
 

2592
چهارشنبه7 اسفند 1398

1

 نشست پایان سال شعبه اصفهان 
2 ...........................سندیکا برگزار شد

رشد نقدینگی با وجود نرخ 2۸ درصدی 
3 ..................... در دست کنترل است

آمریکا افراد و نهادهایی در چین و ترکیه 
4 ..را بابت حمایت از ایران تحریم کرد

سرمایه گذاری عظیم چینی ها در 
4 .................... انرژی های تجدید پذیر
5 ۷ دستورالعمل برای کاهش رسوب
باجه عصر بانک ها در سراسر کشور از 
۷ شنبه به مدت یک هفته تعطیل شد
توقف فعالیت کارگزاران بورسی تکذیب 
۷ ..........................................................شد

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از رئیس سازمان برنامه و بودجه 
قراردادهای  برای  کرونا،  شیوع  دلیل  به  است  کرده  درخواست  کشور 

صنعت برق شرایط فوق العاده اعالم کند. 
در ابتدای این نامه آمده است؛ متاسفانه ویروس کرونا با سرعت زیاد در حال انتقال 
به هموطنان عزیز در استان ها و شهرهای مختلف کشور است. سهولت و سرعت 
انتقال این ویروس به افراد و همچنین لزوم حفظ سالمتی مردم، عمال شرایطی 

اضطراری را حاکم کرده است. 
این نامه می افزاید: این شرایط در پروژه های صنعتی به دلیل وسعت محل، تعدد 
کارکنان و همچنین عدم امکان ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات پروژه بسیار 
بغرنج تر بوده و برای سالمتی مهندسین، کارکنان و کارگران پروژه ها خطرآفرین 
است. این در حالیست که اکثر کارفرمایان طرف قرارداد با شرکت های سازنده، 
پیمانکار و مشاور، تمهیدات بهداشتی الزم را در پروژه ها و کارگاه های مربوط به 
آنها نیاندیشیده اند. در انتهای نامه از آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشوردرخواست شده است با عنایت به اینکه شیوع بیماری های واگیردار جزو 
شرایط فورس ماژور قرارداد بوده و در شرایط عمومی پیمان به صراحت به آن 
اشاره شده است، دستور فرمایند دستگاه های کارفرمایی دولتی به ویژه شرکت های 
تابعه وزارت نیرو ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین 
قرارداد، جان و سالمتی کارکنان شرکت ها و کارخانجات و افراد فعال در پروژه ها و 

خانواده های ایشان حفظ شود.

درخواست سندیکا برای اعالم شرایط فوق العاده 
در قراردادها به دلیل شیوع کرونا
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نشست پایان سال شعبه 
اصفهان سندیکا برگزار شد

نشست پایان سال سندیکای صنعت برق ایران-
شعبه اصفهان سی ام بهمن سال جاری با حضور 
شرکت های عضو سندیکا و مدیران ارشد برق 

استان اصفهان برگزار شد. 
موسی رضایی،  رسول  نشست  این  ابتدای  در 
بیان  با  اصفهان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
اینکه شرایط کشور قابل تحلیل نیست، اظهار کرد: 
سندیکای صنعت برق به عنوان بازوی اجرایی این 

صنعت، از ذی نفع و ذی متضرران بازار است.
وی افزود: باید قراردادها مبنایی برای کاهش ضرر و 
زیان ها باشد و برخی از بخشنامه ها در شرایط فعلی 
روی  دست  نمی توان  اما  ندارند  را  الزم  کارآمدی 
دست گذاشت و فعالیت را متوقف کرد. سندیکای 
صنعت برق باید در تهیه ضرایب و دستورالعمل های 
تبدیل تالش ویژه داشته باشد. بخش دولتی، بخش 
سبک و چابکی نیست که بتواند همه مشکالت را 

بدون همکاری بخش خصوصی حل و فصل کند.
خاطر  اصفهان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
با  مقابله  برای  دستورالعمل هایی  باید  کرد:  نشان 
شرایط غیرمترقبه داشته باشیم و بخش خصوصی 
باید  بدهد.  وفق  بازار  با شرایط  را  بتواند خود  باید 
مشکالت فعالیت را به مقامات منعکس و پیگیری 

کنیم.
موسی رضایی اضافه کرد: بیش از یک هزار میلیارد 
تومان پروژه برق در استان تعریف شده و آماده اجرا 
است و طرح انتقال در طی سه سال گذشته، ساالنه 
حدوداً ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری دریافت 

