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یادداشت
چالشهای حقوقی آزادکارها
علیرضا فرمانی روشن

کارشناس حقوق کسب و کار

شیوع کرونا بیش از هر زمان دیگر خبر از پوستاندازی
شیوه فعالیتهای اقتصادی و ورود هماوردی قدرتمند
در میدان تجارت میداد .کســب و کارهای اینترنتی
بــا کارنامه موفقشــان در این ایام نشــان دادند که
توسعه اینترنت و گسترش فناوری با شکستن حصار
محدودیت زمان و مکان میتواند بستر مناسبی برای
ورود اســتعدادها و ایدههای جدید در اقتصاد فراهم
کند .آزادکارها که در اصطالح «فریلنســر» خوانده
میشــوند ،از فعاالن مهم جهــان نوین اقتصادی به
شمار میآیند که با استفاده از ظرفیت اینترنت ،بدون
وابستگی به سازمان یا شخص حقیقی یا حقوقی بدون
محدودیت زمانی و مکانــی فعالیت حرفهای خود را
برای مجموعههای مختلف ارائه میدهند و میتوانند
در یک زمان با چند مجموعه کار کنند ،یا کارفرمای
خود را تغییر دهند .در اختیار داشــتن زمان و عدم
نیازمندی به مکان خــاص ،اختیار در انتخاب پروژه
و تنــوع و افزایش دریافت پروژه را میتوان از مزایای
این نوع کار دانســت .تایپ و ترجمه ،برنامهنویسی،
طراحی وب ،تولید محتوا ،طراحی و گرافیک ،آموزش
و بسیاری دیگر از خدمات را امروزه میتوان به صورت
فریلنســری انجام داد .با توجه به مزایای این نوع کار
و روی آوردن افراد به این شــیوه از فعالیت اقتصادی
و اقبال شرکتها یا اشــخاص حقیقی به استفاده از
فریلنســرها پرداختن به چالشهای حقوقی مربوط
به این حوزه از اهمیتی ویژه برخوردار اســت« .انعقاد
قرارداد» اولین چالش در پروژه فریلنســری به شمار
میآیــد و وجود قراردادی مناســب زمینه همکاری
بیدغدغهای را فراهم میکند .با توجه به تنوع پروژهها
برای یک فریلنسر نمیتوان متن یکسانی برای تمامی
قراردادها در نظر گرفت ،اما میتوان به قواعدی عام که
در تمام پروژهها باید مورد توجه قرار گیرند ،اشاره کرد.
مشخص کردن حدود دقیق کار و تعهدات فریلنسر از
مهمترین اموری اســت که در قرارداد باید ذکر شود.
ابهام و کلیگویی میتواند زمینه را برای سوءاستفاده
کارفرما فراهم کند ،بنابراین ذکر دقیق موضوع پروژه
و تعهدات فریلنســر راه چنین سوءاســتفادههایی را
ســد میکند .زمانبندی دقیق انجام و ارائه پروژه و
مشــخص کردن ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات
دوطرف نیز مورد مهم دیگری است که باید در قرارداد
عنوان شــود .ذکر دقیق حقالزحمه و نحوه پرداخت
آن بــا توجه به نوع پروژه یــا زمانبندی اجرای آن و
ضمانت اجرای عدم پرداخت ،مورد دیگری است که
یک فریلنسر باید مد نظر داشته باشد .شیوع ویروس
کرونا نشان داد که وقوع پدیدههایی خارج از کنترل و
پیشبینی افراد میتواند چه تاثیری در اجرای تعهدات
بگــذارد ،بنابراین با توجه به ویژگی خاص پروژههای
فریلنسری و امکان اختالالتی که در اینترنت ممکن
اســت پیش آید و بر اجرای تعهــدات تاثیر گذارد،
پیشبینی چنین اموری و تعیین تکلیف نســبت به
آن مورد دیگری است که فریلنسر باید در قراردادها
مورد توجه قرار دهد.از سوی دیگر حراست از اطالعات
محرمانه و رعایت حقوق مادی و معنوی نیز مواردی
است که در اینگونه پروژهها برای کارفرما دارد و باید
از ســوی کارفرما نســبت به آن تعیین تکلیف شود.
وظیفه کارفرما نسبت به بیمه فریلنسر چالش دیگری
است که عالقهمندان به همکاری با فریلنسرها با آن
روبهرو هستند .از آنجا که چنین پروژههایی را میتوان
پروژههای پیمانکاری به شمار آورد و باتوجه به اینکه
معموال انجام پروژه در این موارد توسط خود فریلنسر
صــورت میگیرد ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب دادنامه شــماره 58مورخ 76/5/25چنین
قراردادی را از شمول ماده  38قانون تامین اجتماعی
خارج کرده و بنابراین کارفرما نسبت به قراردادی که
توسط خود فریلنسر اجرا میشود تعهدی در زمینه
بیمه ندارد.

