اخبار
آغاز پرداخت وام  ۴هزار میلیارد
تومانی به خودروسازان

با اع�لام دولت مبني ب��ر اختصاص ۴
هزار ميلي��ارد تومان به دو خودروس��از
ب��زرگ کش��ور ،فرآيند معرف��ي قطعه
س��ازان به نظام بانک��ي جهت دريافت
وام آغ��از ش��د.يک مق��ام مس��ئول در
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در
گفتگو با خبرنگار مه��ر از آغاز اعطاي
 ۴هزار ميليارد تومان وام از سوي نظام
بانکي به دو خودروس��از بزرگ کشور ،
ايران خودرو و س��ايپا خبر داد و گفت:
اين رقم جهت پرداخ��ت مطالباتي که
قطع��ه س��ازان از خودروس��ازان دارند،
پرداخ��ت ميش��ود.وي اف��زود :بر اين
اس��اس ،هر ي��ک از خودروس��ازان ۲
هزار ميليارد توم��ان از نظام بانکي وام
درياف��ت ميکنند که مطاب��ق با اعالم
مديران شرکتهاي خودروساز ،بالغ بر
 ۸۰درصد اين رقم بابت مطالبات قطعه
سازان از خودروسازان اختصاص خواهد
ياف��ت.وي تصريح کرد :قطعه س��ازان
مدارک مثبته خود را به خودروساز ارائه
خواهند ک��رد و بر اس��اس آن ،معرفي
نامهاي از خودروساز دريافت کرده و به
بانک مراجعه ميکنند.
طرح سهميه بندي سوخت رد شد

س��خنگوي کميس��يون انرژي مجلس
داليل کميس��يون متبوع��ش براي رد
طرح سهميه بندي س��وخت را تشريح
کرد.اس��د اهلل قره خانی آلوس��تانی در
گف��ت وگو با خان��ه ملت ،در تش��ريح
نشس��ت ام��روز (دوش��نبه  15بهمن)
کميس��يون ان��رژي مجل��س ش��وراي
اسالميگفت :کميسيون امروز  2دستور
کار داشت که دستور کار نخست بررسي
ط��رح نمايندگان درخصوص س��هميه
بندي س��وخت ب��ود که براس��اس اين
ط��رح به ازاي هر نف��ر روزانه يک ليتر
بنزين اختصاص مييابد و براساس آن
س��امانهاي براي خريد و فروش بنزين
ايجاد ميشود.س��خنگوي کميس��يون
انرژي مجلس ش��وراي اسالميبا بيان
اينکه اعضاي کميس��يون معتقد بودند
که اين طرح از لحاظ اجرايي مشکالت
عدي��دهاي داش��ته و س��بب کاه��ش
مصرف يا جلوگيري از قاچاق س��وخت
نميش��ود ،افزود :بنا بر نظر نمايندگان
اين طرح سبب پيداش دالالن سوخت
ميشد ،چرا که مکانيزم صحيحي براي
اج��راي طرح وج��ود نداش��ت ،در کنار
آن نيز ش��اهد افزايش قيم��ت کاالها
بودي��م چرا ک��ه کاال و خدمات خود را
با افزايش قيمت سوخت ،وفق داده اند.
وي ادامه داد :نمايندگان کميس��يون با
طرح س��هميه بندي س��وخت به اتفاق
آرا مخالف��ت کردند که دولت نيز با اين
طرح مخالف بود.نماينده مردم علي آباد
کتول در مجلس شوراي اسالميتصريح
کرد :در بخش دوم نشس��ت کميسيون
وزير نفت گزارش��ي درخصوص فروش
نفت در زمان تحريمها ،مشتريان نفتي
و کش��ورهاي هدف ارائه و تبيين کرد
که چ��ه مکانيزمهايي در آينده پيگيري
ميش��ود تا ميزان فروش نفت افزايش
يابد.
گراني ،درآمدزايي مددجويان
کميته امداد را از طريق پنلهاي
خورشيدي به کما برد !

