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نخستین اولویت
صادرکنندگانچیست؟

عضو ســابق اتــاق بازرگانی ایران معتقد اســت که
شــفافیت اقتصــادی و ثبات در قوانیــن اصلیترین
اولویتهایی اســت که امروز صادرکنندگان به اجرای
آنها نیاز دارند.
مهدی علیپــور در گفت وگو با ایســنا ،اظهار کرد:
اقتصاد ایران از ماههای ابتدایی سال گذشته با برخی
تالطمها و تغییرات جدی مواجه شد که افزایش نرخ
ارز و باال رفتن نرخ تورم بخشی از آن بود .آنچه بیش
از همه فعاالن اقتصادی را تحت فشــار قرار داد ،نه
افزایش نرخها بلکه تالطمهای پی در پی بود.
ی تولیدکننــدگان و فعاالن
بــه گفته وی ،نیــاز اصل 
اقتصــادی ثبات در اقتصاد اســت .فــردی که قصد
ســرمایه گذاری دارد ،باید بداند در کوتاه و بلندمدت
سرمایهاش چه سرنوشــتی خواهد داشت تا بر اساس
آن تصمیمگیری کند.این فعال اقتصادی با اشــاره به
برخی بخشنامههای صادراتی در سال گذشته ،گفت:
وقتــی یک صادرکننده برای طوالنیمدت تالش می
کند کــه مقدمات حضور کاالیش در یک کشــور را
فراهم کنــد و برای انتقال آن ،مذاکــرات را به یک
قرارداد تبدیل می کند ،یعنی سرمایه خود را تبدیل به
تولید کرده و باید از محل فروش آن ،سرمایه گذاری
جدیدی انجام دهد.علیپــور ادامه داد :ما در ماههای
گذشته با دســتورالعملهایی مواجه بودیم که ناگهان
صادرات یک کاال را ممنوع می کرد ،در شرایطی که
بسیاری از صادرکنندگان از چند ماه قبل برای ارسال
آن کاالها برنامه ریزی کــرده بودند .این موضوع از
یک ســو تولیدکننده ایرانی را با ضرر مواجه میکند و
از سوی دیگر اعتبار کاالی ایرانی را در میان مصرف
کنندگان خارجی پایین میآورد.
به گفته وی هرچند تعداد این دســتورالعملها کاهش
یافته اما نهادهای مســئول باید به سرمایه گذار این
اطمینــان را بدهند که اگر به یک حــوزه ورود کرد،
فضای کار تغییر نخواهد کرد .در شــرایطی که ایران
بــا تحریمهای آمریــکا مواجه اســت ،از بین بردن
محدودیتهای داخلی و اصالح هدفمند سیاســتها،
در حمایت از صادرات اهمیت فراوانی خواهد داشت.
به گزارش ایســنا ،با ابالغ معاون اول رییس جمهور،
بســته حمایت از توســعه صادرات غیر نفتی با منابع
 ۷۸۰میلیــارد تومانی در روزهــای ابتدایی بهمن ماه
ابالغ شــد.ایران از ابتدای ســال جاری تا کنون ۳۲
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته است.

تاییدشدگان مسکن ملی
تا دوشنبه پیامک دریافت
میکنند

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه حداکثر تا
روز دوشــنبه  ۱۴بهمن ماه به افراد واجد شرایط طرح
اقدام ملی مســکن پیامک ارسال میشود گفت :تایید
شدگان باید به ســایت مراجعه کنند و از مکان ارایه
مدارک مطلع شوند.
محمود محمودزاده در گفتوگو با ایســنا افزود :سپس
این افراد باید وارد وبسایت شوند و با درج کد رهگیری،
از مکانی که باید برای ارایه مدارک مراجعه کنند مطلع
شــوند .فعال فقط به کســانی که واجد شرایط هستند
پیامک ارســال میکنیم اما برای کســانی که حذف
شــدهاند نیز شــرایطی فراهم میکنیم که بتوانند در
روزهای آینده با کد رهگیری از وضعیت و علت حذف
خود اطالع پیدا کنند.وی افــزود :متقاضیانی که تایید
میشــوند در هر منطقه از کشــور بــه اداره کل راه و
شهرســازی مربوطه مراجعه و پرونــده خود را تکمیل
میکنند و سپس مراحل معرفی به بانک ،افتتاح حساب
و مقدمات معرفی به پروژهها انجام میشود.