کرده و بخشی از آن در حال اجرا است.
تهران  برق  ادامه داد: طی چهار سال گذشته،  وی 
خریداری  برای  فاینانس  یک  برگزاری  متولی 
برای  پست  شش  اکنون  و  شد  برقی  پست های 
تأمین مالی مشخص شده و همچنین شرکت برق 
 ۸۰ برای  فاینانس  برگزاری  مأمور  اخیراً  منطقه ای 
به  تاکنون  آنها  مناقصه  و  شده  برق  انتقال  پست 
تعدادی  اصفهان  در  است.  نرسیده  مطلوبی  نتیجه 

از پروژه ها و نیازهای شبکه توزیع برق را با تأمین 
تاکنون  و  کرده ایم  اجرا  سیار  و  موقت  پست های 
پست ها  این  نیاز  مورد  برق  تأمین  در  مشکلی 
در  اصفهان  منطقه ای  برق  بی شک  اما  نداشته ایم 

برخی از موارد با مشکالتی مواجه می شود.
تصریح  اصفهان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
پر  بازار  برق  صنعت  داخلی  بازار  بی شک  کرد: 
از  این عرصه می توانند  رونقی است و همه فعاالن 
باشند.  داشته  را  استفاده  نهایت  بازار  ظرفیت های 
تفاوت نرخ ارز و شرایط تحریم مشکالتی را در روند 
تولید به وجود آورده و اکنون با یک بازار بسیار تشنه 
برای تأمین ملزومات و دستگاه ها مواجه هستیم و 
بازار نیست  این  البته نقدینگی چشمگیری هم در 
و سندیکای برق اصفهان می تواند نقش مهمی در 

تأمین منابع مالی و فاینانس داشته باشد.
تأمین  برای  مختلفی  مراکز  افزود:  رضایی  موسی 
مشکل  باعث  تحریم ها  اما  دارد  وجود  مالی  منابع 

تأمین مالی از طریق این مراکز شده است.
تأمین  ظرفیت  از  نکردن  استفاده  در خصوص  وی 
اعتباری  مشکالت  حل  برای  سرمایه  بازار  مالی 
خصوص  در  گفت:  کشور،  برق  تأمین  پروژه های 
سوی  از  جدی  اقدام  بازار  این  ظرفیت  از  استفاده 
شرکت برق منطقه ای اصفهان صورت نگرفته و بر 
بازار  مالی  تأمین  ظرفیت  از  استفاده  قانون  اساس 

سهام در حوزه وظایف این شرکت نیست.
در  دولتی  پروژه های  معموالً  افزود:  رضایی  موسی 
بخش های مختلف، سوددهی چندانی ندارند و از این 
رو برون سپاری پروژه های صنعت برق بدون توجه 
بخش خصوصی به مزایای اجتماعی و بلندمدت این 

پروژه ها سخت است.
نمونه  یک  کاشان  شهرستان  در  شد:  یادآور  وی 
و  گرفته  صورت  داخلی  شرکت های  سرمایه گذاری 

سعی می کنیم از این الگو در دیگر پروژه ها استفاده 
کنیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان خاطرنشان 
کرد: به رغم اینکه امید شاخصی به جذب سرمایه 
از خارج از کشور نیست، هنوز کورسوی امیدی در 
این حوزه وجود دارد و صندوق سبز اقلیم که اخیراً 

تشکیل شد ظرفیت تأمین مالی مناسبی دارد.
استانی  مقامات  با  کرد:  اضافه  رضایی  موسی 
الگوی مصرف صورت  اصالح  در خصوص  توافقاتی 
گرفته پیشنهاد کرده ایم که فعالیت ها به دو بخش 
یک  اداره ای  هر  و  شود  تبدیل  دولتی  و  خصوصی 
و  استاندارد  کل  اداره  باشد.  داشته  انرژی  مدیر 
با  تا  شده اند  مکلف  هم  ساختمان  مهندسی  نظام 
به  موظف  را  استان  اداره های  لیستی  چک  تهیه 