رئيس کميت��ه امداد ام��ام خميني(ره)
با بي��ان اينکه هزينه نص��ب پنلهاي
خورش��يدي طي س��ال ج��اري از ۲۶
ميليون به ب��االي  ۴۰ميليون رس��يد،
گفت :گرانيهاي امس��ال باعث ش��ده،
ايجاد اش��تغال براي مددجويان کميته
امداد از طريق درآمد حاصل از پنلهاي
خورش��يدي به کم��ا برود.س��یدپرویز
فتاح در گفتوگ��و با درخصوص ايجاد
اش��تغال براي مددجوی��ان کمیته امداد
از طري��ق درآم��د حاص��ل از پنلهاي
خورشيدي ،گفت :کميته امداد در حال
ايجاد اشتغال براي مددجويان از طريق
پنلهاي خورشيدي بود و اين کار را از
 3سال گذش��ته با ارائه سهميه چندين
هزارتايي به اس��تان خراس��ان رضوي
آغاز ک��رد و به جنوب کرمان نيز حدود
2هزار پنل خورشيدي سهميه داده شد،
اما تح��والت ارزي محاس��بات را بهم
ريخت ،اين بهمريختگي درحالي رخ داد
که گسترش پنلها روند خوبي داشت و
هماهنگيه��ا ب��ا وزارت ني��رو انجام و
وامهاي قرضالحس��نه ب��ه مددجويان
پرداخ��ت ش��ده ب��ود.وي با اش��اره به
اينکه يک پش��تبام با مساحت حداقل
30مترمربع براي نصب پنل خورشيدي
ب��ا ظرفيت 5کيل��ووات کفايت ميکند،
توضيح داد :اين کار تا س��ال گذش��ته
ح��دود 26ميليون توم��ان هزينهبر بود
اما تحوالت ارزي ادامه کار را س��خت
کرد ،چراکه برخ��ي از قطعات از خارج
کش��ور وارد ميش��وند و اکنون هزينه
نصب پنلها براي مددجويان به باالي
 40ميلي��ون رس��يده اس��ت.فتاح ادامه
داد :ب��ا توجه به افزاي��ش هزينه نصب
پنل خورش��يدي بر پش��تبام خانهها،
مددجويان ديگر نميتوانند اقس��اط 40
ميليون تومان وام را پرداخت کنند.

پول نفت در هند و چين نبايد به « »INSTEXمنتقل شود

کشورهاي ثالث به ميزباني اروپا اعتماد نميکنند

گروه اقتصادي :يک کارشناس اقتصادي
با بيان اينکه کانال مالي اروپا نميتواند
پلي ب��راي عب��ور از تحريمهاي امريکا
باش��د ،گفت :ارتباطي که اتحاديه اروپا
بي��ن  FATFو س��اختار INSTEX
برقرار کرده ،ارتباط فني نيس��ت .مجيد
ش��اکري در گف��ت و گ��و ب��ا مه��ر در
خصوص کم و کي��ف کانال مالي اروپا،
اظهار داش��ت :با توجه به داليل بنيادي
و البته تصريحي ک��ه در بيانيه اتحاديه
اروپا وج��ود دارد ،اين کانال براي غذا و
دارو و اقدامات بشردوستانه کاربرد دارد.
اين تحليلگر اقتصادي افزود :از سويي
ديگ��ر نگاهي به محت��واي تجارت بين
اي��ران و اتحادي��ه اروپا نش��ان ميدهد
که واردات از اروپا بيش��تر بر غذا و دارو
متمرکز خواهد بود؛ زيرا براي کاالهايي
که فناوري باال دارند عموما مش��کالت
تحريميج��دي پيش ميآي��د.وي ادامه
داد :همچنين به تصريح از مصاحبههاي
مقامات اروپايي مش��خص است که اين
کانال ،ي��ک کانالي که بتوان��د از روي
تحريمهاي امريکا پل بزند ،نيست بلکه
در چارچوب تحريمهاي امريکا يک راه
حل متعارفي پي��دا خواهد کرد؛ بنابراين
عم�لا کانالهاي��ي ک��ه INSTEX
ميتوان��د باز کند ب��ا کانالهايي که در
خالل تحريمهاي امريکا باز ش��ده هم
پوش��اني نس��بي دارد که آن ه��م غذا،
دارو و کمکهاي بشردوس��تانه اس��ت.
ش��اکري به ابهام در مناب��ع ورودي به
 INSTEXاشاره کرد و گفت :اگر در
کان��ال نکتهاي در رابطه با قرارداد خريد
نفت وجود داش��ت ،اين منبع از ورودي
نف��ت صادراتي ايران تامين ميش��د اما
در حال حاضر اروپاييها از معافيتهاي
امريکاي��ي در فروش نفت ايران تخطي

ک��ه چينيها در دور قبل��ي تحريم انجام
ميدادند.
باجس�تاني م�وازي امنيتي از س�وي
اروپا

نک��رده و حت��ي برخي کش��ورهايي که
معافيت داش��تند از اين معافيت استفاده
نکردند.
پ�ول نفت در هند و چي�ن را نبايد به
 INSTEXمنتقل کرد