آمار گمرکی چین نشان داد این کشور با وجود فشار دولت آمریکا برای متوقف کردن صادرات ایران ،در دسامبر خرید نفت از ایران را حفظ کرد و عمده این نفت احتماال در مخازن دولتی
جای گرفت.به گزارش ایسنا ،آمار گمرکی چین نشان داد واردات نفت چین از ایران در دسامبر به حدود  ۴۰۵هزار تن رسید و حجم ساالنه به  ۱۴.۷۷میلیون تن بالغ شد که نصف میزان
واردات سال  ۲۰۱۸بود.واردات نفت چین از عربستان سعودی در دسامبر نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۱۸ثابت بود اما برای کل سال  ۲۰۱۹حدود  ۴۷درصد رشد کرد.طبق آمار اداره کل
گمرک چین ،عربســتان ســعودی در سال  ۲۰۱۹مجموعا  ۸۳.۳۲میلیون تن معادل  ۱.۶۷میلیون بشکه در روز نفت به چین صادر کرد و صادراتش در دسامبر  ۶.۹۹میلیون تن بود.روسیه
که دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین بود ،در سال  ۲۰۱۹رکورد  ۷۷.۶۴میلیون تن معادل  ۱.۵۵میلیون بشکه در روز صادرات داشت که  ۹درصد نسبت به سال  ۲۰۱۸رشد داشت.

تکمیل ۸۲درصد مسکن مهر پرند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند
گفت :از  ۹۰هزار واحد مســکن مهر این
شهر ۷۴ ،هزار واحد افتتاح شده است.
محســن وطن خواهــی در گفتوگو با
خبرنگار مهر گفت :تاکنون از مجموع ۹۰
هزار واحد مسکن مهر مورد بارگذاری در
شهر جدید پرند  ۷۴هزار واحد افتتاح شده
است.
وی افزود :سرجمع از این تعداد  ۶۰هزار
واحد کارت قســط خود را دریافت و ۱۳
هــزار و  ۵۰۰واحد هنوز ایــن کارت را
دریافت نکردهاند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند
اظهار داشت :طبق قانون وقتی پروژهای
به بیش از  ۸۵درصد پیشــرفت فیزیکی
میرسد ،از مردم درخواست میشود برای
دریافت کارت قسط واحد خود اقدام کنند
که هم در روند تکمیل پروژه قرار گیرند
و هم کم کم آماده برای تحویل و اسکان
شوند.
به گفته وطن خواهی ،به نظر میرســد
علت اینکه بیشــتر افــرادی که تاکنون

واحدهای خود را تحویل نگرفتهاند عدم
نیاز آنها به ســکونت در واحد مسکونی
خود باشد؛ در حالی که بخش عمدهای از
این واحدها آماده و قابل سکونت هستند.
وی تأکید کرد :آن دســته از متقاضیان
مســکن مهر پرنــد که واحدهــای آنها
آماده تحویــل بوده و پیامــک تحویل
واحــد را دریافت کرده ولی نســبت به
دریافت کارت قسط خود اقدام نکردهاند،
میبایســت در اسرع وقت ضمن مراجعه

به کارگزاری شــرکت عمران شهر جدید
پرند ،نســبت به تحویل واحد و دریافت
کارت قسط اقدام کنند.
کســانی که واحد مســکن مهر
را تحویل نگیرند ،مشــمول چه
جرایمی میشوند؟
ایــن مقام مســئول در شــرکت عمران
شــهرهای جدید ادامه داد :بدیهی است
که در صــورت عدم مراجعــه در زمان
تعیینشــده ،مشــمول افزایش ســود