صرفه جویی در مصرف انرژی در سال ۹۹ کنند.
دولتی  دستگاه های  موتورخانه  داد:  ادامه  وی 
مراکزی  از  یکی  نظامی  پادگان های  به خصوص 
سندیکای  و  دارند  زیادی  انرژی  پرت  که  هستند 
و  انرژی  ذخیره  خصوص  در  می تواند  برق  صنعت 
داشته  رنگی  پر  نقش  برق  مصرف  در  صرفه جویی 
اصفهان  منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر  باشد. 
سال  تابستان  در  می کنیم  بینی  پیش  شد:  یادآور 
۹۹ پیک مصرف ما به کمتر از ۶ هزار مگاوات برسد 
و مصرف برق فوالد مبارکه تا ۶۵۰ مگاوات محدود 
ملی  بستر  در  اصفهان  استانی  وظایف  است.  شده 
به  کاشان  نیروگاه  و  هاتف، کهندژ، صفه  در پست 
صورت کامل اجرا شده است و امیدواریم سال ۹۹ 
مدیریت  با  و  بگذاریم  بدون خاموشی پشت سر  را 
با  بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان  در  مصرف 

مشکلی مواجه نشویم.
بهینه سازی مصرف انرژی منسجم شود

سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  صافی،  احمدرضا 
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رشد نقدینگی با وجود نرخ 2۸ 
درصدی در دست کنترل است

حجم  درباره  اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 
نرخ 2۸ درصد  هر چند  کرد:  عنوان  نقدینگی 
برای نقدینگی باال است؛ اما با توجه به شرایط 
کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه 
درصدی این نرخ از میانگین 5۰ ساله نقدینگی، 

نشان از کنترل شرایط دارد.
روابط  از  نقل  به  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
دوره ای  نشست  نهمین  مرکزی،  بانک  عمومی 
محوریت  با  اقتصاددانان  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
ثبات  برای  مرکزی  بانک  اقدامات  نظیر  موضوعاتی 
بازار ارز، کنترل  نقدینگی و تأمین منابع مورد نیاز 
تولید، برنامه های مهار تورم، روند عملیات بازار باز، 
 ،FATF اخیر  تصمیم  و  غیرنفتی  صادرات  اهمیت 

عصر دیروز در بانک مرکزی برگزار شد.
عبدالناصر همتی در این نشست با اشاره به شرایط 
خاص و حساس کشور گفت: بانک مرکزی با در نظر 
داشتن شرایط کشور، بیشتر تالش خود را بر تأمین 

ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز داشته است .
از  قدردانی  ضمن  مرکزی  بانک  رئیس کل 

اقتصاددانان و  از طرف  ایده هایی که  پیشنهادات و 
سایر کارشناسان مطرح می شود، گفت: با توجه به 
مرجعیت گفته ها و نظرات صاحب نظران در جامعه 
و  ملی  تولید  تقویت  برای  می شود،  دعوت  آنان  از 
ثبات  تداوم  و  ظالمانه  تحریم های  خنثی سازی 
جامعه  در  را  امید  و  همراهی  مسئوالن  با  بازارها ، 

تقویت کنند.
نقدینگی  اعتبار درباره حجم  و  رئیس شورای پول 
عنوان کرد: هر چند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی 
باال است؛ اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش 
از  نرخ  این  درصدی  سه  انحراف  نفتی،  درآمدهای 
میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط 
دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده 

خواهیم کرد.
و  پیش بینی ها  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
فرضیات مطرح شده توسط حوزه معاونت اقتصادی 
این بانک برای نرخ تورم در سال آتی اظهار کرد: با 
توجه به پیش بینی های به عمل آمده، تورم زیر ۲۰ 
درصد دور از ذهن نیست، هر چند باید این امر را 
در نظر داشت که سال ۹۹، سالی دشوار است که 
تنها با انسجام و همدلی می توانیم از شرایط خاص 

آن عبور کنیم.
پول  شورای  اخیر  مصوبه  اساس  بر  افزود:  همتی 
واعتبار، حساب های بانکی اشخاص حقیقی بر اساس 

تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک می شود.
در این جلسه سه ساعته در مورد بازار ارز، عملیات 
اخیر  تصمیم  غیرنفتی،  صادرات  شرایط  باز،  بازار 
روش های  بانکی،  نظام  اصالح  وضعیت   ،FATF
کنترل حجم نقدینگی، چگونگی کنترل و مهار نرخ 
تورم و حمایت از تولید، از جمله موضوعات مطرح 
شده از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران این حوزه 

بود.