وي اظهار داش��ت :پاس��خي ک��ه آقاي
عراقچ��ي به اين ابه��ام داد اين بود که
صادرات نفتي اي��ران به هند و چين به
INSTEXمنتقل شود .اما بايد سوال
ش��ود چينيها و هنديها چه انگيزهاي
در وضعيت تحريميفعلي خواهند داشت
که از ما نفت بخرند و ما در مقابل ،خريد
را از داخ��ل خ��اک اروپا انج��ام دهيم؟
طبيعت��ا نه نفع چين و هند  ،و نه نفع ما
نيست که اين پول نفت را به کانال اروپا
منتقل کنيم.شاکري ادامه داد :در ادبيات
تحريميامريکا ،وقتي از خود پول براي
انجام تهاتر اس��تفاده ميکنيد ،ميتوانيد

آن را صرف کاالهاي غيرتحريميکنيد
اما وقتي براي خريد به يک کشور ديگر
انتقال بدهيد ،فقط ميتوانيد براي خريد
غ��ذا و دارو(اقالم معاف از تحريم) از آن
استفاده کنيد.
کش�ورهاي ثالث ب�ه ميزبان�ي اروپا
اعتماد نميکنند/امکان نش�ت اطالعات
زياد است

وي ب��ا بيان اينکه البته خوب و بد بودن
 INSTEXبس��تگي به نقشههاي ما
دارد ،گف��ت :اصال تص��ور اينکه بتوانيم
ب��ه لح��اظ اطالعات��ي کاري کنيم که
کش��ورهاي ديگر به صورت اجرايي به
 INSTEXوصل ش��وند خ��ود داراي
اشکاالتي است؛ به عنوان مثال چينيها
هرگز به لح��اظ اطالعاتي جهت انجام
تراکنشه��اي تحريم��ي ،ب��ه ميزباني
اروپايي اعتماد نميکنند.

شاکري افزود :از سويي ديگر اساسا اين
کانال نقش ش��عبه براي وزارت اقتصاد
فرانسه را بازي ميکند؛ بنابراين شانس
اين که کانال مالي اروپا ابزاري باشد که
امريکاييها يا اس��رائيليها از طريق آن
به اطالعات دسترسي پيدا کنند ،شانس
پايين��ي نيس��ت .به طور کل��ي ميزباني
فرانسه براي  INSTEXاتفاق خوبي
نيست.
 INSTEXنسخه ضعيفشده کاري
ک�ه چي�ن در دور قبل�ي تحري�م انجام
ميداد

شاکري با بيان اينکه اروپاييها موضوع
 INSTEXرا ب��ه عن��وان يک راه حل
خاص رونمايي کردهان��د ،گفت :واقعيت
اين اس��ت ک��ه آنچه به لح��اظ فني در
 INSTEXق��رار اس��ت انجام ش��ود،
نمونه بسيار ضعيفتر از آن چيزي است

اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت :از
سويي ديگر ارتباطي که مقامات اروپايي
بي��ن  FATFو س��اختار INSTEX
برقرار کرده و اين دو را به هم مش��روط
کردهاند ،ارتباط فني نيس��ت .جنسي که
براي کانال مالي اروپا طراحي ش��ده يک
ش��ناخت همه جانب��ه از ذي نفعان دارد.
وي تصريح کرد :لذا با يک «باج س��تاني
موازي امينتي» مواجه هس��تيم ،نه يک
«پي��ش نياز فن��ي» .ش��اکري گفت :در
مجم��وع جزئيات مهميوج��ود دارد که
هنوز به آنها فکر نشده است؛ اگر بخواهيم
فرض کنيم  INSTEXنقطه کانوني و
مرکزي از نقشه آتي ارزي ايران در دوره
پسابرجام است ،اشتباه ميکنيم؛ حداکثر
در نقطهاي که خيلي برنامه ويژهاي داشته
باشيم ميتواند يک بال کمکي باشد آن
هم مشروط به کار کردن بالهاي ديگر.
وي يادآور ش��د :به ط��ور کلي راه اندازي
INSTEXبس��يار ديرهن��گام بود و به
لحاظ فني آن قدر هم قابل دفاع نيست.
پيش�نهاد :تش�کيل INSTEXهاي
جداگانه در کش�ورهاي شريک تجاري
ايران

وي تصري��ح کرد :اگ��ر INSTEXها
را در کش��ورهاي شريک تجاري ايران،
ب��ه ص��ورت جداگانه تش��کيل دهيم و
بعد اي��ن کانالها (چين ،هن��د و غيره)
را ب��ه يکديگر وصل کنيم ،از باب حفظ
اطالعات ،اقدام خوبي اس��ت .اما به هر
حال هنوز استراتژي ما مشخص نيست.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس خبر داد

