد داشته 
باشد حتما انجام می شــود و هزینه ای که برای 
خرید کاال پرداخت شــده اســت اگر مشتری در 
تهران سکونت داشته باشــد ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد 
از مرجوعــی  به خریدار پرداخت می شــود و اگر 
مشتری در خارج از تهران سکونت داشته باشد 3تا 
۴ روز کاری با انجام هماهنگی های الزم پرداخت 

خواهد شد. 
حال سوال اینجاست که چرا باید کاالی دست دوم، 
معیوب یا مدل دیگر برای خریدار ارســال شود؟ 
پاسخ این سوال را از یکی از اعضای هیئت مدیره 

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جویا شده ایم 
.رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و 
کارهای اینترنتی گفت: اشتباهاتی مبنی بر ارسال 
کاالی معیوب یا دست دوم قطعا از روی عمد انجام 
نمی شود چراکه آن کسب و کار نمی خواهد اعتبار 
خود را زیر سوال ببرد مگر اینکه این موارد در کسب 
و کارهای غیررسمی باشــد که  که هدف سوئی 

داشته باشند.
به گفتــه او در خرید فیزیکی مشــتری جنس را 
لمس می کند و آن را ارزیابی می کند اما در خرید 
آنالین اینگونه نیســت و امکان بروز اشــتباه در 
مراحل خرید کاال در کســب و کار مجازی وجود 
دارد با این وجود مــوارد آن زیاد و حاد نیســت. 
 بعضا این اتفاق رخ می دهد که حتی کاال اشــتباه

 ارسال می شود.

الفت نسب می گوید: در مورد ارسال کاالی دست 
دوم از طریق کسب و کار مجازی، قانون مشخص 
کرده است که کاال باید نو به دست مشتری برسد و 
اگر شخصی ادعا کند که کاالی ارسال شده دست 
دوم اســت می تواند از فروشنده شکایت کند و ما 
هم با استفاده از ظرفیت  سایر اتحادیه های دیگر 
مانند موبایل ، کاال را برای ارزیابی به کارشناس می 
دهیم و  آن را صحت ســنجی می کند و طبق آن 

رای صادر می شود. 
مواردی نیز مشــاهده شــده اســت کــه برخی 
سوءاستفاده کرده و کاالی نو را تحویل می گیرند و 
شبیه همان کاال را که مشکل فنی دارد و دست دوم 
است را جایگزین می کنند و این یکی از مشکالتی 
اســت که اخیرا مشــاهده کرده ایم. راه حل این 
موضوع به بیمه بر می گردد. پیشــنهاد می شود 
شرکت های بیمه به این امر ورود کنند و مراحل 
ارسال کاال مجدد بازنگری بشود  تا این مشکل را به 
حداقل برسانیم که به دنبال آن اعتماد مشتریان به 

این بازار بیشتر می شود.  

ارزش بیت کویــن، پرچم دار ارزهــای دیجیتال، 
در چند روز گذشــته زیر ۴۰ هزار دالر باقی مانده 
و اصالح بازار گســترده تر، آلتکوین ها را به سمت 
پایین تر از سطح حمایت کلیدی خود سوق داده 
اســت. قیمت اتریوم نیز زیر 3۰۰۰ دالر بود. در 
هفته گذشــته با ادامه خروج معامله گران از بازار، 
مقاومت سخت بیت کوین به ۴۰هزار دالر رسید. 
در ۲۴ ساعت گذشته، بیت کوین 3 درصد کاهش 
داشت و در هفته گذشــته، این سکه دیجیتالی ۶ 

درصد کاهش ارزش را ثبت کرد.
بازار کریپتو همچنان در مرحله انباشــت اســت. 
افزایش انباشت اغلب با فشار صعودی در بازار گره 
خورده اســت، با این حال، بازار تصویر متفاوتی را 
ترسیم می کند؛ انباشــت باالتر با افزایش ریسک 
و نســبت مرتبط و اساسا یک شــاخص صعودی 
برای سکه است. داده های کایکو )Kaiko( نشان 
می دهد که حجم معامالت برای بیت کوین و اتریوم 

کاهش یافته است و می تواند به این معنا باشد که 
مردم ممکن است دارایی های خود را حفظ کنند 
زیرا همانطور که مرحله انباشــت نشان می دهد و 

پیش بینی می شود، قیمت ها افزایش می یابد.
در حال حاضر، قیمت کوتاه مــدت بیت کوین در 
بحبوحه ضعف گســترده تر بازار، نزولی اســت. 
بیت کوین در زمــان نگارش ایــن مقاله با قیمت 
3۸ هزار و ۲۰۲ دالر مبادله می شد و در معامالت 
گذشته به زیر سطح حمایت 3۹ هزار و ۸۰۶ دالری 
خود رســید. این رمزارز بیش از یک هفته است 
که با مرز ۴۰ هزار دالر مبــارزه می کند و به دلیل 
این که خریداران از بازار خارج شده اند بیت کوین 
به ترتیب بین ۴۰ هزار و 3۸ هــزار دالر به مبارزه 