به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  ایران  برق  صنعت 
نامه اخیر وزارت نیرو در خصوص مشکالت  بخش 
فعاالن صنعت برق، گفت: تناقضی در سیستم های 
حاکمیتی برای ارائه خدمات به فعاالن این صنعت 
وجود دارد و شهرداری برای تأمین برق بخش های 
با مشکل بودجه مواجه است و مقرر  مختلف خود 
اتاق  در  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  دفتر  شده 

بازرگانی تشکیل شود.
سازی  بهینه  مباحث  باید  معتقدیم  افزود:  وی 
قاعده مند و منسجم شود و متصل  انرژی  مصرف 
و  بازرگانی  اتاق  میان  ارتباط  حلقه ها  این  کننده 

استانداری است.
چه چیزی از اعتبار و آبروی پیمانکار مهم تر است؟

برق کشور  دبیر سندیکای صنعت  مهدی مسائلی، 
نیز در این نشست با بیان اینکه سندیکای صنعت 

برق یک تشکل فعال اقتصادی با ۵۰۰ شرکت عضو 
است، گفت: در بخشنامه وزارت نیرو بر ثابت نبودن 
و  کرده  تاکید  پروژه ها  در  نقدینگی  کمبود  و  بازار 
بخش خصوصی برای صدور این بخشنامه بیش از ۶ 

سال تالش کرده است.
وی افزود: مشکالت ما به صورت خالصه در چهار 
بخش پول، ریسک، متن قراردادها و بی ثباتی محیط 
کسب و کار است و جای خالی یک پیمانکار بزرگ 

در صنعت برق اصفهان احساس می شود.
مسائلی خاطر نشان کرد: کارفرمایان استان اصفهان 
پروژه ها  فنی  و  مالی  اداره  برای  پیمانکاران  از  باید 
که  داریم  زیادی  خرد  پیمانکاران  و  کنند  حمایت 
و  می بینند  آسیب  مالی  مشکالت  کوچک ترین  با 
باید به این نکته توجه ویژه ای داشته باشیم که چه 

چیزی از اعتبار و آبروی پیمانکار مهم تر است؟
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اقتصاد ایران

آمریکا افراد و نهادهایی در 
چین و ترکیه را بابت حمایت از 

ایران تحریم کرد
وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه از تحریم 13 
و  روسیه  عراق،  چین،  در  خارجی  نهاد  و  فرد 
ترکیه ذیل یک قانون مرتبط با ایران خبر داده 

است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »مایک 
اعالم  سه شنبه  امروز  آمریکا  خارجه  وزیر  پامپئو«، 
عراق،  را در چین،  نهاد  و  فرد  این کشور ۱۳  کرد 

روسیه و ترکیه مورد تحریم قرار داده است. 
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا اشاره شده این اقدام 
افراد  و  شرکت ها  علیه  جدید  تحریم هایی  اعمال 
از  که  می شود  شامل  را  ترکیه  و  چین  در  مستقر 

برنامه موشکی ایران حمایت کرده اند.
»ایاالت  است:  شده  مدعی  بیانیه  این  در  پامپئو 
و  سوریه  عراق،  چین،  در  فرد  و  نهاد   ۱۳ متحده 
برای کره شمالی،  "قاون منع اشاعه  ترکیه را ذیل 

سوریه و ایران" تحت تحریم قرار داده است.«
وزیر خارجه آمریکا در ادامه خاطرنشان کرده پنج 
دلیل  به  ترکیه  و  چین  کشورهای  در  فرد/شرکت 
قرار  تحریم  تحت  ایران  موشکی  برنامه  از  حمایت 

گرفته اند. 
در بیانیه پامپئو از یک فرد چین، ۳ شرکت مستقر 
عنوان  به  ترکیه ای  شرکت  یک  و  کشور  این  در 

حامیان برنامه موشکی ایران نام برده است. 
او در ادامه مدعی شده است: »اعمال این اقدامات بار 
دیگر تأکید می کند که برنامه موشکی ایران کماکان 
جزو نگرانی های ما در زمینه اشاعه تسلیحاتی است. 
در  خارجی  شرکت های  علیه  تحریم ها  این  اعمال 
تدابیر  از همه  استفاده  برای  ما  راستای تالش  های 
به  ایران  دستیابی  از  جلوگیری  جهت  موجود 

قابلیت های موشکی قرار دارد.«
واشنگتن بعد از خروج از برجام در راستای سیاستی 
موسوم به »فشار حداکثری« به اقداماتی تحریک آمیز 
مانند قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ترور  تروریستی،  در فهرست سازمان های اصطالحاً 
سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و تحریم مقام های بلندپایه 

ایران روی آورده است. 
دولت آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« هدف این 
ایران به میز مذاکره و گفت وگو  سیاست را آوردن 
بر سر توافقی جامع تر نسبت به برجام دانسته است.

