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کرونای جهش یافته نفت را کاهشی کرد
قیمت نفت پس از ثبت نخســتین کاهش هفتگی از اکتبر، در معامالت روز 
دوشــنبه بازار آسیا تحت تاثیر بدبینی ایجاد شده بر اثر شیوع نوع جهش یافته 
ویروس کرونا که محدودیتهای رفت و آمد بیشتر را بدنبال خواهد داشت، کاهش 
یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت در بازار نیویورک پس از کاهش ۱.۸ 
درصدی در هفته گذشــته، به پایین ۴۸ دالر در هر بشــکه نزول کرد. مقررات 
رفت و آمد ســخت گیرانه تر به اکثر نقاط انگلیس گســترش پیــدا کرده تا از 
شیوع ویروس جهش یافته جدید جلوگیری شود.مقامات آمریکایی هم نسبت به 
افزایش بیماری پس از کریسمس هشدار داده اند. تولید صنعتی ژاپن ضعیفتر از 
حد انتظار تحلیلگران بود و در نوامبر نسبت به اکتبر تغییری نداشت و نشان داد 
افزایش شــیوع بیماری، روند احیای اقتصادی در نقاطی از آسیا را متوقف کرده 
اســت.پس از این که دونالد ترامپ، الیحه کمک مالــی کرونایی به ارزش ۹۰۰ 
میلیارد دالر را امضا کرد، قیمت نفت حداکثر ۱.۵ درصد از کاهشی که داشت را 
احیا کرد. ترامپ پیش از این ناخشــنودی خود را از تصویب این بسته در کنگره 
اعالم کرده بود. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
فوریه ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۴۷ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.بهای 
معامالت نفت برنت برای تحویل در فوریه با ۰.۸ درصد کاهش، به ۵۰ دالر و ۹۰ 
ســنت در هر بشکه رسید.در شرایطی که ریسک کاهش بیشتر تقاضا برای نفت 
در کوتاه مدت تحت تاثیر محدودیتهای ســفر وجود دارد، قیمت نفت امسال را 
با عملکرد ضعیفی به پایان می برد. اوپک پالس قصد دارد تولیدش را در ژانویه 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش دهد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، هووی لی، 
اقتصاددان بانک OCBC سنگاپور اظهار کرد: بازار بسیار آرامی را تا پایان سال 
پیش بینی می کنم اما روند قیمتها در چند روز آینده تحت تاثیر شیوع نوع جدید 

ویروس کرونا، نزولی خواهد بود.

افزایش سقف تامین مالی 
پروژه انتقال نیروی برق ارمنستان

پیرو قرارداد تامین مالی پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان، الحاقیه افزایش 
ســقف و دوره تامین مالی این پروژه در بانک توســعه صادرات ایران به امضای 
مدیرعامل این بانک و مدیرعامل شــرکت برق ارمنستان رسید.به گزارش ایسنا، 
پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان با سرمایه گذاری بالغ بر ۸۳ میلیون یورو در 
قالب اعتبار خریدار تأمین مالی شد.طی مفاد الحاقیه جدیدی که به امضا رسید 
سقف تامین مالی و دوره تامین مالی این پروژه افزایش و به ۸۸ میلیون یورو ارتقا 
یافت.در این زمینه صالح آبادی - مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران - گفت: 
طبق گزارش های واصله این پروژه پیشــرفت خوبی داشته و مصمم هستیم این 
طرح هرچه ســریع تر به بهره برداری برسد.وی ضمن با اهمیت خواندن اجرای 
این پروژه در تعامالت تجاری دو کشور ایران و ارمنستان، گفت: علیرغم مشکالت 
عدیده ای که در ســال ۲۰۲۰ میالدی وجود داشــت، توانســتیم با همکاری و 
تالش های مشترک موانع را در مسیر تکمیل پروژه رفع کنیم.وی اظهار امیدواری 
کرد در سایه همکاری های مشترک، بتوانیم سال آینده شاهد تکمیل و راه اندازی 
این پروژه باشیم.در ادامه این جلسه، مدیر عامل شرکت برق گفت: عوامل اجرایی 
و ســرمایه گذاری در کنار یکدیگر باعث موفقیت اجرای پروژه بوده اند.به گفته 
وی، تالش و همت بی نظیری برای به ثمر رســیدن این پروژه به کار بسته شده 
و امیدواریم با امضای الحاقیه تمدید سقف تامین مالی به زودی شاهد راه اندازی 
آن باشیم.این مقام مسئول ارمنی خاطر نشان کرد: راه اندازی این پروژه عالوه بر 

دستاوردهای اقتصادی، روابط دو کشور و مردم را نیز تقویت خواهد کرد.