خبر
۱۵میلیارد دالر سرمایهگذاری عراق
برای کاهش وابستگی به ایران

عراق در تالش برای کاهش وابستگی به واردات انرژی
ایران ،به دنبال انجام  ۱۵میلیارد دالر سرمایهگذاری
به همراه برخی از شــرکای انرژی خــود به منظور
افزایش تولید داخلی گاز اســت .به گزارش ایســنا،
احســان عبدالجبار اســماعیل ،وزیر نفت عراق در
کنفرانس مطبوعاتی روز دوشــنبه که توسط شبکه
قطری الجزیره پخش شد ،اظهار کرد :سرمایهگذاری
در این پروژهها به افزایش تولید گاز به چهار میلیارد
فوت مکعــب در روز کمــک خواهد کــرد و اجازه
میدهد حداکثر  ۱۶گیگاوات برق تولید شــود .این
پروژهها شامل برنامه توسعه سه میلیارد دالری برای
شرکت گاز بصره است که اسماعیل در این کنفرانس
مطبوعاتی به آن اشاره کرد .به گفته وزیر نفت عراق،
شرکت گاز بصره که شرکتهای شل ،میتسوبیشی و
شرکت دولتی گاز جنوب عراق سهامداران آن هستند،
با هزینه ســه میلیارد دالر تولیدش را از یک میلیارد
فوت مکعب در روز فعلی به  ۱.۴میلیارد فوت مکعب
در روز تا سال  ۲۰۲۵افزایش خواهد داد.برنامه نهایی
برای شرکت گاز بصره رسیدن به تولید  ۲.۴میلیارد
فوت مکعب گاز در یک بازه زمانی نامشــخص است.
شرکت شل  ۴۴درصد ،شرکت گاز جنوب  ۵۱درصد
و میتسوبیشی  ۵درصد سهم در گاز بصره دارند که
گاز همراه نفت را در میادین جنوبی عراق اســتخراج
کرده و به منظور تولید برق منتقل میکند.
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در شرایط عقبگرد ارزهای بینالمللی در چهارراهاستانبول ،شورای رقابت ،مجوز افزایش قیمت خودرو را اعالم کرد