احتمال تعيين تکليف توافقنامه پاريس در مجلس تا يک ماه آينده

دبير کميته محيطزيس��ت کميس��يون کشاورزي
مجلس گف��ت :وزارتخانههاي نف��ت ،نيرو و امور
خارجه بر تصويب ش��دن اليحه الح��اق ايران در
توافقنامه آبوهوايي پاريس تأکيد دارند و احتما ًال
ت��ا يک ماه آينده تکليف اين توافقنامه در مجلس
مشخص ميش��ود .شمس اهلل ش��ريعت نژاد دبير
کميته محيطزيس��ت کميسيون کشاورزي مجلس
شوراي اس�لاميدر گفتگو با فارس درباره آخرين
وضعيت اليحه عضويت اي��ران در توافقنامه آب
و هوايي پاريس در اين کميس��ون گفت :در جلسه
سه ش��نبه هفته گذش��ته کميسيون کش��اورزي،
اي��ن توافقنامه با حضور عيس��ي کالنتري ،رئيس
س��ازمان حفاظت محيط زيست ،سوادکوهي عضو
حقوقدان ش��وراي نگهبان و افراد صاحبنظري از
وزارتخانههاي نفت ،نيرو ،امور خارجه و کارشناسان
مرکز پژوهشهاي مجلس موردبحث و بررسي قرار
گرفت.ش��ريعت نژاد افزود :در اين جلسه ،مقرر شد

سازمان محيطزيست طي  10روز آينده با مشورت
دس��تگاههاي مختلف ،تعهداتي که ايران در قالب
برنامه مشارکت ملي ( )NDCميتواند ارائه دهد
را تنظيم و براي بررس��ي به مرک��ز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالميارائه دهد و مرکز پژوهشها
نيز  10روز فرصت دارد تا توانايي کشور در اجراي
اين تعهدات را ارزيابي کند.ش��ريعت نژاد در مورد
س��ند پيوس��ت توافقنامه پاريس نيز اظهار داشت:
مسئوالن سازمان محيطزيس��ت اعتقاد دارند که
اين توافقنامه پيوس��تي ندارد و همه مسائل را به
 COP21ارجاع دادهشده است و مقرر شد تا اين
مسئله بهصورت کتبي و با امضاي آقاي کالنتري
ب��ه مجلس و ش��وراي نگهبان اعالم ش��ود .البته
طبق اعالم س��ازمان محيط زيس��ت اين تعهدات
داوطلبان��ه و قابلتغيير هس��تند.دبير کميته محيط
زيست کميسيون کش��اورزي مجلس اضافه کرد:
نمايندگان وزارتخانههاي نيرو ،امورخارجه ،نفت و

تخصیصقیرفقطبهپروژههایبودجهدار

رئي��س س��ازمان راه��داري و حم��ل و نقل
ج��ادهاي گفت :براي ح��ذف رانت خواري ،به
اس��تانها اعالم کرده ايم قير رايگان را فقط به
پروژههايي که تأمين اعتبار ش��دهاند ،تحويل
دهند .عبدالهاشم حسن نيا در گفت وگو با مهر
درب��اره توزيع قير به پيمانکاران طرف قرارداد
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي اظهار
داش��ت :از ابتداي س��ال تا کنون حدود ۱۷۰
ه��زار تن قير دريافت ک��رده ايم و پيشبيني
ميکنيم اگ��ر قير به طور مرتب توزيع ش��ود
پتانسيل آن را داريم که  ۱۰۰تا  ۱۵۰تن ديگر
تا پايان امسال دريافت کنيم.
وي با اشاره به نوسان مداوم قيمت قير افزود:
اين اتف��اق ،پيمان��کاران ما را دچار مش��کل
ميکن��د؛ چون اگرچ��ه زمان تحوي��ل قيرها
فصلي اس��ت ،اما روش محاس��به نرخ تعديل
آنها ماه به ماه تغيي��ر ميکند .از همين رو ما
انتظار داري��م نرخ تعديل قير نيز به صورت ۳
ي��ا  ۶ماهه با پيمان��کاران پروژههاي تعمير و
نگهداري راهها محاسبه شود.
حس��ن نيا درباره تفاوت باالي نرخ تعديل قير
در هر ماه که با پيمانکاران محاس��به ميشود،
يادآور ش��د :اين تفاوتها بس��يار باالست؛ به
گونهاي که در يک ماه ،هر تن قير با پيمانکار
 ۳ميليون و  ۲۰۰هزار تومان محاسبه ميشود

