اخبار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اصالحات ساختاری در بودجه  ۹۹اعمال نشد

جبران کسری بودجه دولت
با اوراق بدهی

رییس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی
خود نوش��ت :میزان درص��د بدهی دولت ها
به تولید ناخالص داخلی نش��ان می دهد که
دول��ت ظرفیت خوبی برای تامین کس��ری
بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری
مالی دارد.به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی،
رئی��س کل بانک مرک��زی ایران در صفحه
مجازی خود نوش��ت :می��زان درصد بدهی
دولته��ا به تولی��د ناخالص داخلی نش��ان
میدهد که دولت ظرفیت خوبی برای تأمین
کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ
پای��داری مال��ی دارد.ورود بانک مرکزی در
معامالت بازار ثانوی��ه اوراق دولتی و اعمال
سیاس��ت پولی منضبط قطع ًا میتواند بسیار
کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم زای پولی
کردن کس��ری بودجه در چند دهه گذش��ته
باشد.
سهم  ۸درصدی مالیات از «»GDP

رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت :در
ایران س��هم مالیات در تولید ناخالص داخلی
 ۸درص��د اس��ت ،در حالی که ای��ن عدد در
کش��ورهای در حال توس��عه ب��ه  ۱۴تا ۱۵
درصد می رسد.امیدعلی پارسا در گفت و گو
با مهر با اش��اره به عدم تحقق هدف برنامه
ششم توس��عه در افزایش س��هم مالیات در
تولید ناخالص داخل��ی گفت :در حال حاضر
سهم مالیات  ۸درصد از  GDPو عدد بسیار
پایینی است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی
با بیان اینکه فاصله معناداری با کش��ورهای
دیگر داریم ،افزود :در کشورهای توسعه یافته
س��هم مالیات از  GDPباالی  ۳۰درصد و
در کشورهای در حال توسعه  ۱۴تا  ۱۵درصد
اس��ت.وی ادامه داد :در کش��ور ما مطابق با
آنچه که در برنامه شش��م توسعه پیش بینی
شده بود باید این عدد به  ۱۰درصد برسد اما
فع ً
ال حدود  ۸درصد است و به این راحتیها
ه��م این نرخ افزایش نمییابد.پارس��ا گفت:
افزایش س��هم مالی��ات از  GDPموجبات
ثبات اقتصادی در کشور را فراهم میکند و
باید از طریق اصالح سیاستهای مالیاتی به
این سمت برویم.
رشد امسال شاخص بورس
 ۲۸۰هزار واحد شد

ش��اخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در
م��دت ۲۱۴روز معامالتی ،بیش از ۲۸۰هزار
واحد رشد را به ثبت رسانده است.به گزارش
پؤوهش��کده پولی و بانکی ،از ابتدای امسال
تاکنون در م��دت  ۲۱۴روز معامالتی تعداد
 ۹۶۱میلی��ارد و  ۲۱۰میلی��ون س��هم و حق
تق��دم به ارزش  ۳۹۶۰ه��زار و  ۲۸۸میلیارد
ری��ال در  ۹۰میلی��ون و  ۲۰۶ه��زار و ۳۶۸
دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار
گرفته است.همچنین بررسی معامالت بازار
سهام به تفکیک بازار نشان میدهد در این
مدت  ۶۳۱میلیارد و  ۸۵۸میلیون س��هم به
ارزش  ۱۹۲۶ه��زار و  ۶۵۱میلی��ارد ریال در
 ۴۳میلی��ون و  ۱۸هزار و  ۵۹۶نوبت در بازار
اول؛  ۳۰۲میلی��ارد و  ۹۲۹میلیون س��هم به
ارزش  ۱۶۸۱ه��زار و  ۸۶۷میلی��ارد ریال در
 ۴۶میلیون و  ۲۲۱هزار و  ۷۹۰نوبت در بازار
دوم؛  ۷۹میلیون و  ۸۰۰هزار برگه به ارزش
 ۷۷ه��زار و  ۳۲۱میلیارد ریال در  ۲۵هزار و
 ۹۸۷نوبت در بازار بدهی ۲۱۷ ،میلیون و ۲۰
هزار قرارداد به ارزش  ۱,۹۰۵میلیارد ریال در
 ۱۱۵هزار و  ۶۳۹نوبت در بازار مشتقه و ۲۶
میلی��ارد و  ۱۲۶میلیون واحد از صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران
ب��ه ارزش  ۲۷۲هزار و  ۵۴۳میلیارد ریال در
 ۸۲۴ه��زار و  ۳۵۶نوبت م��ورد معامله قرار
گرفته است.
سقوط درآمد ایرالینهای جهان به
علت شیوع کرونا