تناقضهای دالر در صنعت خودرو

همدلی| فاطمه آقاییفرد :شورای رقابت
باالخره بــا افزایش قیمت خــودرو موافقت
کرد تا حاشــیهها در این بازار دوباره از ســر
گرفته شــود.آنطور که چند روز پیش یک
منبع آگاه در شورای رقابت به رسانهها اعالم
کرده ،گویا همه خودروهای ســاخت داخل
کشور با مصوبه این شورا ،کمتر از 10درصد
مجوز افزایش قیمت ،گرفتهاند.نکتهای که در
این خبر کوتــاه توجه افکار عمومی را جلب
کرده اما ،عقبگــرد دالر در هفتههای اخیر
اســت.در حالی کــه دالر در روزهای اخیر
وارد کانال  21هزار تومانی شــده ،خودروها
دوباره سودای گرانی سردادهاند؛ گرانیای که
مسئوالن شورای رقابت در پاسخ به پرسشی
در زمینــهاینکه چرا بــا وجود کاهش نرخ
ارز ،قیمــت خودروها افزایش یافته ،اینطور
پاسخ میدهند« :فقط نرخ ارز در این موضوع
دخیل نیست ،بلکه نرخ تورم شش ماهه دوم
ســال  99برای خودروســازان لحاظ شده و
بر اســاس آن قیمت خودروها افزایش یافته
است.یک عضوکمیســیون صنایع و معادن
مجلــس در واکنش به ایــن موضوع گفت:
«دستگاههای نظارتی باید به موضوع افزایش
قیمت خودرو در شــورای رقابت ورود کرده
و از شــوک جدید به بــازار جلوگیری کنند
چرا که نرخ ارز نســبت به ماههای گذشــته
کاهش یافته از ســوی دیگــ ر قیمت فوالد
نیز تعدیل شده اســت بنابراین دلیلی برای
رشــد بهای خودرو وجود ندارد».الهویردی
دهقانــی با انتقاد از تصمیم شــورای رقابت
مبنی بر افزایش  ۱۰درصدی قیمت خودرو
در کارخانه ،بــه فرتاکنیوز گفت« :قصه پر
غصه خودرو و خودروســازی در کشــور ما
تمام شدنی نیست و خودروسازان بازار را به
صورت انحصاری در اختیار داشته و هر زمان
که اراده کننــد ،به بهانههــای مختلفی به
دنبال افزایش قیمت هستند».نماینده مردم
ورزقان در مجلس شــورای اســامی بابیان
اینکه مردم ما شایسته استفاده از خودروی
باکیفیــت و بــا امنیت باال هســتند ،افزود:
«خودروســازان نباید تنها به دنبال افزایش
قیمت باشند بلکه باید برای تولید باکیفیت
تالش کنند».عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس اضافه کرد« :از آنجا که خودروسازان
مدعی هســتند که تولید آنهــا ارزبری دارد
در نتیجه با افزایش نرخ ارز خواســتار گرانی
خودرو هســتند باید به این نکته نیز توجه
کرد کــه در حال حاضر نرخ ارز نســبت به
ماههای گذشــته کاهش یافته از سوی دیگر
قیمت فوالد نیز تعدیل شــده است بنابراین
دلیلی برای رشد بهای خودرو وجود ندارد».
حاال خودروســازان در حالی بــه بهانههای
دیگری با وجود کاهش نرخ ارز ،برای افزایش
قیمت خودروهای داخلی آســتینها را باال
زدهاند که تجربه ســالهای گذشته در این
زمینه نشــان از تاثیر قابلتوجه قیمت دالر
بر بازار خــودرو دارد و بارها فعاالن این بازار
گرانــی دالر را بهانه خوبی بــرای باال بردن
قیمت محصــوالت خود عنوان کــرده و به
عبــارت دیگر از ارزهای بینالمللی به عنوان
ســپری محکم برای گرانی خودرو استفاده
کردهاند.اوایل تابستان سال گذشته در حالی
که قیمت ارزهای بینالمللی بخصوص دالر
و یــورو بر مــدار صعودی قــرار گرفته بود،
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی به
صراحت اعالم کرد« :در حال حاضر قطعات
در بــازار داخلی با ارز  ۱۱هزار تومانی عرضه
میشــود ولی انتظار میرود به زودی قیمت
قطعات خودرو با افزایش  ۵۵درصدی روبرو
شوند».محمدرضا نجفیمنش در همانروزها
همچنین با اشــاره به افزایش  80درصدی
قیمت دالر گفته بود« :در ابتدای ســال 99
پیشــنهاد کردیم به صورت علیالحســاب
قیمت محصوالت قطعه ســازان  ۳۵درصد