در حال��ي که نرخ تعديل آن در ماه قبل از آن
با پيمانکار  ۲ميليون و  ۸۰۰هزار تومان براي
هر تن قير محاسبه شده است.
رئي��س س��ازمان راه��داري و حم��ل و نقل
ج��ادهاي ادامه داد :ش��اخص تعديل نرخ قير،
کل قرارداده��اي پيمانکاري را حتي در زمان
بررس��ي اس��ناد مناقصهها نيز دچار مش��کل
ميکن��د؛ ب��ا اين ح��ال ،اينکه قي��ر از طريق
بورس کاال توزيع ش��ود يا خير ،براي ما فرقي
ن��دارد؛ اما توقع داري��م قيمت قيرهايي که در
ه��ر فصل در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي
ق��رار ميدهند ،حداقل در هر بازه س��ه ماهه
ثابت باشد تا ش��اخصهاي تعديل نرخ قير را
که با پيمانکاران محاسبه ميکنيم قابل تنظيم
باشد .ضمن اينکه پيمانکاران هم بايد بتوانند
برنامه ري��زي کنند در يک فصل با قيري که
قيمت ثابت دارد ،کار کنند.
معاون وزير راه درباره نحوه واگذاري قير براي
دس��تگاههاي تابعه وزارت راه گفت :قيرها به
وزارت راه و شهرس��ازي داده ميشود آنها نيز
بر اس��اس ميزان مصرف ميان دس��تگاههاي
مصرف کننده قير ش��امل ش��رکت س��اخت
و توس��عه زيربناه��اي حمل و نقل ،س��ازمان
راه��داري و روک��ش راه روس��تايي توزي��ع
ميکنند.

سازمان محيط زيست که در جلسه حضور داشتند،
موافقت خود را با پيوس��تن به توافق پاريس اعالم
کردند .ع�لاوه بر اين ،نماين��دگان وزارتخانههاي
نفت و نيرو با توجه به اقدامات انجام ش��ده در اين
وزراتخانهها که هم راس��تا با توافق پاريس بوده بر
عملياتي شدن اين توافقنامه تاکيد داشتند.شريعت
ن��ژاد در پايان اظهار داش��ت :وزارتخانههاي نفت،
نيرو و امور خارجه بر تصويب ش��دن توافق پاريس
تأکي��د دارند و در اين راس��تا احتم��ا ًال تا يک ماه
آينده ،تکليف اين توافقنامه در مجلس مش��خص
ميش��ود.به گ��زارش ف��ارس ،توافق تغيي��ر اقليم
پاريس در بيس��ت و يکمين اجالس کنوانس��يون
تغيير اقليم س��ازمان ملل متحد ( )COP21مورد
تائيد اوليه کشورهاي شرکتکننده در اجالس قرار
گرفت .مطابق اين توافق ،کشورهاي عضو بايد در
راس��تاي جلوگيري از افزاي��ش بيش از  2درجهاي
دماي کره زمين که آن را حاصل افزايش انتش��ار

گازهاي گلخان��هاي بعد از انقالب صنعتي در اروپا
ميداند ،کاهش دهن��د .ايران نيز بهعنوان يکي از
کش��ورهاي عضو کنوانسيون فوق در اجالس ،21
اين تواف��ق را مورد تائيد قرار داده اس��ت؛ اما اين
توافقنامه باگذش��ت حدود  3س��ال هنوز در داخل
کشور به تصويب نرسيده است .اليحه الحاق ايران
به اي��ن توافقنامه پس از تصوي��ب در مجلس به
ش��وراي نگهبان ارجاع شد که به دليل ارائه نشدن
سند تعهدات ايران ( ،)NDCشوراي نگهبان اين
توافقنامه را دوباره ب��ه مجلس بازگرداند .در حال
حاضر نيز اين توافقنامه در کميس��يون کشاورزي
مجلس ش��وراي اس�لاميدر حال بررس��ي است.
خاطر نش��ان ميگردد اص��رار دولت بر پيوس��تن
ايران به توافق تغيير اقليم پاريس در حالي صورت
ميگيرد که بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که
اين توافقنامه آس��يبهاي بس��يار جدي ميتواند
براي اقتصاد کشور به وجود بياورد.

افزايش۲۰درصديحقوقکارگرانگرانيهاراجبراننميکند

عضو کارگري ش��وراي عالي کار با اشاره به اينکه
افزاي��ش هزينههاي زندگي در کش��ور به مراتب
بيش��تر از  ۲۰درص��د اس��ت گفت:افزاي��ش ۱۲۰
درصدي حق مسکن کارگران بسيار ناکافي است.
اگر اين مي��زان افزايش روي باقي مولفهها اعمال
ش��ود ،اتفاق مثبتي خواهد بود .به گزارش تسنیم،
دومين جلسه کميته حقوق و دستمزد جلسه شوراي
عالي کار به منظور بررس��ي سبدمعيشت کارگران
براي دستمزد  98با حضور شرکاي اجتماعي امروز
برگزار ميش��ود .نخستين جلس��ه کميته حقوق و
دستمزد براي تعيين ميزان افزايش حقوق سال 98
کارگران ،بدون حضور نمايندگان کارفرمايي برگزار
و مقرر ش��د اطالعات بانک مرک��زي و مرکز آمار
ايران از نرخ تورم س��ال  97جمع آوري و بررس��ي
تا در زمينه حقوق تصميمگيري شود.علي خدايي،
نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره ميزان
افزايش حقوق کارگران ميگويد :افزايش حقوق و
دس��تمزد کارگران بايد براساس واقعيات اقتصادي
کش��ور باشد.وي با بيان اينکه بدون شک افزايش
هزينه زندگي در کشور به مراتب بيشتر از  20درصد
بوده اس��ت تأکيد ميکند :بنابراي��ن بايد افزايش
حقوق کارگران با درک اين واقعيت و عمق فش��ار
اقتصادي که به مردم تحميل ميشود ،انجام شود.
خداي��ي بيان کرد :با اين ميزان از افزايش حقوق و
دستمزد کارگري و کارمندي ،ترديدي نداشته باشيد