سازمان هواپیمایی مس��افری ملل متحد ،در
بیانیهای اعالم کرد که به علت شیوع ویروس
کرونا درآمد ایرالینهای جهان  ۴تا  ۵میلیارد
دالر در سه ماهه اول امسال کاهش مییابد.به
گزارش مهر به نقل از سیانبیسی ،سازمان
هواپیمایی مس��افری ملل متحد ،در بیانیهای
اعالم کرد که به علت ش��یوع ویروس کرونا
درآمد ایرالینهای جهان  ۴تا  ۵میلیارد دالر در
سه ماهه اول امسال افت خواهد کرد.طبق این
بیانیه حدود  ۷۰ایرالین جهان تمامی پروازهای
بینالمللی خود از چین و به چین را کنسل کردند
و  ۵۰ایرالین دیگر هم تعداد پروازهای خود به
این کشور را محدود کردند.این باعث کاهش
 ۸۰درص��دی ظرفیت پروازهای ایرالینهای
خارجی در چین شده است.از نظر تأثیر منفی
شیوع ویروس بر توریس��م ،در سه ماهه اول
امسال کاهش گردشگران چینی باعث شد تا
ژاپن بیش��تر از همه ضرر کند و  ۱.۲۹میلیارد
دالر از درآمد توریس��م خود را از دست بدهد.
طبق اعالم این س��ازمان ،تایلند پس از ژاپن
با ضرر  ۱.۱۵میلی��ارد دالری ،در جایگاه دوم
بیشترین خسارت قرار گرفت.

حاجیدلیگانی  ،با اشاره به جنجال مالیات
دوپل��های از حق��وق کارمن��دان و مدیران
دولتی ،گفت :تغییرات اساس��ی که باید در
بودجه سال بعد لحاظ میشد به دلیل عدم
ارائه الیحه اصالح ساختاری بودجه از سوی

دولت اعمال نشد .حسینعلی حاجیدلیگانی
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تس��نیم ،در
خصوص تغییرات بودجه سال آینده گفت،
تغییراتی که م��ورد انتظار بوده تا در بودجه
س��ال  99شاهد آن باش��یم اتفاق نیفتاده و
هم��ان چهارچوبی که قبل از انقالب وجود
داشته در حال اس��تمرار است .علت اصلی
این موضوع نیز این است که دولت الیحه

اص�لاح س��اختار بودجه را قب��ل از بودجه
نیاورده و لذا تغییرات عمده ای ایجاد نشده
است ،البته نمی توان گفت تغییری صورت
نگرفت��ه اما آن تغییرات عم��دهای که باید
صورت میگرفت تا ریل بودجه ریزی کشور
را با اصالح ساختار بودجه در مسیر درستی
قرار بدهد اتفاق نیفتاد.عضو کمیسیون تلفیق
مجلس در مورد م��دل مالیات بر حقوق و
مزای��ا در بودجه  99گف��ت :مدل مالیات بر

حقوق و مزایا به صورت چهار مرحلهای در
نظر گرفته شد ،طبقه اول از  3میلیون به باال
شروع میشود و همینطور تا مبالغ بیشتر ،تا
چهار مرحله که در مرحله نهایی به کس��ر
 25درصدی مالیات میرس��د .در مدلی که
در کمیت��ه مربوط طراحی کردند  10درصد
از حداکثر مالیات بر حقوق و مزایا را نسبت
به بودجه سال  98کاهش دادند.این نماینده
مجلس ادامه داد ،استدالل آنها این بود که

به نوع��ی کم بود درامدی ک��ه در طبقات
متوس��ط حقوق بگیر به وج��ود میآید را با
کاهش مالیات جبران کنند چراکه فراوانی
این بخش بیش��تر و هرم آن بزرگتر است،
سپس این تقس��یمات بین حقوق بگیران
باالی س��ه میلیون تومان انجام شد .قب ً
ال
دولت دو طبقه را پیش��نهاد داده بود اما در
کمیتههای مربوطه این پیشنهاد تغییر کرد
و تنوع طبقات را بیشتر کردند.