تســهیالت از  ۴بــه  ۱۸درصد و حذف
یارانه دولتی محوطهسازی و آمادهسازی
در قیمت تمامشده واحد خواهند شد.
وطــن خواهی بیان داشــت :قبل از این
بحث ،بارها شــرکت عمران شهر جدید
پرنــد از طریق پیامک اخطــار ،تذکر و
هشدار به مردم جهت تحویل واحدهای
خــود اقدام کــرده بود که متأســفانه با
اســتقبال متقاضیان مســکن مهر پرند
مواجه نشد.
جریمهای که اثرگذار بود
وی تصریــح کرد :خوشــبختانه پس از
صدور این اطالعیه روند تحویل مسکن
مهر در پرند خیلی خوب شــده به نحوی
که روزانه بین  ۲۰۰تا  ۲۲۰نفر نسبت به
تحویل کارت قسط واحدهای خود اقدام
میکنند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند
افزود :اگر همین روند ادامه یابد تکلیف ۳
تا  ۳هزار و  ۵۰۰واحد از  ۱۳هزار و ۵۰۰
واحد تا اول اسفند ماه سال جاری روشن
خواهد شد.

درصد افزایش مزد کارگران کمتر از سال گذشته نباشد

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران لزوم
توجه ویژه به معیشت و خواربار کارگران در سال آینده
را خواستار شد و گفت :درصد افزایش حداقل دستمزد
سال  ۱۳۹۹کارگران نباید از مصوب سال گذشته کمتر
باشد.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا ،درباره درصد افزایش
حقوق کارگــران در ســال آینده اظهــار کرد:درصد
افزایش حداقل دســتمزد کارگران در سال آینده نباید
از نرخ مصوب ســال گذشــته کمتر باشد و غیر از این
کــم لطفی به جامعه کارگری اســت چون همین حاال
با دســتمزدی که سال گذشته در شــورای عالی کار
به تصویب رســید ،بســیاری از خانوارهــای کارگری
نمیتوانند از عهده امرار معاش خود برآیند و معیشــت
آنها با توجه به شــرایط اقتصادی و افزایش هزینهها،
به سختی میگذرد.
توجه ویژه به معیشت و خواربار کارگران در
سال آینده
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به خواربار و معیشــت

کارگران در ســال آینده ،گفت :متاســفانه بســیاری
از کارخانــه ها امــروز نقدینگی ندارند کــه بتوانند به
کارگران خود کمک های غیر نقدی داشــته باشــند و
کارگران از ســبد کاال گرفته تا بسته حمایتی و کمک
معیشــتی عمدتا بی بهره بودهاند لذا انتظار داریم بحث
افزایش بن خواربار و اختصاص ســبد کاال و کمکهای
غیرنقــدی برای کارگــران به طور ویژه دیده شــود
و شــورای عالــی کار اختصاص ماهانه ســبد کاال به
کارگران را تصویب کند.
دبیــرکل کانون عالی انجمنهــای صنفی کارگران با
اشارها به اعالم افزایش  ۱۵درصدی حقوق کارمندان
دولت در ســال آینده گفت :کارکنان دولت از مزایای
رفاهی و انگیزشــی برخوردارند و به آنها کارانه و سبد
کاالی ماهانه داده میشــود ولــی کارگران فاقد همه
این مزایا هســتند و عمدتا از دریافت سبد کاال و بسته
حمایتی تا کمک معیشتی محرومند .عمده کارگران در
بخشهای صنوف و خدمات فعالیت میکنند و به شدت
نیازمنــد دریافت این کمکها هســتند اما به دلیل نبود