افزایش یابــد اما چون قیمت دالر با افزایش
روبرو شــد ،میزان واقعــی افزایش قیمتها
باید به  ۵۵درصد برســد ولی اگر قیمت ارز
دوباره افزایشــی باشــد باید به همان میزان
قیمــت محصــوالت قطعه ســازان افزایش
یابد».این اظهارنظر از ســوی فعاالن صنعت
قطعهسازی در حالی مطرح شد که آمارها و
البته گزارشهای رسیده از سوی بهارستان
حکایــت از تولید درصد باالیی از قطعات در
داخل کشور داشــت.اوایل شهریور سال 97
بود که نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی
مجلس دهــم با انتقاد از گرانی خودرو گفته
بود« :به عنوان مصداقی داستان گران شدن
خودرو و پراید در شرایطی که مدیران سایپا
ادعا میکننــد 80درصد قطعات این خودرو
تولید داخل است چرا باید با نوسانات قیمت
ارز این قدر قیمت آن با تالطم روبه رو شود».
نقش نامعلوم دالر در بازار خودرو
هفتهها با وجود روند نزولی قیمت دالر ،ترمز
گرانی در بازار خودرو کشــیده نشده و البته
مجوز گرانی باز هم به طور رســمی از سوی
نهادهای ناظر بر این بازار به خودروســازان
داده شــده اســت.نگاهی به بازار خودرو در
اواخر فروردین همین امسال نشان میدهد
کــه قیمتها در بــازار خــودرو در حالی با
جهش چشمگیری مواجه شدند که همزمان
در چهارراهاستانبول شــاهد کاهش نرخ ارز
بودیــم؛ آنروزها با وجود ریــزش دالر ،اما
در بــازار خودرو خبرهای دیگــری بود و به
عنوان مثــال ۲۰۶تیــپ  ۲از ۱۹۴میلیون
تومان ،به قیمت ۱۹۷میلیون تومان رســید.
خالصهاینکه شــیب افزایــش قیمتها در
بــازار خودرو بــه قدری همیشــه تند بوده
که حتــی ریزش قابلتوجــه دالر در اواخر
ماههای گذشــته نیز نتوانسته ترمز افزایش
قیمت در این بازار را بکشــد ،این در حالی
اســت که عکــس این قضیه؛ یعنــی رابطه
مســتقیم جهش دالر و بازار خودرو ،همواره
بر کسی پوشــیده نمانده است؛ مصداق این
اتفاق را در اواخر فروردین امســال میتوان
دید که علیرغم روند ریزشی نرخ دالر ،بازار
خودرو در اکثر مدلها شاهد افزایش قیمت
چشمگیری بود و مثال در حوالی بیستم ماه
گذشته در بین انواع مدلهای خودرو پراید،
مــدل  ۱۳۱حدود دو میلیــون تومان گران
شد و در نهایت این خودرو به  ۱۱۲میلیون
تومان رســید؛ یا مدل  ۱۳۲این گروه نیز از
۱۱۵میلیون تومان در همانروزها به حوالی
۱۱۶میلیون تومان رسید و پراید ۱۵۱نیز در
حالی با ۱۱۲میلیون تومان قیمت خورد؛ این
در حالی اســت که این خودرو در هفتههای
ابتدایی ماه گذشته ۱۱۰میلیون تومان قیمت
داشت.
مشــابه همین اتفاق در بهمن سال گذشته