ساختن اقتصاد غیر نفتی چگونه ممکن است

ضرورت توسعه صادرات با تمرکز بر بازار همسایگان

گروه اقتصادی :نفت سالهاست در دل اقتصاد کشور ما جا
خوش کرده و حتی برای چند سال پایه و بنیان اقتصاد ما بود
و هنوز هم بخش عمدهای از صادرات و تولیدات کشور را به
تود اختصاص میدهد.رهبر انقالب با حضور در بین کارکنان
نیروی هوایی کشور تأکید کردند :اگر مسئوالن هوشیارانه
عمل کنند می توان با استفاده از شرایط تحریم ،اقتصاد کشور
را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکالت
است ،نجات داد.رهبر معظم انقالب اسالمی افزودند :البته
برخی افراد با هوش در داخل هیأت حاکمه امریکا متوجه این
موضوع هستند و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون
نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید مسیری را باز بگذاریم
تا اقتصاد ایران بهکلی از پول نفت جدا نشود که مسئوالن
بهخصوص مسئوالن اقتصادی باید در این خصوص هوشیار
باشند.بنا بر اعتقاد تمام اقتصاددانان ،چرخ تولید در کشور ما
زمانی رونق خواهد گرفت که عالوه بر تامین نیاز داخل ،به
دنبال حضور در بازارهای جهانی باش��یم و حاال تاکید مقام
معظم رهبری بر توسعه تولید و خروج از اقتصاد نفتی مهر
تاییدی بر این فرضیه است.انتهای این کالف سردرگم به
یک بازه ختم می ش��ود که به آن صادرات غیر نفتی گفته
میشود .سود حاصل از فروش نفت باید از اقتصاد ایران خارج
شده و بر ثمره تالش تولید کنندگان داخلی متکی باشیم.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،قدم اول برای دستیابی به
این هدف ،رونق تولید است که سالهاست تمام مسئوالن و
اقتصاددانان کش��ور بر آن تاکید میکنند و حتی برای چند
سال پیاپی ،مقام معظم رهبری نامی از جنس تولید را برای
سال در نظر گرفت؛ با اعمال شدن دوبارا تحریمها فرصتی
به وجود آمد تا همه برای گسترش تولید داخل همراه شوند.
اما تولید ،به تنهایی کفایت نمیکند و نیاز به صادرات داریم؛
علیرغم تمام بد قولیهایی که در حمایت از صادر کنندگان
و ارایه مش��وقهای صادراتی وجود داشت ،شاهد تالشها
برای گسترش صادرات هستیم.
تش�کیل تولیدات ص�ادرات محور در جه�ت افزایش

کیفیت

رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره تشکیل
ستاد تس��هیل صادرات اظهار کرد :تمام مسائل حوزههای
تولید و صادرات در زمینه تامین نیاز داخلی ،خارجی و مواد
اولیه های مورد نیازکارگاه ها شدیم به طوری که اقدام به
تشکیل ستادی مبنی بر پیگیری امر تولیدات صادرات محور
کردیم.او ادامه داد :از جمله این کارگروهها میتوان به ستاد
تس��هیل و رفع موانع تولید اشاره کرد که در دو سطح ملی
و استانی فعالیت کرده و مشکالت تولیدکنندگان در سراسر

کشور را پیگیری میکند .این مشکالت از طریق ستادهای
استانی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور گزارش
ش��ده و با مشارکت نمایندگان سازمانها مختلف از جمله
س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور ،اتاق بازرگانی و س��ایر
بخشها مورد بررسی قرار میگیرد.او با تاکید بر طبقه بندی
مش��کالت و پیگیری و حل آنها بر مبنای درجه اهمیت،
تصریح کرد :پیش از این هم شورای عالی صادرات تشکیل
شده بود و امور و مسائل مربوط به حوزه صادرات را پیگیری
میکرد؛ حاال صحبتهایی درباره ستاد تسهیل صادرات و
توجه ویژه مشکالت آنها وجود دارد.اگرچه اغلب وعدههای
داده شده در حمایت از صادرکنندگان محقق نشد اما اخبار
جدید رسیده خبر از ورود حمایتهای نقدی دولت میدهند،
مشوقهای صادراتی کژدار و مریض از راه میرسند.