بودن  ناکارآمد  دلیل  به  ماه های گذشته  در  ترامپ 
در  ایران  با  تنش ها  به  زدن  دامن  و  سیاست  این 

آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.

سرمایه گذاری عظیم چینی ها 
در انرژی های تجدید پذیر

یک شرکت دولتی تولید نیرو در چین اعالم کرد 
که توسعه بیش از 2۰ پروژه مربوط به انرژی های 
میلیارد   ۸.2 حدودا  سرمایه گذاری  با  را  پاک 

دالری آغاز کرده است.

بین الملــل  اقتصــاد  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــک  ــاتودی، ی ــل از راش ــه نق ــارس ب ــزاری ف خبرگ
شــرکت دولتــی تولیــد نیــرو در چیــن اعــالم کــرد 
ــارد دالر ســرمایه گذاری اجــرای  ــا ۸.۲ میلی ــه ب ک
ــر  ــد پذی ــه انرژی هــای تجدی ــوط ب ــروژه مرب ۲۵ پ
ــن  ــرای ای ــا اج ــت. ب ــرده اس ــاز ک ــاک را آغ و پ
ــت  ــه ظرفی ــووات ب ــون کیل ــا ۳.۹۲ میلی پروژه ه
ــر  ــد پذی ــای تجدی ــن از انرژی ه ــرق چی ــد ب تولی
ــد. ــد ش ــه خواه ــور اضاف ــن کش ــتان ای در ۱4 اس

اجــرای ایــن پروژه هــا بــه ایجــاد ۱7 هــزار فرصــت 
شــغلی و تقویــت چرخــه صنعتــی در ایــن کشــور 
منجــر شــده و ســاختار صنعتــی مناطــق مختلــف 

چیــن را بهینــه خواهــد کــرد.
بخــش قابــل توجهــی از ایــن ســرمایه گذاری 
ــرو  ــد نی ــر موضــوع تولی ــارد دالر ب ــادل ۶ میلی مع
ــن  ــه ای ــرا ک ــت. چ ــد یاف ــاص خواه ــاد اختص از ب
ــه  ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــه دنب ــی ب ــرکت دولت ش
ــاد در چیــن  شــرکت پیشــتاز در تولیــد نیــرو از ب

ــت. اس
ــروژه 4۱4  ــن پ ــرای ای ــب اج ــت در قال ــرار اس ق
توربیــن بــادی در دو اســتان چیــن نصــب شــوند و 
ــند. ــل برس ــرداری کام ــه بهره ب ــال ۲۰۲۱ ب ــا س ت

ــووات  ــارد کیل ــاالنه 7.۲ میلی ــروژه س ــن دو پ از ای
ــرق تولیــد خواهــد شــد. ســاعت ب

ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــن س ــی چی ــور کل ــه ط ب
انرژی هــای تجدیــد پذیــر را بــا اجــرای پروژه هــای 

مختلــف در دســتور کار قــرار داده اســت.
ــرق  هفتــه گذشــته نیــز انجمــن صنعــت تولیــد ب
ــال  ــی س ــه ط ــرد ک ــالم ک ــن اع ــیدی چی خورش
ــن  ــیدی ای ــرق خورش ــد ب ــت تولی ــاری ظرفی ج

ــت. ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــا ۵۰ درص ــور ت کش
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مهر خبر می دهد؛

۷ دستورالعمل برای کاهش 
رسوب/ کاالهای مردودی 3 

ماهه مرجوع می شوند
برای  را  جدید  دستورالعمل   ۷ گمرک  معاون 
کاهش رسوب کاال ابالغ کرد که از جمله آن می 
اشاره کرد که در صورت مردودی  این  به  توان 
برای  مهلت  ماه   3 حداکثر  کاال  صاحب  کاال، 

مرجوع کردن کاال دارد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مهــرداد جمــال ارونقــی 
دســتورالعمل معــاون فنــی و امــور گمرکــی جهــت 
کاهــش رســوب کاالهــا در بنــادر و گمــرکات کشــور 
بــا تعییــن تکلیــف فــوری کاالهایــی کــه موفــق بــه 
ــه  ــده اند، ب ــص نش ــی ترخی ــای قانون ــذ مجوزه اخ