آغاز ثبت نام مشترکان پرمصرف برای پنل خورشیدی
مدیرکل دفتر طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ســاتبا گفت: ثبت نام 
متقاضیان پر مصرف خانگی برای اســتفاده از پنل های خورشــیدی به صورت 
اقساطی در سایت ساتبا آغاز شده است.به گزارش وزارت نیرو، »محمدتقی زیاری« 
افزود:مقرر است با توجه به محدودیت های منابع مالی متناسب با آمار تقاضاهای 
ثبت شده در مناطق مختلف در سایت ساتبا، یک استان به عنوان مرحله آزمایش 
اجرایی طرح انتخاب شــود.وی هزینه احداث یک ســامانه خورشیدی خانگی 
کوچک مقیاس با ظرفیت عملی ۶۰۰ وات را حدود ۱۵۰ میلیون ریال اعالم کرد 
و از مشخص شدن ساز و کار ثبت نام متقاضیان برای نصب سامانه های خورشیدی 
کوچک مقیاس خبر داد.زیاری با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در وزارت نیرو 
برای ترغیب مشارکت مشترکان پرمصرف بخش خانگی برای اجرایی کردن طرح 
سامانه های خورشــیدی کوچک  مقیاس در قالب برق امید، خاطرنشان کرد: در 
این طرح برای هر خانوار پرمصرف خانگی که متقاضی است، احداث یک سامانه 
با ظرفیت اســمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ وات با حمایت دولت در نظر گرفته شده 
اســت.وی افزود: ثبت نام متقاضیان پر مصرف خانگی در سایت ساتبا آغاز شده 
و مقرر اســت با توجه به محدودیت های منابع مالی متناســب با آمار تقاضاهای 
ثبت شده در مناطق مختلف در سایت ساتبا، یک استان به عنوان پایلوت اجرایی 
طرح انتخاب شود.زیاری خاطرنشان ساخت:  بر این اساس مدل تامین مالی این 
طرح، سرمایه گذاری الزم از طریق اخذ وام قرض الحسنه از سیستم بانکی توسط 
متقاضی صورت می پذیرد و پرداخت ســود وام توسط دولت انجام می شود.این 
مقام مسوول ادامه داد: در این طرح معرفی ضامن و همچنین بازپرداخت اقساط 
اصل وام طی مدت زمان ۳۰ ماهه )یا حداکثر ۳ سال( باید توسط متقاضی انجام 
پذیرد.وی گفت: بر اساس رویه اجرایی طرح، مبلغ وام اخذ شده توسط متقاضیان 
در اختیار شــرکت های مجری ذی صالح قرار می گیرد و سامانه های خودتأمین 
خورشــیدی از این محل اجرایی می شوند و هیچ گونه مبلغی در اختیار متقاضی 

قرار نمی گیرد.

اجرای طرح یکسان سازی
 پیامک های رمز دوم کارت های بانکی 

بانــک مرکــزی اعالم کرد: مرحله ســوم طرح رمــز دوم پویا در راســتای 
استانداردســازی الگوی پیامک رمز پویا از امروز در تمام بانک ها اجرا می شــود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از ۸ دی ماه سال جاری با هدف افزایش 
امنیت تراکنش های اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا، پیامک های ارســالی برای 
مشــتریان حاوی اطالعات کامل تراکنش اعــم از نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و 
دریافت کننده وجه خواهد بود.همچنین رمز دریافتی در بازه زمانی محدود و فقط 
برای همان تراکنش درخواستی معتبر بوده و از تاریخ ۱۰ دی ماه در صورتی که 
هریک از اقالم تراکنش )نوع، مبلغ و دریافت کننده وجه( تغییر کند، رمز دریافت 
شده معتبر نبوده و تراکنش انجام نخواهد شد.این اقدام در راستای افزایش امنیت 
تراکنش های مبتنی بر رمز دوم پویا انجام شده و نقش مهمی در کاهش جرایمی 
همچون فیشینگ و سایر اقالم کالهبرداری مبتنی بر تراکنش دارد.گفتنی است، 
با اجرای طرح رمز دوم پویا از ســال گذشته تاکنون آمار تراکنش های مشکوک 
بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است.به گزارش ایرنا، دریافت رمز پویا در تمامی 
درگاه های پرداخت اینترنتی از طریق پیامک امکان پذیر است.دارندگان حساب 
برای دریافت رمز یکبار مصرف باید با همراه داشــتن مدارک شناسایی خود به 
یکی از شــعب بانک مورد نظر مراجعه کرده و مراحل دریافت رمز پویا را انجام 
دهید.آن دسته از هموطنانی که قادر به استفاده از راهکارهای مبتنی بر گوشی 
تلفن همراه هوشــمند نیستند، می توانند رمز دوم پویا را بوسیله پیامک دریافت 
کنند. در این روش دارندگان کارت های بانکی در حین انجام خریدهای اینترنتی 
یا پرداخت های نیازمند به رمــز دوم کارت، با انتخاب گزینه دریافت رمز پویا از 
طریق پیامک، درخواست خود را ارسال کرده و بانک صادرکننده کارت نیز، رمز 

دوم پویا را به شماره تلفن همراه دارنده کارت ارسال می کند.