تخصی�ص  ۲هزار میلیارد تومان ب�رای تولید صادرات

محور

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره اختصاص  ۲هزار میلیارد
تومان منابع ریالی برای ارائه تس��هیالت به صادرکنندگان
گفت ۲ :هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه ملی
در نظر گرفته شده است که جزو بسته تشویقی حمایت از
صادرت سال  ۹۸محسوب میشود.رئیس سازمان توسعه
تجارت ادامه داد :این بودجه بخشی از بسته تشویقی در نظر
گرفته شده دولت است که به ارزش  ۲هزار میلیارد تومان
از طرف صندوق توسعه ملی در اختیار بانکهای عامل قرار
میگیرد؛ در نهایت این مبلغ با همکاری بانکهای عامل و
به صورت تسهیالت در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد.

نامهاتحادیهکشاورزیبهجهانگیری:

اجازه صادرات مازاد تولید سیب و پرتقال را صادر کنید

اتحادی��ه ملی محص��والت کش��اورزی در نامهای
خطاب به اسحق جهانگیری خواستار رفع ممنوعیت
صادرات س��یب و پرتقال با توجه به مازاد تولید آنها
در کشور شده است .به گزارش فارس ،اتحادیه ملی
محصوالت کش��اورزی در نامهای خطاب به اسحق
جهانگیری خواستار رفع ممنوعیت صادرات سیب و
پرتقال با توجه به مازاد تولید آنها در کش��ور ش��ده
است.در قسمتی از نامه این اتحادیه آمده است :سال
 1398س��الی که به نام رونق تولید از س��وی مقام
معظم رهبری نامگ��ذاری گردید و با الطاف بیکران
حضرت حق نزوالت آس��مانی خوبی بر کشور بارید.
خوش��بختانه وضعیت تولید نس��بت به سال گذشته
دو چن��دان گردید و با تش��دید تحریمهای ظالمانه
صادرات مویرگی انجام ش��د که قاب��ل قبول برای
صاحبان تولی��د و صادرات نبود .ب��ه هر صورت دو
قل��م از کااله��ای مهم صادراتی در ش��ش ماه دوم
س��یب و پرتق��ال بوده ک��ه تولید س��یب درختی و
پرتقال بس��یار عالی بوده و وزارت جهاد کش��اورزی
و وزارت صنعت آن در اندیش��ه توس��عه صادرات به
اوراس��یا و تصویب مش��وقها و یارانههای صادراتی
بودند.وزارت جهاد کش��اورزی که در تالش بود که

س��یب درختی حدود  1.5میلیون ت��ن مازاد داریم و
باید حتما صادر شود و جلسات زیادی با این اتحادیه
جهت افزایش صادرات داشتند متاسفانه تصمیمات
خلقالساعه بعضی مس��ئولین مسیر صادرات را کند
نموده است و در اتاقهای دربسته تصمیم ممنوعیت
محدودیت صادراتی را وضع مینماید و در یک اقدام
ناص��واب تصمیم ب��ه محدودیت ص��ادرات و وضع
عوارض صادراتی برای سیب و پرتقال از اول اسفند
به بهان��ه تنظیم بازار نمودند که ای��ن امر عالوه بر
اینکه ص��ادرات را تهدید میکند موجب بیاعتباری
و بیمس��ئولیتی ص��ادر کنن��ده در بازارهای جهانی
میگردد.سه ماه است که مسئولین در تدارک ذخیره
سازی س��یب و پرتقال هس��تند و با توجه به اینکه
سیاس��ت ذخیره سازی چند س��الی است که باعدم
موفقی��ت مواجه بوده لیکن کماکان این سیاس��ت
ادامه دارد چرا مس��ئولیت ذخیره سازی را به بخش
خصوصی واگذار نمیکنند که هزینهای برای دولت
نداشته باشد و دولت بر توزیع نظارت داشته باشد.چه
کسانی در این دوره زمانی که انتخابات مجلس را در
پیش داری��م نارضایتی برای تولید کنندگان و صادر
کنندگان ایجاد میکند؟