ــالغ کــرد. گمــرکات اجرایــی را اب
ــه  ــی ب ــه ارونق ــتای نام ــتورالعمل در راس ــن دس ای
ــرای  مقدســی معــاون حقوقــی و نظــارت گمــرک ب
بررســی ابعــاد موضــوع مبنــی بــر اینکــه »در شــش 
ــی  ماهــه اول ســال ۹۸، از مجمــوع کاالهــای واردات
ــه وزن  ــره ب ــاری، ۳7 فق ــتاندارد اجب ــمول اس مش
تقریبــی ۱۰۸۵۸ تــن مغایــر بــا اســتانداردهای 
مربوطــه اعــالم و گــزارش عــدم انطبــاق بــرای آنهــا 
در ســامانه جامــع امــور گمرکــی، صــادر شــده اســت 
و همچنیــن اینکــه رویــه گمــرکات در خصــوص این 
ــالغ شــده اســت. ــه و اب ــاوت اســت« تهی ــالم متف اق

ــده اســت: موضــوع  ــن دســتورالعمل آم ــن ای در مت
کاالهــای وارداتــی مشــمول اســتاندارد اجبــاری کــه 
گــزارش عــدم انطبــاق بــرای آنهــا از ســوی ســازمان 
ملــی اســتاندارد ایــران در ســامانه جامــع امــو 
گمرکــی اعــالم گردیــده اســت، جلســه ای در دفتــر 
ــران  ــی و نظــارت گمــرک ای ــرم حقوق ــاون محت مع
ــدم  ــه و ع ــوارد مطروح ــه م ــه ب ــا توج ــزار و ب برگ
ــت  ــه جه ــاری، ب ــررات ج ــوع در مق ــح موض تصری
ــه  ــا توجــه ب ــن قبیــل کاالهــا، ب تعییــن تکلیــف ای
وحــدت مــالک از مــاده ۱۰۵ قانــون امــور گمرکــی، 
مقــرر شــد گمــرکات اجرایــی بــه ترتیــب ذیــل اقدام 

نماینــد:  
۱. پــس از اعــالم ســازمان های متولــی صــدور 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــی )بهداش ــای قانون مجوزه
ــات، اســتاندارد و  پزشــکی، دامپزشــکی، حفــظ نبات
نظایــر آنهــا( مبنــی بــر عــدم انطبــاق یــا مــردودی 

کاال در بســتر ســامانه جامــع امــور گمرکی، بایســتی 
بالفاصلــه از طــرف گمــرک مربوطــه اخطــار الزم بــه 
ــورت  ــه ص ــی وی ب ــده قانون ــا نماین ــب کاال ی صاح
ــاه  ــدت ۳ م ــرف م ــر ظ ــا حداکث ــالغ ت ــوب اب مکت
ــه مرجــوع نمــودن کاالی  ــالغ نســبت ب ــخ اب از تاری
موضــوع مجــوز اقــدام نماینــد؛ شــایان ذکــر اینکــه 
در صــورت تغییــر عنــوان اظهارنامــه، رعایــت مفــاد 

ــی اســت. ــی الزام ــور گمرک ــون ام ــاده 4۶ قان م
۲. چنانچــه صاحــب کاال در خصــوص مجــوز عــدم 
انطبــاق یــا مــردودی صــادره از ســوی ســازمان های 
ذی صــالح صــدور مجوزهــای قانونــی اعتــراض 
داشــته و درخواســت بررســی مجــدد داشــته باشــد، 
ــه دســتگاه  ــه اینکــه ارجــاع موضــوع ب ــا توجــه ب ب
مربوطــه بایســتی از ســوی گمــرک محــل و در 
بســتر ســامانه جامــع امــور گمرکــی صــورت پذیــرد، 
ایــن امــر مانــع ابــالغ موضــوع بنــد ۱ فــوق نبــوده و 
ــه ســازمان  ــر ب ــراض و ارجــاع ام ــه اعت رســیدگی ب
مربوطــه، پــس از ابــالغ اخطــار کتبــی جهــت 
ــده  ــاره ش ــه اش ــرف ۳ ماه ــودن کاال ظ ــوع نم مرج