نقدینگــی ،کمکهای غیرنقدی کارخانههای صنعتی به
نیروهای کار نیز کمرنگ شده است.
تعیین دستمزد ســال  ۹۹با در نظر گرفتن
واقعیتهای روز جامعه
ابوی در پایان بر لزوم تعیین هرچه سریعتر رقم هزینه
سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی
کار تاکید کرد و گفت :شــورای عالی کار از هفتههای
آینده به طور جدی وارد مذاکرات مزد سال  ۹۹خواهد
شــد و انتظار داریم با درنظر گرفتــن واقعیتهای روز
جامعه و لمس شــرایط زندگی کارگران رقم دســتمزد
را تعیین کند.
به گزارش ایسنا ،اعضای کمیته دستمزد شورای عالی
کار سال گذشته هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را
با اســتناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات
میدانی کمیتههای مزد سه میلیون و  ۷۶۰هزار تومان
تعیین کردنــد .علیرغــم تصویب این رقــم ،حداقل
دســتمزد  ۱۳۹۸کارگران در شــورای عالی کار یک
میلیون و  ۵۱۷هزار تومان شد.

شغلهای جدید خانگی برای فارغ التحصیالن

رئیس دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل
خانگی از وجود  ۳۳۰رشته مشاغل خانگی پر تقاضا خبر
داد و فعالیت در رشــتههای جدید مشاغل خانگی را به
فارغ التحصیالن توصیه کرد.
مهنــاز امامدادی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در
حال حاضر  ۳۳۰رشــته مشاغل خانگی اعم از قالیبافی،
خیاطی ،گیاهــان دارویی ،تراش ســنگهای قیمتی،
پــرورش دام و طیــور ،آی تی و آیســیتی و صنایع
تبدیلی و تکمیلی مرتبط با جهاد کشــاورزی وجود دارد
که بیشترین متقاضی را به خود اختصاص دادهاند .تالش
ما این اســت که عالوه بر رشتههای قدیمی به توسعه
مشــاغل خانگی جدید روی بیاوریم و در کنار مشاغل
سنتی ،رشته شغلیهای جدید را هم شناسایی کنیم.
وی از ویراســتاری ،ترجمه متون و مشاورههای حقوقی
آنالین به عنوان مشــاغل خانگــی جدیدی نام برد که
فــارغ التحصیالن میتوانند آنهــا را دنبال کنند.رئیس
دبیرخانه ستاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
در عین حال با بیان اینکه کســب و کارهایی که متکی
به وام هســتند پایداری الزم را ندارند ،اظهار کرد :یکی

از مشــکالت موجود ،وابستگی زیاد متقاضیان مشاغل
خانگی به وام و تســهیالت بانکی اســت در حالی که
کســب وکارهایی که با وام شروع میشــود نمیتواند
پایداری و درآمدزایی داشــته باشــد .متاســفانه برخی
افراد بدون اطالع از رشــته فعالیت خود و بازار کار آن
درخواســت وام میدهند و پس از مدتی خود را بدهکار
میکنند.
کاهش بیکاری با اجرای طرح ملی توســعه
مشاغل خانگی
امامدادی ،با اشاره به طرح الگوی نوین توسعه مشاغل
خانگی گفت :طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی تاثیر
بســزایی در کاهش بیکاری اســتانها دارد و عموما بر
بســتر رشتهها و مشــاغل نوین در حوز ه صنایع خالق،
فناوریهای نرم و آیتی و آیســیتی شکل میگیرد.
این طرح در کنار ایجاد ارزش افزوده به ایجاد اشــتغال
پایدار ،توجه به اقشــار آسیبپذیر ،کاهش فقر و توسعه
اجتماعی کمک میکند.
به گفتــه وی در حــال حاضر این طرح در  ۹اســتان
ایالم ،آذربایجانغربی ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان

جنوبی ،خراسان رضوی ،خراسان شــمالی ،کردستان،
کرمانشاه و لرستان به اجرا درآمده است.
به گزارش ایسنا ،طرح ملی توســعه مشاغل خانگی از
جمله طرح های اشــتغال حمایتی ذیل برنامه اشــتغال
فراگیر اســت که در صدد شناسایی ظرفیتها و مزیتهای
این حوزه ،توانمندسازی فعاالن مشاغل خانگی و اتصال
آنها به بازار کار اســت .بر اســاس آمارها طی سالهای
 ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۸بیش از  ۲۴۰هزار مجوز مشاغل خانگی
صادر و برای  ۱۲۳هزار نفر تســهیالت پرداخت شــده
است.