که فقط فاصله حقوق با هزينههاي زندگي بيشتر
شده و سفرههاي معيشت مردم کوچک تر ميشود؛
بنابراين اميدواريم در بررسي پيشنهاد افزايش حقوق
کارمندان و کارگران با دقت نظر بيشتري عمل شود.
اين فعال حوزه کارگري درباره تفاوت ميان حقوق
و دس��تمزد کارگران با هزينهه��اي زندگي ،گفت:
بررسيهاي انجام شده در شهريورماه ،نشان دهنده
فاصله  800هزار تومان��ي ميان حقوق کارگران و
هزينه زندگي آنان بود.عضو کارگري شوراي عالي
کار درباره عدد و رقم افزايش دس��تمزد گفت :عدد
دقيق هنوز مشخص نيست ،اما مطمئن باشيد ما
گ��روه کارگري براي خودم��ان حداقلهايي داريم
و از کف تعيين ش��ده ،عقبنشيني نخواهيم کرد؛
لذا کارگران خيالشان راحت باشد که با وجود همه
دشواريها از حداقلهاي قانوني عقب نمينشينيم.
وي با اشاره به افزايش  120درصدي حق مسکن
ي است ،اگر
گفت :اين ميزان افزايش بس��يار ناکاف 
اين ميزان افزايش روي باقي مولفههاي دس��تمزد
هم اعمال ش��ود ،اتفاق مثبت��ي خواهد بود.خدايي
اظهار داشت :نبايد کارگران را از کنشگري قانوني
و پيگيري مطالبات از طريق چانهزني در ش��وراي
عالي کار نااميد کرد؛ درست است که عقبماندگي
تاريخي دس��تمزد وجود دارد اما اين عقبافتادگي
تاريخي که محصول غفلت بيست ساله نمايندگان
کارگريست ،به راحتي قابل جبران نيست.

ماده ۱۸قانون بهبود فضای کسبوکار سه سال معطل امضای وزیر

رئيس انجمن کارگران ساختماني با اشاره به معطلي
۳ساله آيين نامه اجرايي ماده۱۸قانون بهبود فضاي
کس��ب و کار ب��راي امض��اي وزير کار ،از اش��غال
۳۰درصد بازار کار س��اختمان توس��ط اس��تادکاران
غيرايراني خبرداد.اکبر ش��وکت در گفتگو با مهر ،با
اش��اره به تدوين آيين نام��ه اجرايي ماده  ۱۸قانون
بهبود مس��تمر فضاي کس��ب و کار گفت :در اين
م��اده وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعي مکلف
شده به منظور ارتقاء کيفيت خدمات ،شفاف سازي
و ش��کلگيري بازار کار در زيربخش��هاي مختلف
بخش س��اختمان و ايجاد س��هولت و امنيت براي
متقاضيان نيروي کار ،زمينه شکلگيري تشکلهاي
صنفي ش��اغالن در بخش ساختمان را فراهم کند.
وي ادامه داد :بر اس��اس ماده مذکور ،اين تشکلها
بايد مس��ئوليت تعيين هويت ،طبقه بندي مهارتي،
کاريابي ،معرفي کارجوي��ان به کارفرمايان ،معرفي
کارگران و اس��تادکاران به مراک��ز فني و حرفهاي