هم افتاد؛ اواخر دومین ماه زمستانی پارسال
در حالی با گرانی دالر بازار خودرو نیز تکان
خورد که فعاالن بازار یکی از دالیل اصلی این
افزایش قیمت را ناشــی از باال رفتن قیمت
دالر عنوان میکردند.بهطوریکه با رشد نرخ
ارز ،قیمــت خودروها شــش درصد گرانتر
شــد؛ فعاالن بازار در همین رابطه میگفتند
در شــرایط فعلی این فروشــندگان هستند
که به صورت ســلیقهای قیمتها را به بهانه
افزایش قیمت دالر باال اعالم میکنند عالوه
براین هیچ خرید و فروشــی در بازار صورت
نمیگیرد.چرا که به اعتقــاد خریداران این
التهابات مقطعی بوده و با کاهش قیمت دالر
فروکش خواهد کرد.رابطه نرخ دالر و قیمت
خــودرو حتی در ماجرای محاســبه حقوق
ورودی کاالهای وارداتی به کشور نیز از تاثیر
نرخ ارز بر این بازار به روشــنی خبر داد.در
هفتههای اخیر در حالــی که پیشتر برای
محاســبه حقوق ورودی کاالهای وارداتی به
کشــور ،ارز چها ر هزار و  ۲۰۰تومانی مالک
بود و با توجه به رقم حاشــیه بازار ارز که در
اواخر فروردین امسال بر مبنای دالر 25هزار
تومانی محاسبه شد ،تحلیلهای کارشناسی
حکایت از این داشت که هزینه خودروسازان
و قطعه سازان در پروســه تامین مواد اولیه
و قطعات ،رشدی ســنگین را تجربه خواهد
کرد.حتی گفته میشد که توجه به محاسبه
ارز ۲۵هــزار تومانی به جــای ارز چهار هزار
و  ۲۰۰تومانی در گمرک ،مشــتریان قطعا
اثر افزایشــی آن را روی خودروها احســاس
خواهند کرد .این تحلیل از آنجا روی کار آمد
که طبق اعالم دبیر انجمن قطعه سازان ایران
به خبرگزاری صدا و سیما ،از  ۲۸اسفند سال
گذشته ،گمرک ،ابالغیه تغییر مبنای نرخ ارز
برای محاســبه حقوق ورودی کاال را از چهار
هــزار و  ۲۰۰تومان به  ۲۵هزار تومان ،ابالغ
کرده؛ البته مازیار بیگلو این را هم گفته بود
کــه مصوبه تغییر قیمــت ارز مبنای حقوق
ورودی ،هنوز ابالغ نشــده و فعال همان ارز
چهار هزار و  ۲۰۰مالک است.
هر چه که هســت ،بیشک این اظهارنظرها
بــه خوبــی از تاثیر نرخ ارز بر بــازار خودرو
حکایــت میکنند کــه اینروزها توســط
مسئوالن شــورای رقابت نادیده گرفته شده
است.حاال در حالی این مجوز افزایش قیمت
به خودروســازان داخلی داده شــده که این
شورا طی شــش ماه گذشته این اجازه را به
شرکتها نمیداد؛ آنهم در حالی که فعاالن
صنایع خودرو و قطعه میگویند برای جهش
تولید نیاز به تامین ســریع نقدینگی دارند.
هر چه که هســت ،در بازاری کــه انحصار
حــرف اول را برای گفتــن در آن دارد و با
هر بهانهای به خودروســازان اجازه افزایش
قیمت داده میشود ،به نظر میرسد که باید