اجرای طرح تسهیالتی ایثار در بانک سینا
به پاس رشادت ها و مجاهدت های شهدای مدافع حرم و در راستای حمایت از 
خانواده های معزز ایشان و نیز ایثارگران و سربازان حریم والیت، طرح تسهیالتی 
»ایثار« در بانک ســینا با هدف اعطای وام قرض الحسنه اجرایی شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســینا، در این طرح که ویژه خانواده های گرانقدر شــهدای 
مدافع حرم، ایثارگران و سربازان حریم والیت اجرایی شده است، به هر متقاضی 
تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت می گردد.وام قرض الحسنه 
طرح ایثار بانک ســینا بر اســاس آئین نامه اعتباری و دستورالعمل های ابالغی 
بانــک با کارمزد ۴ درصــد و در قبال اخذ وثیقه چک و ســفته و ضامن معتبر 
پرداخت می گردد.این بانک پیشــتر نیز به جهت حمایت از کســب و کارهای 
آسیب دیده از ویروس کرونا، طرح های قرض الحسنه مهرآفرین، مواسات و نیکو 
را اجرایی ساخت و برای قدردانی از تالشها و فداکاری های مدافعان سالمت، طرح 

قرض الحسنه کریمانه را به شعب ابالغ کرد.

اخبار  انرژی

بانک و بیمه

از روز جاری)سه شــنبه( جلسات تعیین مزد کارگران 
با حضور نماینده کارگــری، کارفرمایان و همچنین دولت 
در شــورای عالی کار آغاز می شــود و این در حالی است 
که هزینه های ســبد خانــوار از حــدود ۵ میلیون تومان 
در ســال گذشــته به ۱۰ میلیون تومان در ســال جاری 
رســیده و همین موضوع حساســیت این دور از مذاکرات 
را برای تعیین دســتمزد ســال آینده بیشتر کرده است.از 
ابتدای امســال هزینه های زندگی یک خانوار ایرانی رشد 
چشمگیری داشته و این رشد باعث شده تا در کنار کاهش 
قدرت خرید؛ ســبد خانوار معیشتی مردم به شدت تغییر 
پیدا کند. این تغییر با کاهش کاالهای اساســی مورد نیاز 
خانواده هــا همراه بوده و باعث بــروز تغییرات مهم و البته 
آسیب زا در خورد و خوراک و همچنین کیفیت زندگی آنها 
شده است.براساس آمارها بیش از نیمی  از جمعیت کشور 
را جامعه کارگری و حقوق بگیر تشــکیل می دهند؛ درآمد 
این قشــر به صورت ۱۰۰ درصدی وابســته به تصمیماتی 
است که شورای عالی کار در مورد دستمزد آنها می گیرد. 
براســاس ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ این تصمیمات به این 
شــورا واگذار شده و این شــورا باید براساس واقعیت های 
اقتصادی و اصل تورم برای میزان حقوق و دســتمزد سال 
آینده تصمیم بگیرد.البته در چند سال گذشته دیده نشده 
کــه حقوق و دســتمزد به اندازه تورم واقعی و رســمی و 
 اعالمی  از ســوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی افزایش 
پیدا کند، ۵ اســفند ماه ۹۸ در آخرین جلسه کمیته مزد، 
نمایندگان کارگری حداقل رقم ســبد معیشــت کارگران 
را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می دانســتند، اما با فشــار 
نمایندگان دولت و کارفرمایــان در نهایت اعضای کمیته 
دســتمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد 
معیشــت خانوار ۴ نفره کارگری موافقــت کردند.این رقم 
مالک برای تعیین دســتمزد ســال ۹۹ قرار گرفت که در 
نهایت حقــوق کارگران با افزایشــی نزدیک به ۲۶ درصد 
مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین 
حالت به نزدیک ۳ میلیون تومان رســید. همین باعث شد 
که کارگران ســال خود را با عقب ماندگی مزدی شــروع 