ادامه می دهد.
در صورت چرخش قیمت ها، بیت کوین می تواند 

نزدیک به ۴۰ هزار دالر معامله شــود و یک فشار 
جزئــی می تواند به بیت کوین کمــک کند تا مرز 
۴۲ هزار دالر را لمس کند، با این حال، این سطح 
ممکن اســت به عنوان یک مقاومت سخت برای 
بیت کوین عمل کند و کاهش از قیمت فعلی، این 

سکه را به 3۷ هزار و ۷۰۲ دالر بکشاند.
تنها ۴۸ ســاعت قبل، خریداران دوباره وارد بازار 
شدند که حاکی از این واقعیت است که بیت کوین 
برای بازگشت به نمودارهای خود تالش می کند. 
این سکه به طور خالصه در میانگین متحرک ساده 
تا زمانی باالی خط SMA-۲۰  )۲۴ ساعت قبل( 
قرار گرفت که مبادله با 3۸ هزار دالر آغاز شد. در 
شاخص قدرت نسبی، خریداران مجددا برای مدت 
کوتاهی از بازار خارج شده اند و اگر تقاضا باعث شود 
سکه به باالی SMA-۲۰ برســد، ممکن است 

دوباره روند افزایشی ثبت کند.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۷۷ تریلیون دالر برآورد می شــود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۹۸ درصد کمتر 
شده است. در حال حاضر ۴۱.۲۲ درصد کل بازار 
ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیت کوین اســت. 
بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۹۵.۶۵ میلیارد دالر است که ۲.۲۰ درصد 
کاهش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۱۱.۵۹ میلیارد دالر است 
کــه ۱۲.۱۲ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار 
ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون ۸۰.۸۲ میلیارد دالر است که ۸۴.۵۰ درصد 
از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

مهندسان MIT یک بلندگوی بسیار نازک ابداع 
کرده اند که می توان با اســتفاده از آن کاری کرد 
تا کل یک ســطح صدا تولید کنــد. این طراحی 
خارق العــاده از لحاظ انرژی کارآمد اســت و می 
توان آن را در مقیاس وســیع تولید کرد. به بیان 
ساده تر این بلندگو به وسیله یک غشای ارتعاشی 
کار می کنند کــه هوای باالی آن را دســتکاری 
می کند تا امواج صوتی بســازد. در بلندگوهایی 
که به طور معمول در سیســتم هــای صوتی یا 
هدفون ها وجــود دارد، این عملیات با اســتفاده 
 از جریان الکتریکی و میدان مغناطیســی انجام 

می شود.
اما در ســال های اخیر محققان روش هایی برای 
دستیابی به نتایج مشــابه در دستگاه هایی نازک 

تر یافته اند. بلندگوهای بســیار نــازک ورقه ای 
شــکل با اســتفاده از مواد پیزوالکتریک کار می 
کنند که در واکنــش به ولتاژ بــرق مرتعش می 
شــود. از این بلندگوها قباًل در موبایل و تلویزیون 
و حتی برای ساخت بلندگو از اشیایی غیرمعمول 
مانند پرچم استفاده شده است.مشکل آنجاست 
که ایــن بلندگوهــای نــازک باید بــه نوعی از 
سطح دیگر جدا باشــند. قرار دادن بلندگو روی 
 ســطح توانایی اش برای ارتعــاش و ایجاد صوت

 را کاهش می دهد.
اما در تحقیق جدید محققان MIT بلندگوهای 
نازکی ابداع کــرده اند که می تــوان آنها را روی 

ســطوح مختلفی به کار برد. محققــان به جای 
آنکه کاری کنند کل غشــا مرتعش شــود، آنها 
ماده را به شــکل یک شــبکه ای از برجســتگی 
های گنبدی شکل ســاختند که هرکدام به طور 
جداگانه مرتعش می شــدند. بــرای این منظور 
یک الیــه از مــواد پیزوالکتریک بــا ضخامت ۸ 
 میکرومتر بیــن دو الیه پالســتیک PET قرار

 داستند.
 یک الیه از PETشــبکه ای از ســوراخ های ریز 
داشت که از طریق آنها ماده پیزوالکتریک بیرون 
زده بود. الیه زیرین PER از غشــا محافظت می 
کرد و سبب می شد بلندگو روی سطح باقی بماند.

جینچای هان مولف ارشد پژوهش می گوید: این 
فرایند بسیار ساده واســت. با کمک این فناوری 
می توان بلندگویی در مقیاس وســیعمانند کاغذ 
دیواری برای پوشاندن دیوارها، اتومبیل ها یا فضای 

داخلی هواپیما ساخت.
بلندگوی حاصل ۱۲۰ میلیمتر ضخامت و ۲ گرم 
وزن دارد، همچنین هزاران برجســتگی کوچک 
با ارتفاع ۱۵ میکرومتر روی آن دیده می شــود. 
محققان برای تســت دســتگاه آن را روی دیوار 
نصب کردند و بازده آن با میکروفونی در فاصله 3۰ 
سانتیمتری اندازه گرفتند. این دستگاه در مصرف 
انرژی نیز صرفه جو اســت و به ازای هر سانتیمتر 
مربع از بلندگو فقط ۱۰۰ میلی وات برق استفاده 

می شود.

قانون چه می گويد؟

خرید آنالین و تحویل کاالی ناقص یا دست دوم

 زمستان بیت کوین فرا رسیده است؟

تولید بلندگوی بسیار نازک به اندازه کاغذ دیواری