زادبوم افزود :ارائه این تس��هیالت به این صورت است که
بانکهای عامل به میزان س��رمایهگذاری انجام ش��ده از
طرف صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری کرده و در نهایت
تس��هیالت ذکر شده به دس��ت تجار میرسد؛ به عبارتی
سادهتر  ۵۰درصد تسهیالت ارائه شده از طرف بانک و ۵۰
درصد مابقی از طریق صندوق تأمین خواهد شد.مبلغ فوق
ظرف دو سال بازگشت داده خواهد شد و بانکهای عامل
تا شهریور سال آینده فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به
صندوق برای ارائه این تسهیالت اقدام کند.رئیس سازمان
توسعه تجارت با اشاره به اهمیت تامین نقدینگی در بخش
های مختلف اقتصادی گفت :این مبلغ تا کمتر از دو هفته
آینده در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته و بعد از آن
بانکها فرصت خواهند داشت تا ضمن تفاهم ،تسهیالت
فوق را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
صادرکنندگان تمام تالش خود را برای حصور در بازارهای
جهانی به کار گرفتهاند اما گویی تولید کنندگتن چند قدمی
عقب ماندهاند.آلبرت بغزیان اس��تاد دانش��گاه و کارشناس
مسائل اقتصادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
در خصوص تجارت و صادرات نفتی و غیرنفتی بیانکرد :در
مورد صادرات کاالهای غیرنفتی از نظر تقاضای خریداران
مشکلی نداریم .اما در زمینه تولید باید بررسی شود که آیا
میتوانیم نیازهای آنها را برطرف کنیم؟ تامین و بازگشت
ب��ه موقع ترز هم باید مورد ترزیابی قرار بگیرد.او ادامه داد:
با توجه به شرایطی که اخیرا در کشور به وجود امده است،
مشکلی در صادرات وجود ندارد .گرچه اغلب مشکالتی که
در گذشته بخش صادرات را درگیر کرده بود در حالحاضر

اقتصاد دانشبنیان جایگزین اقتصاد تکمحصولی


فرزاد هاشمی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز معتقد
است :موضوع نفت و اقتصاد نفتی به تنهایی نمیتواند سبب
پیشرفت یا پس��رفت در کشورها شود .چهبسا کشورهایی
مانند انگلیس و امریکا که با وجود نفت پیشرفت کردهاند
و همچنین با کشورهایی مواجه هستیم که باوجود فراوانی
نفت پیشرفت قابلتوجهی در اقتصاد نداشتهاند .هاشمی در
ادامه تاکید کرد :بنابراین نمیتوانیم ادعا داش��ته باشیم که
نفت عامل رشد اقتصادی خواهد بود یاخیر؟ اما از آنجا که
رویکرد اقتصاد در کش��ور ما متکی بر نفت است و بیشتر
بودجه دولت از طریق فروش نفت تامین میشود ،از اینرو
هر زمان هر نوسانی که در قیمت نفت روی دهد ،کشور را
از نظر اقتصادی با بحران روبهرو خواهد کرد و باید به فکر
جایگزینهایی برای این اقتصاد تکمحصولی بود .وی با
تاکی��د بر این موضوع که جایگزین کردن هر ماده طبیعی
مانند معادن یا صنایع معدنی نیز از آنجا که تابع قیمتهای
جهانی هستند ،ممکن است به سرنوشت اقتصاد نفتی مبتال
ش��وند ،گفت :بنابراین بهترین جایگزینی که برای اقتصاد
تکمحصولی میتوان در نظر گرفت ،اقتصاد دانشبنیان
اس��ت .از اینرو در جانشینس��ازی باید ب��ه رویکردهای
پایداری که دانش و نی��روی متخصص با خود برای یک
اقتصاد به همراه میآورد توجه کرد .این اس��تاد دانشگاه با
توجه به مزیتهای اقتصاد دانشبنیان خاطرنش��ان کرد:
اقتصاد دانشبنیان میتواند باعث اشتغالزایی و درآمدزایی
شده و به محیط کسبوکار نیز در جامعه رونق ببخشد.

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

دولتبرایمدتقراردادشاغالنمشاغلمستمرفکریکند

توفیق��ی گفت:جامع��ه آماری بهرهمن��د از مصوبه
افزای��ش امنی��ت ش��غلی کارگران«مش��اغل
غیرمستمر»پایین است و وزیر کار نسبت به افزایش
امنیت شغلی کارگران اقدام کند.فرامرز توفیقی در
گفتگ��و ب��ا مهر ،با اش��اره به مصوب��ه اخیر هیئت
وزیران مبنی بر تعیی��ن تکلیف قراردادهای موقت
نیروی کار در مشاغل پروژهای و غیرمستمر ،اظهار
داش��ت :اینکه دولت بعد از سالها نسبت به تعیین
تکلی��ف آئی��ن نامه تبصره یک م��اده  ۷قانون کار
اقدام کرده اس��ت یک گام مثبت تلقی میشود؛ اما
ش��خص ًا معتقدم دولت باید عالوه بر تعیین حداکثر
مدت قراردادهای موقت ،نسبت به تعیین «حداقل
م��دت» قراردادهای موقت نیز اقدام میکرد.وی با
بیان اینکه بر اس��اس این آئین نامه ،امنیت شغلی
همچنان کارگران مشاغل پروژهای مانند سدسازی
را در  ۴س��ال نخست فعالیت تهدید میکند ،افزود:
باید بررس��ی کنی��م چند درصد از کارگ��ران ما در
مش��اغل پروژهای و چن��د درصد نیز در مش��اغل
مس��تمر مشغول به کار هستند .ضمن اینکه بخش
قابل توجهی از پروژههای عمرانی و زیرساختی در
مدت کمتر از  ۴س��ال به پایان میرس��ند ،بنابراین