کنند.با این وجود که در مورد دســتمزد ســال ۹۹؛ توافق 
نهایی حاصل نشد و نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض 
به رقم درنظر گرفته شــده صورتجلســه نهایــی را امضاء 
نکردند ولی رقم مصوب این شــورا به عنوان رقم حقوق و 
دستمزد ابالغ شد، اما از آنجایی که در سال ۹۹، همزمانی 
شــیوع ویروس کرونا، رشــد زیاد تورم و تحریم ها و عدم 
مدیریت دولت باعث شــد گرانی ها افسارگســیخته پیش 
آید، مشــکالت معیشتی کارگران چندین برابر شد.یکی از 
نگرانی های اصلی جامعه حقوق بگیر همین است که برای 
تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ مقاومت نمایندگان کارفرمایی 
و در کنار آنها دولت باعث شــود تا باز هم افزایش حقوق و 
دستمزد منصفانه و مطابق با هزینه ها و تورم صورت نگیرد. 
این نگرانی درست و به حقی است و دالیل زیادی برای این 
موضوع وجود دارد.رشد روزافزون و بدون کنترل قیمت ها 
و همچنین کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و 

افزایش ســهم مسکن در سبد خانوار؛ هزینه های خانوار را 
افزایش داده و این اتفاقی نیســت کــه بتوان آن را نادیده 
گرفت. زماینکه گذران زندگی بخش عمده جامعه بسته به 
میازن دریافتی است باید این دریافتی به حدی باشد بتواند 
هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد.محمدرضا تاجیک، 
نماینده کارگران در کمیته مزد با بیان اینکه ســه شــنبه 
۹ دی ماه اولین جلســه کمیته مزد برای بررسی معیشت 
کارگران در سال ۹۹ برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است، گفت: 
»دستور کار جلسه بررسی ســبد معیشت کارگران است. 
تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد 
و ارقام سبد معیشت داشــته اند، اعداد و ارقام حکایت از 
این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها، سبد معیشت 
کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چراکه هزینه ها 
بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش 
زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.«وی 

به تسنیم افزود: »ســال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ 
میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز 
با درنظر گرفتن حداقل ها به دست آمد و قطعا هزینه های 
زندگی باالتر از اینها بود، اما برای تعیین دســتمزد کسی 
به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دســتمزد تنها حدود ۳۰ 
درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشــش می دهد. در 
واقــع یک کارگر باید تمــام وقت کار کند تــا بتواند ۳۰ 
هزینه های زندگی )هزینه هــای حداقلی( را به عنوان مزد 
دریافت کند.«یکی از موضوعاتی که در ســال جاری بویژه 
با شدت یافتن موج گرانی ها مورد بحث قرار گرفت و البته 
به هیچ نتیجه ای هم نرســید بازنگری حقوق و دســتمزد 
بــود! این بحث مهم وقتی شــدت یافت که حقوق مصوب 
ســال ۹۹ در مقال رشــد ســریع قیمت ها قدرت پوشش 
هزینه ای خود را از دست داد.به رغم تاکید فعاالن کارگری 
برای بازنگری؛ دولت با این موضوع موافقت نکرد و مجلس 
هم اقدام قابــل قبولی در این زمینــه جز تصویب کمک 
معیشــتی ناچیز کار دیگری را به انجام نرســاند. با توجه 
به رشــد روزافزون هزینه ها؛ تعیین دســتمزد منصفانه و 
مطابق با واقعیت های امروز اقتصاد ایران تنها اقدامی است 
که می توانــد از نگرانی های جامعه کارگری بکاهد، در این 
اوضاع اقتصادی، یارانه معیشتی ای که به مردم و کارگران 
پرداخت می شــود نیز هیچ است و در نهایت به اندازه یک 
وعده غذایی خانوار کارگری اســت.اقالم اساسی مورد نیاز 
یک خانواده، ۳۵۰ مورد اســت که همــه آنها در ۳۵ قلم 
بسیار ضروری خالصه شده اند. حقوق کارگران پاسخگوی 
تامین این سبد ۳۵ قلمی نیست و بسیاری از خانواده های 
کارگری به ســختی با حقوق بخــور و نمیر روزگار خود را 
می گذرانند. حقوق کارگران هیچ  وقت به آخر ماه نمی رسد 
چراکه از ابتدای امســال همــه کاالها حداقل ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشته اند و آنچه شورای عالی کار به عنوان 
کف حقــوق کارگری برای کارگران درنظر گرفته اســت، 
پاســخگوی نیاز یک خانواده کارگری بــا این هزینه های 