و پيگيري ام��ور بيمه درمان ،بازنشس��تگي و امور
رفاهي ش��اغالن در بخش س��اختمان را بر عهده
بگيرند .رئي��س هيئت مديره کان��ون انجمنهاي
صنفي کارگران س��اختماني کش��ور اف��زود :آيين
نام��ه اجرايي ماده  ۱۸قانون مذکور در س��ال  ۹۴با
دستور نهاونديان مس��ئول دفتر وقت رئيسجمهور
با مساعدت مرحوم نوربخش ،رئيس وقت سازمان
تامين اجتماعي توس��ط موسس��ه عال��ي پژوهش
س��ازمان تامين اجتماعي با همکاري کارشناس��ان
وزارت کار ،وزارت راه و شهرسازي ،سازمان تامين
اجتماعي و کانونهاي کارفرمايي و کارگري تدوين
و به وزارت کار ارسال شد اما اکنون پس از سه سال
همچنان در اين وزارتخانه خاک ميخورد.ش��وکت
با تش��ريح مزاياي آيين نامه اجرايي ماده  ۱۸قانون
بهبود مس��تمر فضاي کس��ب و کار گفت :يکي از
مهمترين مشکالت در مشاغل مربوط به ساخت و
س��از ،فعاليت تعداد زيادي از کارگران و استادکاران

غيرماهر اتباع بيگانه در اين حوزه است به طوريکه
استادکاران غيرايراني در صنعت ساختمان ۳۰درصد
از نيروي کار را اين بخش را تشکيل ميدهند.وي،
نبود امنيت ش��غلي را يک��ي از مهمترين معضالت
کارگران ساختماني عنوان کرد و گفت :امنيت شغلي
اين کارگران با اجرايي شدن اين آيين نامه افزايش
ميياب��د و قرارداده��اي اين کارگران نيز ش��فاف
ميش��ود .عالوه بر اين نح��وه به کارگيري نيرو در
ساخت و ساز سيستميميشود؛ به اين نحو که حتي
رزومه گچ کار و س��يمان کار در سامانه ثبت خواهد
ش��د و کارفرمايان و استادکاران ميتوانند نيروهاي
ماهر را براي افزايش کيفيت ساختمان جذب کنند.
رئيس انجمن صنفي کارگران س��اختماني کش��ور،
همچني��ن درب��اره پيگيريهاي ص��ورت گرفته از
وزارت کار براي نهايي کردن آيين نامه اجرايي ماده
 ۱۸قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار ادامه داد:
پيگيريهاي متع��ددي در اين حوزه صورت گرفته

اما پاسخ مش��خصي دريافت نکرديم .ضمن اينکه
اجرايي شدن آن نيازمند دستور صريح شخص وزير
اس��ت که از سه س��ال پيش همچنان معطل مانده
اس��ت.وي با بيان اينکه اتباع بيگانه متاس��فانه به
دليل ارزان بودن دستمزد نسبت به کارگران ايراني،
بيشتر مورد اس��تقبال قرار ميگيرند ،گفت :اين در
حالي اس��ت که بسياري از کارگران غيرايراني فاقد
کارت مهارت هس��تند .شوکت افزود :آمار رسمياز
تعداد حضور اتباع بيگانه در کش��ور وجود ندارد ،به
اي��ن دليل که تعدادي از آنها ب��ه صورت غيرمجاز
وارد کش��ور ميش��وند؛ اتباع خارج��ي از زمان آغاز
س��اخت مسکن مهر و رونق در س��اختمان سازي،
از حرفههاي مختلف به ساخت و ساز هجوم آوردند
اما به دليل از دست دادن مشاغل قبلي خود حتي با
وجود خروج از دوران رونق مس��کن ،در اين صنعت
ماندگار ش��دند و با نصف قيمت نس��بت به کارگر
ايراني به فعاليت خود ادامه دادند.

سهشنبه  16بهمن  29 1397جمادیاالولی 1440
 5فوریه 2019شماره 2647

3

اقتصاد

www.asre-iranian.ir

اخبار
اگر بدنبال شکستن تحریم نفت
هستیم،باید بورس را تقویت کنیم

کارش��ناس ح��وزه ان��رژي ب��ا تاکيد بر
اينک��ه نباي��د از راهکاره��اي نافي هم
براي فروش نفت اس��تفاده کرد ،گفت:
اگر بدنبال شکس��تن تحريمهاي نفتي
هس��تيم ،عرضه نفت در بورس ابزار آن
اس��ت.صادق مرداني ،کارشناس انرژي
در گفتگو با مهر با اشاره به اينکه عرضه
نفت در بورس شکس��ت نخورده است،
گفت :بود و نبود مشتري در بازار طبيعت
بازار اس��ت ،اما علت فروش نرفتن نفت
در بورس را ميتوان بررس��ي کرد .يکي
از داليل ريس��ک باالي ف��روش نفت
و حاش��يه سود پايين (نس��بت به ميزان
ريسک آن) است .البته نرخ باالي نفت
عرضه ش��ده در بورس نيز يکي ديگر از
داليلي است که ميتواند در بي ميلي در
خريد نفت از بورس موثر باشد.وي ادامه
داد :يکي ديگر از داليل عدم اس��تقبال
از عرض��ه نفت در ب��ورس ميتواند اين
باش��د که بخش خصوص��ي اميدي به
آين��ده بورس ندارد .اينک��ه منافع برخي
در جري��ان ف��روش نف��ت در بورس به
خط��ر افتاده نيز در ف��روش نرفتن نفت
در ب��ورس ب��ي تاثير نيس��ت.مرداني با
بي��ان اينکه در ابت��داي راه فروش نفت
در ب��ورس هس��تيم ،اف��زود :اگ��ر اين
روش ف��روش را از مدته��ا قب��ل آغاز
ک��رده بوديم اکنون اي��ن روش فروش
تثبيت ش��ده بود و ميتوانستيم گامهاي
جديدتري برداريم.
چهارمین عرضه نفت خام سبک
در بورس انرژی