اظهارنظرهای کارشناسی توسط کارشناسان
دربــاره تاثیر قیمــت ارز بر هزینــه تولید
خودرو ارائه شود؛ در غیر این صورت به نظر
یرسد تکلیف نهادهای نظارتی و حتی خود
م
خودروسازان با خودشان مشخص نیست.
نقــش نامعلوم 80درصــدی تولید
قطعات در داخل کشور
تأثیر نرخ ارز و نوســانات آن بسیار گسترده
ق اســت ،بــه طریقی کــه مهمترین
و عمی 
جنبههــای اقتصادی کشــور را تحت تأثیر
قرار میدهد.به گفته کارشناســان ،نرخ ارز
تأثیر زیادی بر اقتصاد در کوتاه مدت و مدت
زمان طوالنی دارد.نوسانات نرخ ارز بر قیمت
محصوالت وارداتی نیز اثرگذار است و عالوه
بر این میتواند بر قیمتهای داخلی نیز تأثیر
بگذارد.ناظران بر این باورند که سبکشدن
وزن دالر ،قیمت خودرو و ســرمایهای بودن
این کاال را تحت تاثیــر میدهد؛ اتفاقی که
اینروزها نبود آن در بــازار افکار عمومی را
حسابی درگیر کرده است.به باور کارشناسان
 80درصد قطعات خودرو در داخل کشــور
تولید میشود و بیشک نرخ ارز نباید تاثیری
بر ســاخت قطعات و در نتیجه هزینه تمام
شــده خودرو داشته باشــد ،اگر 20درصد
دیگر قطعات تحت تاثیــر دالر در بازار آزاد
هم هزینــه تولید خودرو را افزایش دهد ،باز
هم با فرمول شورای رقابت در افزایش قیمت
خودرو در روزهای اخیر جور در نمیآید؛ چرا
که قیمت دالر روزهاست که از کانال 25هزار
تومانی فاصله گرفته است.
ایــن بحث دوبــاره کارشناســان را متوجه
قیمتگذاری دســتوری در این بازار و البته
ماجرای ناتمــام انحصــار کرد.واقعیت این
اســت که سالهاســت بر ســر ادامه یا لغو
قیمتگذاری دستوری خودرو بحث میشود
و هرچنــد یکــی دوبار به صــورت مقطعی
قیمتها به نوعی آزاد شــدهاند ،با این حال
سیاســتگذار بالفاصلــه و از بیــم تبعات
اجتماعی علیه مــوج افزایش قیمت خودرو،
از تصمیم خــود منصرف و بــه خانه اول-
قیمتگذاری دســتوری -بازگشته است.این
در حالی است که خودروسازان همواره تاکید
کردهاند در صورت آزادسازی قیمت خودرو،
نیازشان به تسهیالت بانکی به شدت پایین
خواهد آمد ،ضمن آنکه میتوانند تولید را در
بعد کمی و کیفی بهبود ببخشند.
ناگفتــه نمانــد کــه آزادســازی قیمتها
در صورتــی میتوانــد کارســاز باشــد که
خودروهای داخلی در شــرایط رقابتی و در
کنار اتومبیلهای وارداتی وارد بازار شوند تا
مشتری حق انتخاب داشته باشد و بر اساس
عرضه و تقاضا ،خودرو با قیمت معقول و البته
کیفیتی مشتریپسند به دست مصرفکننده
برسد.

نگاه خیره بورس به جلسات دولتیها
همدلی| بازار ســرمایه دیگــر رمقی برای
فعالیت نــدارد.از یک طرف ترس حقیقیها
و از سوی دیگر تالش حقوقیها برای خالی
کردن سهام شــرکتهای بورسی ،ابهامات
بسیاری را برای فعاالن این بازار ایجاد کرده؛
اینکه بورس بعد از جلسات دولتیها و البته
مصوبات اخیر به کدام سمت میرود؟ سازمان
بورس و اوراق بهادار درحالی ۱۰مصوبه جدید
برای احیای بورس در نظر گرفته است که با
وجوداینکه سه مصوبه از سهشنبه هفته قبل
اجرایی شــده کام بازار سرمایه همچنان تلخ
ی بیوقفه
است و سهامداران شاهد کاهشها 
شــاخصهای بورس و فرابورس هستند .به
گزارش ایسنا ،دامنه سلسله مصوبات سازمان
بورس و اوراق بهادار از مردادماه سال گذشته
که ســقوط بورس آغاز شــد ،به سال جدید
هم کشیده شده و این سازمان در جدیدترین

تصمیم خود در هفته گذشــته از  ۱۰مصوبه
بــرای احیای بــورس رونمایــی کرد.بر این
اســاس ،از میان این  ۱۰مصوبه ،سه مصوبه
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه
ملی به صندوق تثبیت بازار ،رفع ممنوعیت
نهادهای مالی بازار ســرمایه برای استفاده از
تســهیالت بانکی و اعطای اقامت پنج ساله
برای ســرمایهگذاران خارجــی برای خرید
سهام از ســه شنبه هفته گذشــته اجرایی
شد .هرچند این سه مصوبه باعث سبز شدن
چراغ بازار سرمایه در روزهای هفتم و هشتم
اردیبهشت شــد اما مجددا از روز شنبه ۱۱
اردیبهشــت ،بازار سرمایه مجدد به روزهای
تمامــا قرمز خود بازگشــت ،بــه طوریکه
شاخص کل بورس برای چندمین مرتبه در
ماههای اخیر به کانــال یک میلیون و ۱۰۰
هزار واحد بازگشــت .هفت مصوبه دیگر از