باالی زندگی نیست. 
گزارش: محمد سیاح 

تهران- ایرنا- ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی گفت: امروز و با خروج خارجی ها از بازار لوازم خانگی 
کشورمان، تولید راه افتاده، بسیاری از کارخانجات به صورت 
سه شــیفت کار می کنند و میزان بیکاری در این بخش در 
مقایسه با دوران پیش از تحریم ها کمتر شده است.حمیدرضا 
غزنوی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به افتتاح طرح های جدید 
تولید لوازم خانگی کشور، افزود: درحالی که انتظار می رفت 
تحــت تاثیر همه گیری ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه، 
صنعــت لوازم خانگی همچون برخی دیگــر از صنایع دچار 
مشکالت متعدد شــود، اما بهره برداری از طرح های مذکور 
نشــان داد چراغ این صنعت خاموش نشــده و پرفروغ تر از 
گذشــته روشن اســت.وی بیان داشــت: تحریم ها نه فقط 

نتوانسته جلوی تولید را بگیرد، بلکه فرصت های بی نظیری 
نیــز برای صنایع ایجاد کرده اســت.وی ابراز امیدواری کرد 
نخبگان در ارائه تحلیل ها به این موضوعات نیز توجه کنند، 
زیرا اگر تحلیل ها درســت باشد، محاســبات اشتباه انجام 
نداده و تصمیمات اشــتباه اتخاذ نمی شود.این مقام صنفی 
خاطرنشــان کرد: پیش از تحریم ها، بیش از ۶۰ درصد بازار 
لوام خانگی کشور در اختیار شرکت های خارجی بود که عالوه 
بر تضعیف صنایع داخلی، در موضوع اشتغال نیز با مشکالت 
زیادی دســت و پنجه نرم می کردیم.وی ادامه داد: امروز اما 
در بسیاری شــهرک های صنعتی بیکاری نداریم و یکی از 
مشکالت واحدهای صنعتی، تامین نیروی کار مورد نیاز شده 
اســت.غزنوی با اشاره به طرح های افتتاح شده از سوی وزیر 

صنعت، معدن و تجارت در اســتان اصفهان، افزود: در یکی 
از برنامه ها، خط جدید تولید تلویزیون با عمق ساخت داخل 
باالتر راه اندازی شــد که طی آن همــه بردهای الکترونیک 
مورد نیاز از ابتدا تا انتها در داخل ساخته می شود.سخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: ساخت بردهای 
الکترونیکی یاد شده در مقیاس اقتصادی انجام می شود که از 
این نظر، ایران دومین کشور خاورمیانه خواهد بود که به این 
سطح از فناوری در تولید تلویزیون می رسد و در مرحله بعد، 
تولید »ماژول« در دستور کار خواهد بود.ماژول که باالترین 
ارزش را در بین قطعات متشکله تلویزیون دارد، تنها توسط 
ســه برند بزرگ در جهان تولید می شود.در این زمینه، دبیر 
انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز به 

ایرنا گفت: مشــکل اصلی این روزهــای تولید با وجود همه 
تالش های بانک مرکزی،  تامین و تخصیص ارز اســت که 
در این صورت، مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد.محمدرضا 
شــهیدی افزود: پس از خروج خارجی ها از بازار کشورمان، 
هرچند در ابتدا برخی شــرکت ها از جمله شرکت هایی که 
با دو برند مطرح کره ای همکاری می کردند با مشکالتی در 
تولید و اشــتغال مواجه شدند، اما این روزها خود را بازیافته 
و با قدرت مشــغول تولید هســتند.به گزارش ایرنا، بررسی 
آمارهای منتشــره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 
تولید ۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۱۰۰ دســتگاه انواع یخچال 
و  فریزر، ماشــین لباس شویی و تلویزیون از ابتدای امسال تا 

پایان آبان ماه است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق ایران 
نقاط ضعف و قدرت الیحه بودجه ۱۴۰۰ را بررســی کرده 
گفت: پیشــنهادهای عملی برای اصالح آن ارائه داده ایم.به 
گــزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، 
غالمحسین شــافعی در دهمین نشست هیئت نمایندگان 
اتاق ایران در دوره نهم که با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره 
الیحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی 
برای اصــالح این الیحه، دالیل اصلی تورم و اهمیت پیمان 
تجارت آزاد جهان موســوم بــه RCEP، بر ضرورت رفع و 
خنثی سازی تحریم ها تأکید و اظهار کرد: تولیدکنندگان و 
بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به 
شمار می روند و انتظار دارند که تصمیم گیران عرصه سیاست 
با درک شــرایط نابســامان تولید در کشور و چالش های به 
وجــود آمده بــرای این بخــش در دوران تحریم، با نگاهی 
واقع بینانه، تصمیماتــی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ 
کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشــت کشــور 
برداشته شــود که عزت ایران نیز در گروی آن است.وی با 
اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای 
پســا برجام، بیان کرد: باید توجه داشــت که رفع تحریم ها 
برای بهبود فضای اقتصادی به دست دشمن است، اما خنثی 
سازی آن دســت خودمان است و بیش از آنکه به فکر رفع 
تحریم ها باشیم باید به خنثی سازی آنها فکر کنیم.رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تولید 
کنندگان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد هستند، تصریح کرد: 
تولیدکنندگان انتظار دارند که تصمیم سازان و تصمیم گیران 
با درک شرایط و چالش های تولید در فضای تحریم ها، واقع 
بیگانــه تصمیمات الزم را برای حفــظ منافع ملی و بهبود 
معیشت و اقتصاد مردم بردارند.وی اضافه کرد: باید از فرصت 