دولت سوخت خودروهای « »LPGسوز را تامین کند

یک کارش��ناس انرژی گف��ت :باتوجه ب��ه اخت�لاف ارزش صادراتی بنزین و
 LPGکه بیش از بنزین است ،دولت می تواند با جایگزینی گازمایع با بنزین،
 ۲۹۰۰میلیارد تومان درآمد داش��ته باش��د.به گزارش مهر ،در ماههای اخیر در
بسیاری از مناطق فاقد گاز طبیعی که از گازمایع برای مصرف خانگی استفاده
میکنند ،شاهد مشکالتی در تأمین  LPGآنها و صفهای طوالنی دریافت
کپس��ولهای  LPGبودهایم .این در حالی اس��ت که با افزایش قیمت بنزین
اس��تفاده از گاز مایع که اس��تاندارد نیست ،برای خودروها بیشتر شده است .به
گفته کارشناس��ان در صورت ادامه روند افزایش اس��تفاده کنندگان از گاز مایع
در خودروها ،به ناچار مانند گذش��ته شاهد اس��تفاده غیرمجاز و غیراستاندارد از
 LPGدر خودروها هستیم.در تاریخ  ۵بهمن  ۱۳۹۸در مصاحبهای زنگنه ،وزیر
نفت به این موضوع اشاره کرد و گفت :ما االن صادرات  LPGگرم را متوقف
کردیم و همه این س��وخت دارد در داخل مصرف میش��ود .االن همه دغدغه
ما این اس��ت که مردمی که از  LPGبرای کارهای روزانه اس��تفاده میکنند

هم ادامه دارد ،اما در بحث صادرات ،کیفیت کاالهای داخلی
هم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ تولیدات داخلی باید کیفیت
الزم برای رقابت با کاالهای خارجی را داش��ت ه باشد و در
بازاره��ای داخلی هم به مقدار کافی عرضه ش��وند.بغزیان
تاکید کرد :کاالهای غیر نفتی بس��یاری مثل محصوالت
کشاورزی ،صنایع دستی ،سنگ معدن و موارد از این قبیل،
بازار خوبی در سطح جهانی پیدا کردهاند اما دغدغه بزرگ
امروز صادرکنندگان ،مشکالت مبادالت ارزی آنهاست.
اقتصاد کشور ما اقتصاد کوچکی نیست ،ایران ما نوزدهمین
اقتصاد جهان را دارد و در دل تمام مشکالت اقتصادی روی
پای حود ایستاده است اما فعاالن این حوزه کماکان چشم
انظار حمایتهای قول داده شده هستند .مشکالت موجود
در حلقههای مفقوده تولید و صادرات باید برطرف شوند تا
شاهد قدرت گرفتن هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان باشیم،
تالش تولید کنندگان ایرانی میتواند در نهایت جای اقتصاد
نفتی ا با توان تولید داخلی عوض کند.

دچار مش��کل نش��وند و االن مش��کل را تا حدی رفع کردیم .ولی توجه داشته
باش��ید که این موضوع با افزایش عرضه حل نخواهد ش��د زیرا قیمت LPG
نصف قیمت بنزین اس��ت و ما هرچه عرضه کنیم به عنوان سوخت خودروها
مصرف میش��ود.در همین ارتباط ،رضا رحیمی ،کارشناس انرژی در گفتگو با
مهر با اش��اره به اینکه این اظهارنظر وزیر نفت در حالی مطرح میشود که هم
اکنون در بس��یاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی ،ترکیه ،روسیه ،ایتالیا
و… از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها استفاده میشود ،گفت :در ایران
نیز اگر به جای ایجاد محدودیت پخش گازمایع در داخل کش��ور ،وزارت نفت
مانند کشورهای مذکور ،جایگاه استاندارد و مجاز برای خودروهای  LPGسوز
ایجاد کند دیگر صاحبین این خودروها کپسولهای مصرف خانگی را خریداری
نکرده و به صورت غیراس��تاندارد و غیر ایمن در مخازن خودروهای خود خالی
نمیکنند.وی افزود :این اقدام باعث سروس��امان دادن به پخش  LPGشده و
مناطق نیازمند  LPGاز آن به اندازه کافی برخوردار خواهند شد .همچنین باعث