ــود. خواهــد ب
۳. در صورتــی کــه ظــرف ۳ مــاه اقــدام الزم در اعــاده 
کاال بــه خــارج از کشــور صــورت نگیــرد، تشــریفات 
ــا  ــط ب ــب ضب ــه و مرات ــورت پذیرفت ــط کاال ص ضب
ــورت  ــه ص ــب کاال ب ــه صاح ــه ب ــم صورتجلس تنظی
ــق دارد  ــب کاال ح ــود. صاح ــالغ می ش ــوب اب مکت
ــود  ــراض خ ــاه، اعت ــا دو م ــط ت ــالغ ضب ــخ اب از تاری
ــب را  ــد و مرات ــلیم نمای ــه تس ــه دادگاه صالح را ب
حداکثــر ظــرف ۱۵ روز از تاریــخ مراجعــه بــه دادگاه 
صالحــه، بــه گمــرک مربوطــه اعــالم کنــد. در غیــر 
ایــن صــورت کاال بــه ضبــط قطعــی دولت درآمــده و 
بایســتی مراتــب از طــرف گمــرک مربوطــه بــه قیــد 
ــوال  ــروش ام ــع آوری و ف ــه ســازمان جم ــت ب فوری

تملیکــی اعــالم شــود.
4. اگــر صاحــب کاال یــا نماینــده قانونــی او بــه طــور 
مکتــوب عــدم موافقــت خــود را از مرجــوع کــردن 
ــرک  ــد گم ــالم نمای ــور اع ــاه مذک ــل از ۳ م کاال قب

ــد. ــدام می کن ــط کاال اق ــه ضب ــه ب بالفاصل
۵. در خصــوص کاالهــای ســریع افســاد و یــا کاالیــی 
کــه نگهــداری آن هزینــه بــر اســت، چنانچــه 
مجوزهــای قانونــی صــادره مبنــی بــر مــردودی کاال 
باشــد، گمــرک محــل مکلــف اســت بــه قیــد فوریت 
ــه صاحــب  ــه ابــالغ کتبــی اشــاره شــده ب نســبت ب
کاال یــا نماینــده قانونــی وی اقــدام و اخطــار نمایــد 
در صــورت عــدم مراجعــه و تعییــن تکلیــف موضوع، 
ــط در  ــررات ضب ــال مق ــه اعم ــبت ب ــه نس بالفاصل
ــای  ــد و پیگیره ــد ش ــدام خواه ــورد اق ــوص م خص
الزم از طــرف گمــرک مربوطــه مســتمرا تــا تعییــن 

ــرد. ــورت می گی ــوع ص ــف موض تکلی
۶. در صــورت بررســی مجــدد کاالی مــردود اعــالم 
شــده موضــوع اظهارنامــه توســط دســتگاه ذیربــط، 
ــوز  ــدور مج ــب کاال و ص ــراض صاح ــب اعت متعاق
مشــروط جهــت ترخیــص کاال )ماننــد ترخیــص کاال 
صرفــاً جهــت مصــرف الــکل ســازی بالمانــع اســت و 
…( و یــا صــدور مجــوز بــرای ترخیــص کاال جهــت 
مصــرف ثانویــه، بــا عنایــت بــه اینکــه گمــرک، بعــد 
از ترخیــص کاال نظارتــی بــر کاالی ترخیــص شــده 
ــروط  ــای مش ــرش مجوزه ــرکات از پذی ــدارد، گم ن
ــط  ــتگاه ذیرب ــدد دس ــر مج ــالم نظ ــودداری و اع خ
بــا عنــوان گمــرک بایــد در خصــوص ترخیــص و در 
بســتر ســامانه جامــع امــور گمرکــی صــورت پذیــرد.
ــت ۳  ــام مهل ــتمی اتم ــار سیس ــد اخط ــرر ش 7. مق
مــاه بــه صــورت هوشــمند، از طــرف دفتــر فــن آوری 
اطالعــات و ارتباطــات پیــش بینــی و اجرایــی گــردد.
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سیالب، آب و برق دهها 
روستای لرستان را قطع 

کرد/ قطع برق 1۰۰ روستا در 
کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
و  باران  شدید  بارش  اثر  بر  گفت:  نیرو  وزارت 
وقوع سیل در لرستان، برق 3۷روستا و آب 23 

روستای استان قطع شد.
را  لرسـتان  روسـتای  دههـا  بـرق  و  آب  سـیالب، 
قطـع کـرد/ قطـع بـرق ۱۰۰ روسـتا در کهگیلویـه 