تبيانيان ،گفت :امروز يک ميليون بش��که
نفت خام سبک ايران با قيمت پايه فروش
هر بشکه  ۵۶.۲۴دالر در رينگ بينالملل
عرضه ميشود.اميرحسين تبيانيان ،نماينده
ش��رکت ملي نفت اي��ران در گفتوگو با
خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان ،گفت:
چهارمين عرضه نفت خام سبک شرکت
ملي نف��ت ايران امروز س��اعت  ۱۴و ۳۰
دقيقه در رين��گ بين الملل بورس انرژي
شروع شد.نماينده شرکت ملي نفت ايران
افزود :قيمت پايه فروش هر بش��که نفت
خام س��بک اي��ران  ۵۶.۲۴دالر اس��ت و
حداقل پايه قابل تحويل به مشتريان۳۵ ،
هزار بشکه است که خريداران ميتوانند بر
اساس ضرايب آن خريداري کنند.تبيانيان
تصريح ک��رد :در عرضه چهارم نفت خام
س��بک هم مثل س��ه مرحله قب��ل براي
بهبود روند عرضه ،تغييراتي داده ش��ده تا
ش��رايط بهتر براي خريداران به وجود آيد.
وي ادامه داد :تغيير اول در پيش پرداخت
از  ۱۰درص��د به  ۶درص��د کاهش يافته
اس��ت ،تغيير دوم براي تس��ويه دو حالت
نقدي و اعتباري در نظر گرفته ش��ده که
اگر خريدار از حالت اعتباري براي تسويه
اقدام کند ،مدت تس��ويه حس��اب از زمان
بارگيري از  ۶۰روز به  ۹۰روز افزايش داده
شده است.نماينده شرکت ملي نفت ايران
اظهار کرد :در حالت س��وم امکان تسويه
صددرص��د ريالي براي خري��داران فراهم
ش��ده اس��ت و خريدار ميتوان��د عالوهبر
حالت  ۲۰درصد ريالي و  ۸۰درصد ارزي،
به صورت صددرصد ريالي تس��ويه کند.
امکان تسويه حساب با ارزهاي بينالمللي
و امکان تس��ويه کامل با ارز ريال ايران با
نرخ س��نا از تفاوتهاي سومين مرحله از
عرضه نفت در بورس است .همچنين دوره
تس��ويه حساب معامالت از  ۶۰به  ۹۰روز
افزايش يافته است.
 ۶۰درصد مخازن سدهای کشور
پر شده است

مديرعامل ش��رکت مديري��ت منابع آب
اي��ران گف��ت :ه��م اکن��ون  ۶۰درصد
مخازن س��دهاي کش��ور پر شده است
که پيشبيني ميشود تا پايان اسفندماه،
اين رق��م به بيش از  ۷۰درصد برس��د.
ب��ه گزارش ص��دا و س��يما ،محمد حاج
رسوليها ،در حاش��يه جلسه کميسيون
ان��رژي مجل��س ش��وراي اس�لاميبا
اش��اره به اينکه ما نگران س��يالبهاي
آينده هس��تيم ،گفت :ب��ا توجه به پيش
بينيهاي انجام ش��ده ،در ماه فروردين
و ارديبهش��ت سال آينده ،سيالبهايي
ب��ا حج��م بس��يار بيش��تر و عظيمتر از
س��يالبهاي اخير در کش��ور به وجود
خواه��د آمد که بايد براي آنها ،آمادگي
کاف��ي وجود داش��ته باش��د.مديرعامل
شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب
ايران ،با اشاره به اينکه امسال با افزايش
 ۲۵درصدي بارشها نس��بت به شرايط
نرمال مواجه بوديم ،افزود :پوشش برفي
امس��ال نيز نسبت به س��ال گذشته۳۸ ،
درصد افزايش داشته است که عالوه بر
تزريق شدن اين ذخيرهها به منابع آبي،
از سويي نگران سيالبهاي ناشي از اين
برفها در اثر گرم شدن هوا هستيم.