همچن��ان ناامنی ش��غلی ،بخش قاب��ل توجهی از
کارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید میکند.رئیس
کارگروه دس��تمزد کانون عالی شوراهای اسالمی
کار سراس��ر کشور ،با اش��اره به تصویب قانون کار
در س��ال  ۱۳۶۹و تکلی��ف قان��ون بر س��اماندهی
امنی��ت ش��غلی کارگران مش��اغل غیرمس��تمر در
تبصره یک م��اده  ،۷ادامه داد :فراموش نکنیم که
در اوای��ل انقالب در کش��ور پروژههای عمرانی به
شدت رونق داش��ت و ماهیت بالفطره و بالوجودی
مش��اغل پروژهای و کارگران معنا و مفهوم داشت؛
بنابرای��ن در آن زمان قطع�� ًا باید برای این گروه از
شاغالن فکر میش��د اما امروز پروژههای عمرانی
کاهش پیدا کرده اس��ت و غالب ای��ن پروژهها در
اختیار بخش خصوصی اس��ت.توفیقی گفت :آنچه
که برای کارگران مهم اس��ت تعیین تکلیف تبصره
دو م��اده  ۷قانون کار اس��ت تا کارگران مش��اغل
مس��تمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف
درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد
قراردادهای کار فیمابی��ن کارگران و کارفرمایان،
امنیت ش��غلی را برای کارگران کارهای مس��تمر و
دائم حاکم کند .دغدغه امروز کارگر این است.

س��اماندهی سیستم سوختگیری  ۱.۵میلیون خودرو ال پی جی سوز در کشور
میشود که نتایجی از جمله افزایش ایمنی این خودروها و جمع آوری اماکن غیر
مجاز تحویل س��وخت  LPGرا در پی دارد.رحیمی تصریح کرد :در  ۲۱بهمن
ماه  ۹۸قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مطرح
کرده بود که ارزش  LPGبیشتر از بنزین است و استفاده از  LPGبه عنوان
سوخت جایگزین بنزین صرفه اقتصادی ندارد .این در حالی است که با توجه به
ارزش حرارتی بیشتر گازمایع نسبت به بنزین و با در نظر گرفتن این نکته که
اختالف قیمت صادراتی هرتن بنزین  ۱۵۰دالر بیشتر از همان مقدار LPG
است ،با مصرف  ۲میلیون تن گاز مایع در خودروها و صادر کردن مقدار بنزین
معادل آزاد شده ،مبلغ  ۲,۹۰۰میلیارد تومان درآمد برای کشور حاصل میشود که
میتوان بخشی از آن را برای توسعه جایگاههای  LPGو همچنین به عنوان
تسهیالتی برای تبدیل خودرو با سوخت تک به دوگانه  LPGسوز ،اختصاص
داد و بقیه را برای جبران بخشی از کسری بودجه در نظر گرفت.
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اخبار
وزیر نیرو :شرایط گیالن
رو به ثبات است

وزیر نیرو با بیان این که وس��عت بارش برف در
استان گیالن ۱۴هزار کیلومتر مربع بوده است،
گفت :ش��رایط آب و برق اس��تان در حال ثابت
شدن اس��ت .به گزارش تسنیم ،رضا اردکانیان،
وزیر نیرو اظهار داشت :با توجه به وضعیت جوی
و تالش همکاران راهداری در باز کردن معابر،
 270اکی��پ در بخش برق از امکانات اس��تان
گیالن و اس��تان های معین و همج��وار با باز
ش��دن راه ها میتوانند نس��بت به مرمت باقی
مانده قطعیهای برق اقدام کنند.وی ادامه داد:
برف س��نگینی باریده و با وجود این که امسال،
س��ال تری داشتیم ،در چهار شبانه روز گذشته،
از شنبه تا سهشنبه بهطور متوسط  4.6میلیمتر
در کشور بارش داشتیم که این متوسط در استان
گیالن  27برابر بوده است.وزیر نیرو گفت :به این
ش��یوه در حوزه عمل هیدرولوژی شرایط حدی
میگویند؛ به این معنا که باید آمادگیهایمان را
در دستگاههای اجرایی و در سطح افکار عمومی
برای برخورد با چنین شرایط آب و هوایی حدی،
باالببریم.ویخاطرنشانکرد:خوشبختانهنسبت
به برف سنگین قبلی در سال  95که حدود 73
هزار مش��ترک برق را تحت تاثی��ر قرار داد این
نسبت با وجود این که در زمان حاضر سه برابر
است اما سرعت برگش��تن به شرایط عادی به
مراتب باالتر بوده و از  19پست فوق توزیع ما در
استان گیالن که  29هزار کیلومتر در آن شبکه
توزیع وجود دارد ،اکنون فقط سه مورد به علت
عدم دسترسی از مدار خارج هستند و شرایط به
سمت مناسب شدن پیش میرود.
هزینههای سبد معیشت کارگران
حداقل  ۶میلیون تومان است