۱۰مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا
را میگرفتند که به گفته محمدعلی دهقان
دهنوی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،
این تاییدیه اخذ شــده و مصوبات در انتظار
تایید مقام معظم رهبری برای اجرا هستند.
بــر این اســاس ،مقــرر شــد  ۸۰درصد از
مالیات نقل و انتقال ســهام در سال ۱۴۰۰
به صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز شود.
همچنین با انتشــار  ۲۰هزار میلیارد تومان
اوراق بدهی توســط صنــدوق تثبیت بازار
سرمایه و صندوق ســرمایهگذاری مشترک
توســعه بــازار ســرمایه با تضمیــن دولت
جمهوری اســامی ایــران موافقت شــد.
از ســوی دیگر بانکها و موسسات اعتباری
برای برنامههای حمایت از بازار ســرمایه در
چارچــوب مصوبه شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی از شمول ماده  ۱۶و  ۱۷قانون رفع

موانع تولید خــارج خواهند بود و به منظور
تشویق حمایت از بازار ســرمایه مقرر شده
اســت که شــرکتهایی که از سهام خود یا
شرکتهای زیر مجموعه شان حمایت کنند
مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و
به سال بعد موکول شود.
همچنین شرکتهایی که سود تقسیم نشده
ســال  ۱۴۰۰آنها به حساب سرمایه منتقل
میشود ،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند
بود .صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه
گذاری در بازارهــای پولی و مالی داخلی از
جملــه بازار سرمایه شــد و قرار شــد زیان
محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای
سرمایهگذاری صندوق قابل معامله پاالیش
یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری
کرد ه و تاکنون به فروش نرساندهاند ،از طریق
اعطای سهام جبران شود.

خبر
آخرین وضعیت واردات کاغذ

در ابتدای ســال جاری واردات کاغذ در دو بخش
«خمیر کاغذ» و «چــاپ و تحریر» افزایش یافته،
اما کاغذ روزنامه با کاهش مواجه بوده است.
به گزارش ایســنا ،بررسی جریان واردات کاغذ در
ســال جاری و در فروردین مــاه در آمار گمرک
ایران نشــان میدهد که  ۱۲هزار تن خمیر کاغذ
به ارزش  ۱۰.۲میلیون دالر وارد شده در حالی که
در فروردین ماه سال گذشته این واردات  ۷.۷هزار
تن به ارزش  ۵.۳میلیون دالر بوده است.
بر این اساس واردات خمیر کاغذ در سال جاری از
لحــاظ وزنی ۵۵درصد و ارزش  ۸۹درصد افزایش
دارد.
افزایش واردات کاغذ چاپ و تحریر
کاغذ چاپ و تحریــر نیز با افزایش واردات در ماه
ابتدایی امســال مواجه بوده اســت؛ به طوری که
 ۱۵.۶هزار تن به ارزش  ۱۲.۵میلیون دالر واردات
صورت گرفته ولی در ماه مشابه سال گذشته این
واردات  ۸.۹هزار تن بــه ارزش  ۸.۱میلیارد دالر
گزارش شــده بود.بنابر ایــن واردات کاغذ چاپ و
تحریر از نظر حجمــی  ۷۴درصد و ارزش دالری
 ۵۴درصد افزایش دارد.
واردات کاغذ روزنامه کم شد
اما در مورد کاغذ روزنامــه واردات  ۱۱۸.۹تن به
ارزش  ۶۷.۲هــزار دالر صورت گرفته اســت که
در مقایسه با سال گذشــته بیانگر کاهش در این
بخش است .این در حالی است که در فروردین ماه
پارسال  ۲۳۵.۱تن کاغذ روزنامه به ارزش ۱۰۸.۱
هزار دالر وارد شده بود.
گفتنی است که اخیرا قیمت کاغذ با افزایش مواجه
شده و آنطور که مســئوالن مربوطه در اتحادیه
صادرکننــدگان صنعت چاپ گفتهانــد ،افزایش
قیمت جهانی کاغــذ ،مصوبه تجاری برای افزایش
نرخ ارز مبنــای حقــوق ورودی ،محدودیتهای
تخصیص ارز و واردات از جمله دالیل مشــکالت
ایجاد شده در بازار کاغذ است که موجب افزایش
 ۲۰تا ۲۵درصدی قیمــت کاغذ تحریر و مقوا نیز
شده است.
در گفتوگو با ایسنا مطرح شد