تحریم بــرای قوی تر کردن اقتصاد از طریق تکمیل زنجیره 
ارزشی تولیداتی که کشور در آن مزیت رقابتی دارد و افزایش 
کاالهای اساســی بهره وافر برد.شافعی همچنین بیان کرد: 
تصمیمات عجوالنه نه تنها به این روند کمک نخواهد کرد، 
بلکه به اثرگذاری بیشــتر روند تحریم هــا نیز تآثیر خواهد 
گذاشت.وی با تحســین اقدامات رزم حسینی در چند ماهه 
اخیر گفت: ســرعت حرکت صادرات در چند ماه گذشته با 
مجموعه این اقدامات بیشتر شده است.شافعی با بیان اینکه 
بخش خصوصی آماده حرکت به سمت توسعه اقتصادی در 
راستای تحقق شعار سال است بیان کرد: این روند نیازمند 
مسیری هموار برای حرکت و حداقل حمایت ها می باشد.وی 
یادآور شــد: دولت، مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از 
فعاالن اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست گذاری های 
نامناســب در جهت عکس بوده اســت و سنگ اندازی های 
بعضی از ســازمان ها مســیر حرکت را دشوارتر کرده است؛ 
باکمال تأســف، علی رغم تأکیدات سیاســت های اصل ۴۴، 
میزان عمل بخش خصوصی به خصوص در دو سال گذشته 

به شدت محدودشده است.
چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قبل از هر چیز باید گفت 
فعاالن بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین حال 
دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال 
آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت 
همــکاری می کنند و خواهند کرد. اتــاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران الیحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده 
اســت؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت 
پیشنهادهای عملی برای اصالح برخی مشکالت آن را ارائه 
کرده اســت.وی ادامه داد: به دلیل ریســک های مربوط به 
تأمین منابع پیش بینی شده و عدم انعطاف هزینه های دولت 
درباره آثار اقتصاد کالن بودجه ۱۴۰۰ بر ثبات اقتصادی سال 
آینده نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل 
از صادرات نفت با ترکیــب مصارف فعلی که انعطاف ناپذیر 
است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود 
دور از انتظار نیست.به گفته شافعی دست اندازی بودجه ای 
به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دالیل مهم عدم توسعه 
مناسب بخش خصوصی اســت که در بودجه ۱۴۰۰ تکرار 
شــده بود. خوشــبختانه با اعالم نظر رهبر معظم انقالب تا 
حدود زیــادی رفع شــد. امیدواریم در فرآیند بررســی و 
تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.وی افزود: 
این نگرانی وجود دارد که رشــد ارقام مالیات بر اشــخاص 
حقوقی غیردولتی به میزان بیش از ۵۰ درصد موجب فشار 
مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب وکارهای شناخته شده 
شــود. آیا این روش در نظــام بودجه ریزی در جهت تحقق 
جهش تولید است؟شافعی اظهار داشت: به رغم هدف دولت 
مبنی بر کنترل قیمت کاالهای اساســی و حمایت از اقشار 
آســیب پذیر از طریق تخصیــص ارز به قیمت ترجیحی، بر 
اساس گزارش های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده 
اســت. یکی از ویژگی های الیحه بودجه ۱۴۰۰ مبهم بودن 

سیاست های ارزی و حمایتی دولت است.

پیشنهادهای مهم اتاق ایران 
در خصوص بودجه ۱۴۰۰

وی تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۰ اســتمرار سیاســت های 
بودجه ریزی ۵۰ سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه 
با درس آموزی از تجربه تحریم های اقتصادی که موجودیت و 
مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف 
اساسی بازآفرینی ســاختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه 
مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید )نه فقط صادرات( 
نفت و گاز در کشــور، اصالح ساختار بودجه ریزی در کشور 
را در دســتور کار خود قرار دهند. چنین اصالحاتی نیازمند 
اســتفاده از فرصت ها، تصمیم گیری های دشــوار و حمایت 
گســترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه های آن 
عمدتاً باید توسط سیاست مداران فراهم شود.شافعی افزود: 
هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ســاماندهی 
هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح ها 
کــه توجیه اقتصــادی ندارند و در اثر فشــارهای محلی و 
منطقه ای و دســتگاهی به بودجه تحمیل شده است، اقدام 
کردند، هرگاه این دو قوه به جای دمیدن در خواســته های 
گروه های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در 
حذف کسری بودجه ســاختاری کردند، هرگاه این دو قوه 
به جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به عنوان راهی 
برای حامی پروری ســعی کردند که ثروت آفرینی و رشــد 
اقتصادی باالتر را هدف قرار دهند، هرگاه دســتگاه دولتی 
و عمومــی که دوباره کاری و مــوازی کاری و پراکنده کاری 
می کننــد و کم فایده بودن وجود آنها محرز اســت ادغام یا 
منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به جای آنکه صرف 
پرداخت حقوق و دســتمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید 
شد آنگاه می توان گفت گام های عملی برای اصالح ساختار 