دبی��ر کل کان��ون عالی انجم��ن های صنفی
کارگران با اشاره به اینکه خط فقر در بین آحاد
کارگران حدود  ۸میلیون تومان اس��ت گفت:
اگر فقط بخواهیم هزینه های تأمین معیشت
کارگ��ران را بگوییم ح��دود ۶میلیون تومان با
بحث مس��کن و بهداش��ت برای یک زندگی
۴نفره نیاز اس��ت .هادی ابوی ،دبیر کل کانون
عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو
با تسنیم ،درباره توجه به سبد معیشت کارگران
برای بررسی دستمزد سال  99گفت :نمایندگان
کارگران از مفاد قانونی موضوع بیشتری نمی
خواهند .در ماده  41قانون کار به اینکه دستمزد
کارگران بر اس��اس چه مواردی تعیین ش��ود
اشاره شده است .نمایندگان کارگران به دنبال
این هستند که دستمزد به گونه ای تعیین شود
که س��بد معیشت زندگی کارگران تأمین شود.
وی با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار به
صورت سه جانبه (دولت،کارگر و کارفرما) برگزار
می ش��ود افزود:ما هم قبول داریم که شرایط
اقتصادی کشور مناسب نیست،اما انتظار داریم
که دولت به عنوان یکی از ضلع های شریک
اجتماعی کمکی کند تا تعادلی بین درخواست
کارگران برای تأمین سبد معیشت و مشکالت
کارفرمایان برقرار شود .ابوی با بیان اینکه خط
فقر در بین آحاد کارگران حدود 8میلیون تومان
اس��ت گفت :کارگران طی جلس��اتی که برای
بررس��ی تعیین هزینه های سبد معیشت دارند
به این نتیجه رسیده اند که خط فقر در بین آحاد
کارگران حدود  8میلیون تومان است.
خروج از بازار ایران اولین کاهش سود
رنو در  ۱۰سال گذشته را رقم زد

ش��رکت خودروس��ازی رنوی فرانسه که تحت
فش��ار تحریم های آمریکا از ب��ازار ایران خارج
ش��ده اعالم کرد ،ب��رای اولین ب��ار در طی ۱۰
سال گذشته میزان سوددهی اش کاهش یافته
است .به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،شرکت
خودروسازی رنوی فرانسه که تحت فشار تحریم
های آمریکا از بازار ایران خارج شده اعالم کرد،
برای اولین بار در طی  10س��ال گذشته میزان
سوددهی اش کاهش یافته است.بر این اساس
میزان درآمدهای ش��رکت رنو در سال  2019با
 141میلیون ی��ورو ( 153میلیون دالر) کاهش
مواجه ش��ده که از جمله دالیل آن می تواند به
کاهش  3.4درصدی فروش قطعات به شرکت
های نیسان و دایملر ،افت تقاضا برای موتورهای
دیزل��ی در اروپ��ا ،کاهش ش��دید فعالیت های
مونتاژی در چین و توقف فعالیت ها در ایران به
دلیل تحریم ها اشاره کرد.شرکت رنو حاشیه سود
عملیاتی خود را برای سال جاری میالدی از 4.8
درصد در س��ال  2019به  3تا  4درصد کاهش
داده است.کلوتیلد دلبوس ،مدیر اجرایی موقت رنو
در بیانیه ای اظهار داشت« :به دلیل نوسانات مورد
انتظار در بخش تقاضا چش��م انداز رشد در سال
 2020محدود خواهد بود ».وی افزود ،ش��رکت
هنوز تاثیرات احتمالی شیوع ویروس کرونا را در
برآوردهای جدید لحاظ نکرده است.