زمین رایگان و تسهیالت ارزان ،راه
خانه دار شدن کارگران

یک کارشناس حوزه کار به منظور خانه دار شدن
کارگــران پیشــنهاد کرد گروههــای کارگری در
صنوف مختلف ،کارگران فاقد مسکن را شناسایی
کنند و لیســت اســامی آنها را در اختیار وزارت
مســکن قرار دهند و ساخت مسکن کارگران را از
طریق واگذاری زمین ،ســاخت و ساز انبوه سازان
و اعتبارات و تســهیالت ارزان قیمت دنبال کنند.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا با
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص
حمایت از کارگران و اهمیت شاًن و منزلت کارگر
اظهار کرد :با توجه به شــعار امســال که از سوی
مقام معظم رهبری به نام «تولید ،پشــتیبانیها و
مانعزداییها» نامگذاری شده ،یکی از اضالع اصلی
بازار کار خود کارگران هســتند ولی چندان جدی
گرفته نمی شوند و مورد حمایت قرار نمی گیرند
در حالــی که نیروی کار به لحاظ ســرمایه ملی،
امنیت اجتماعی ،توســعه و آبادانی ،تولید کاال و
خدمات و دانش و تکنولوژی در ایران از اهمیت و
جایگاه باالیی برخوردار است.
وی افــزود:اینکــه توجه مســئوالن نســبت به
گذشته بیشــتر شده یک فرصت اســتثنایی هم
برای کارگران و هم برای آینده کشور است و باید
این فرصت را غنیمت بشماریم تا به درستی برای
جایگاه کارگران در بازار کار تصمیم گیری کنیم.
این کارشــناس حــوزه کار بیانــات رهبر معظم
انقــاب بر لزوم تامین مســکن کارگران را یادآور
شــد و گفت :موضوع ساخت مسکن برای طبقات
فرودســت همواره مورد نظر دولتهــا بوده و بر
همین اســاس طرح مسکن مهر یا مسکن ملی به
جریان افتاده است ،منتها در دو سه سال گذشته
که تورم خیلی گسترده شــده جمعیت بزرگتری
از کشــور دچار مشکل مسکن شــده اند و طبق
برآوردهایی که خود دولت داشته  ۳۵درصد مردم
مستاجر هستند که عمدتا نیروهای کار و کارگران
را شامل میشوند.
حاج اسماعیلی ادامه داد :خوب است که در بحث
تولید مسکن ملی ،ساخت مسکن برای کارگران از
طریق واگذاری زمین و ساخت و ساز انبوه سازان
با اعتبارات و تسهیالت ارزان قیمت دولتی صورت
گیرد ،یعنی کارگران از طریق سازمان خود بتوانند
مذاکراتی را با انبوه ســازان انجام بدهند و دولت
زمین رایگان در اختیار آنها بگذارد و در عین حال
تســهیالت ارزان را از طریق بانکها و با پشــتوانه
دولت دریافت کنند.
وی پیشــنهاد کرد :نهادها و گروههای کارگری در
صنفهای مختلف ،کارگران فاقد مســکن را رصد
کنند و لیســت آنها را در اختیار وزارت مســکن
بگذارند و با برآوردی کــه انجام میدهند به طور
اختصاصــی برای کمک و حمایــت از نیروی کار
و کارگران کشــور طرحهای این چنینی را دنبال
کنند.
سازمان آگهی های
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