بودجه برداشته ایم.

ماراتن تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آغاز شد

رونقسفرهکارگرانبرمیگردد؟

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد

کاهش بیکاری در صنعت لوازم خانگی با خروج خارجی ها از بازار

رئیس پارلمان بخش خصوصی درخواست کرد

دولت و مجلس ساختار بودجه ریزی را اصالح کنند

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: اعمال خاموشی 
یک در میان روشنایی معابر، برای جلوگیری از اعمال 
خاموشــی در بخش خانگی انجام شده است.مصطفی 
رجبی مشــهدی با بیان این که افزایش مصرف انرژی 
برق و گاز در بخش خانگی کشــور فشار مضاعفی به 
صنعت برق وارد کرده است افزود: مشترکان برق باید 
برای تداوم خدمت رســانی این صنعت در کشور، در 

مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند.
وی با اشــاره به اجرای طرح خاموشی یک درمیان 
روشــنایی معابر و روشنایی بزرگ راه ها پس از ساعت 
۲۱ گفــت: باتوجــه بــه محدودیت شــبانه تردد در 
شهرهای نارنجی و قرمز، روشن بودن تابلوهای بانک ها 
یا بیلبوردهای تبلیغاتی غیر ضروری است و نتیجه ای 
جز هدررفت ســرمایه ملی ندارد بنابراین صنعت برق 
اقدام به صرفــه جویی را از هفته پیش آغاز کرده و با 
یکی درمیان کردن روشــنایی معابر و حذف روشنایی 
غیر ضروری در جاده ها حداقل به میزان ۵۰۰ مگاوات 

صرفه جویی ایجاد کرده است.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه اجرای این 
طرح، برای اعمال نکردن خاموشــی در بخش خانگی 
اســت افزود: با اعمال خاموشــی در روشنایی معابر، 
روزانه ۱ تا ۱.۵ متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی 

خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه هــر ۱۰ درصد صرفه جویی در 
مصرف برق, ۷۰ میلیــون مترمکعب صرفه جویی در 
مصــرف گاز را به همراه دارد ادامه داد: در صورتی که 
مردم به ویژه در مناطق گرمســیر، میزان مصرف برق 
و گاز خــود را در حدود ۱۰ درصــد کاهش دهند، با 

اطمینان از این شــرایط بدون اعمال خاموشی عبور 
خواهیم کرد.رجبی مشــهدی با بیــان اینکه میزان 
مصــرف برق در کشــور ۴.۵ درصد نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته افزایش یافته است گفت: صرفه 
جویی در مصرف گاز و برق، برای کمک به ســاکنان 
مناطق سردسیر که از برق برای گرمایش نیز استفاده 
می کنند بســیار ضروری استوی با اشــاره به اینکه با 
هماهنگی خوب بین شــرکت های ملــی گاز و نفت 
ایران با صنعت برق، تاکنون هیچگونه خاموشــی در 
کشــور نداشــته ایم افزود: باتوجه به اینکه در فصل 
سرد ســال، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به 
میزان چشــمگیری افزایش می یابد سوخت رسانی به 
نیروگاه ها با محدودیت هایی مواجه می شود که مردم با 
دقت در مصرف انرژی و پرهیز از مصارف غیر ضروری، 

می توانند از اعمال خاموشی جلوگیری کنند.
ســخنگوی صنعت برق تاکید کرد: استفاده بیشتر 
از نور طبیعــی و خاموش کــردن المپ های اضافی، 
تنظیم وســایل گرمایشی در دمای آسایش، پوشیدن 
لباس گرم در منزل و جلوگیری از هدر رفت انرژی با 
پوشاندن درزها و موارد مشابه نسبت به کاهش مصرف 
انرژی در زمســتان، راهکارهای ســاده و بدون هزینه 
برای عبور از این شرایط است.رجبی مشهدی با بیان 
این که روند افزایشــی مصرف انــرژی، صنعت برق را 
وارد محدوده هشــدار کرده گفت: هرچند که صنعت 
برق در تالش برای پایداری شــبکه برق و اســتمرار 
این خدمت اســت، اما به منظور پایدار نگه داشــتن 
شــبکه برق، ضروری است که از مصارف غیر ضروری 

جلوگیری شود.

ناظر گمرکات خوزســتان آخرین تغییرات قوانین 
رجیستری گوشی تلفن همراه را تشریح کرد.غالمرضا 
بلوطی میرزا در جمع خبرنــگاران در اهواز اظهار کرد: 
با توجه به لزوم شفاف ســازی فرآیند رجیستری تلفن 
همراه به صــورت غیر حضوری و اعالم فرآیند اجرایی 
مربوطه؛ کارشناســان مســتقر در گمرکات مسافری 
ضمن رؤیت گوشــی تلفن همراه مســافران ورودی، 
مکلف هستند با استفاده از دستگاه بارکدخوان نسبت 
به ورود اطالعات شــامل کدملی یا کد فراگیر مسافر، 
 IMEI شماره گذرنامه مسافر، شــماره یا شماره های
گوشی تلفن همراه و همچنین در صورت امکان شماره 
 merchant تلفن همراه به نام فرد متقاضی در سامانه
اقدام کنند هر چند هنگام ورود مسافر ارائه سیم کارت 
به نام مسافر الزامی نیست.به گزارش ایسنا، وی افزود: 
اطالعات توسط دستگاه بارکدخوان و از روی بارکدهای 
منــدرج در گوشــی یا گذرنامه مســافر در ســامانه 
merchant ثبت می شــود. در خصوص اطالعاتی که 
توســط دستگاه بارکدخوان قابل درج نیست نیز، ورود 
اطالعات به صورت دســتی توسط کاربر گمرک انجام 
خواهد شد.ناظر گمرکات خوزســتان با بیان اینکه با 
شماره گیری کد دســتوری #۰۶#* حتی بدون زدن 
کلید تماس هم می توان کد IMEI گوشی را دریافت 
کرد، تصریح کرد: در این فرآیند، قرار دادن سیم کارت 
در گوشــی الزامی ندارد و گمرکات ورودی نسبت به 
الزام مســافران بــرای خرید و ارائه ســیم کارت برای 
رجیستری گوشــی در مبادی ورودی اقدام نمی کنند.

بلوطی میرزا خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ورود 
اطالعات در نهایت در مدت یک دقیقه قابل انجام است 

و با نظارت مســتمر بر روند انجام امور، ترتیبی اتخاذ 
می شــود که ضمن رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 
در راســتای قطع زنجیره کرونا، هیچگونه ایستایی از 
جانــب گمرک برای مســافران ورودی ایجاد نشــود.
وی عنــوان کرد: بــا توجه به اینکه نســبت به نصب 
دســتورالعمل ابالغی در معرض دید مسافران ورودی 
و اطالع رســانی مطلــوب، اقدامات الزم انجام شــده 
اســت بنابراین پس از خروج مسافر از سالن گمرک از 
پذیرش هرگونه درخواست برای ورود اطالعات گوشی 
تلفن همراه مســافر خودداری می شود.او افزود: پس از 
درج اطالعات اولیه گوشــی تلفن همراه مسافر توسط 
همکاران گمرک، مســافران ورودی قادر هستند سایر 
اطالعات تکمیلی و پرداخت حقوق ورودی مربوطه را به 
صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به گمرکات اجرایی 
cpl. یا دفاتر ســتادی گمرک ایــران از طریق آدرس
اینترنت  irica.gov.ir/imeiregister روی بســتر 
مطابق راهنمای رجیســتری پیوست در مدت یک ماه 
از تاریخ ورود خود به کشور انجام دهند.بلوطی میرزا با 
بیان اینکه در صورت عدم وجود اطالعات ارزش گوشی 
تلفن همراه باید از طریــق میز خدمت الکترونیکی یا 
دفتر ارزش به آدرس help.irica.ir اقدام شود، ادامه 
داد: در خصوص آن دســته از مسافران ورودی دارای 
گوشی تلفن همراه که در بازه زمانی ۱۲ تیرماه تا ۳۰ 
آذرماه امسال وارد کشور شده و موفق به انجام فرآیند 
ثبت و رجیستری گوشــی تلفن همراه خود در سالن 
مسافری نشده اند، امکان ثبت اطالعات از طریق آدرس 
اینترنتی cpl.irica.gov.ir/imeiregister از تاریخ 

۱۰ دی ماه فراهم می شود.

آخرین تغییرات قوانین رجیستری گوشی تلفن همراهروشنایی معابر برای پایدار ماندن برق خانگی خاموش شد