بویراحمـد و 

بـه گـزارش گـروه اقتصـادی خبرگـزاری تسـنیم، 
میثـم جعفـرزاده، مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحران 
و پدافنـد غیرعامـل وزارت نیـرو با اشـاره بـه اینکه 
بیـش از ۱۲۰ تیـم عملیاتـی در منطقـه از شـب 
گذشـته در حـال رفع عیب هسـتند، اظهار داشـت: 
بـا توجـه بـه قطعـی گاز در شـهر معمـوالن در اثر 
افزایـش  گرمایـش  بـرای  بـرق  مصـرف  سـیالب، 
یافتـه کـه امیدواریـم با کمـک مردم عزیز در شـهر 
معمـوالن بـرای مدیریـت مصرف، شـاهد قطع برق 

در شـهر نباشـیم.
مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحران و پدافنـد غیرعامل 
وزارت نیـرو افزود: در اسـتان کهگیلویه و بویراحمد 
نیـز یکـی از فیدرهـای ۲۰ کیلوولت بر اثـر بارش و 
تنـد بـاد از مدار خارج شـده و ۱۰۰ روسـتا در حال 

حاضـر بی برق اسـت.
وی تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بـا تـالش 
مسـتمر تیم هـای عملیاتـی، تـا عصـر امـروز فیـدر 
مذکـور در کهگیلویـه و بویراحمـد بـرق دار شـود.

مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحران و پدافنـد غیرعامل 
وزارت نیـرو افـزود: میانگیـن بارش هـا تـا سـاعت 
۶:۳۰ دقیقـه امـروز ۱۰4 میلی متـر گـزارش شـده 
کـه بیشـترین بارش بـا ۱4۵ میلی متـر در نورآباد و 
کمتریـن بـارش بـا 7۰ میلی متـر در پلدختـر ثبت 

شـده است.
وی ادامـه داد: طـی ۳۸ سـاعت گذشـته متوسـط 

بـوده اسـت. اسـتان ۹4.7 میلی متـر  بارش هـای 
جعفـرزاده افـزود: بارش هـا تـا پایـان وقـت امـروز 
ادامـه دارد و بـر همیـن اسـاس از مـردم اسـتان 
بـاالی  حجـم  بـه  توجـه  بـا  داریـم  درخواسـت 
رودخانه هـا  دبـی  افزایـش  و  رگبـاری  بارش هـای 
بـه هیـچ عنـوان در حاشـیه رودخانه هـا بخصـوص 
نکننـد. توقـف  شـهرها  درون  عبـوری  قسـمت های 

در 1۰ماهه امسال محقق شد

رشد تولید ۸ محصول منتخب 
معدنی

طبق آمار در 1۰ ماهه سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته، از 11 محصول منتخب 
معدنی هشت محصول افزایش تولید و تنها سه 

محصول کاهش تولید داشته اند.
از  شده  منتشر  آمار  جدیدترین  ایسنا،  گزارش  به 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد 
ماهه   ۱۰ در  معدنی  منتخب  محصوالت  تولید  که 
 ۳.۱ تولید  افزایش  محصول  هشت  جاری،  سال 
مشابه  مدت  به  نسبت  را  درصدی   ۱۹.۶ تا  درصد 

سال ۱۳۹7 تجربه کرده اند.
به  چینی  ظروف  و  شیشه ای  ظروف  اساس  براین 
ترتیب رشد تولید ۱۹.۲ و ۱۶.۲ درصدی را در ۱۰ 
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تجربه کرده اند. در ۱۰ ماهه سال جاری میزان تولید 
ظروف  و  تن  هزار   44۰ از  بیش  شیشه ای  ظروف 
چینی 4۶ هزار تن بوده است. این دو محصول در 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود  ۳۶۸ 

هزار تن و نزدیک به 4۰ هزار تن تولید شده اند.
 در مدت یاد شده تولید سیمان نیز با رشد ۱۲.۲ 

درصدی از 4۵ میلیون و ۶۶4 هزار تن در ۱۰ ماهه 
سال گذشته به ۵۱میلیون و ۲۲7هزار تن در ۱۰ 
ماهه امسال رسیده است. پس از آن شیشه جام نیز 
با رشد ۸.4 درصدی در مدت یاد شده سال جاری 
میزان  حالیکه  در  است  شده  تولید  تن  هزار   ۸۸۵
ماهه سال ۹7،  در ۱۰  معدنی  این محصول  تولید 

۸۱۶ هزار تن بوده است.
نیز  فوالدی  محصوالت  و  خام  فوالد  همچنین 
هریک در ۱۰ ماهه سال جاری ۶.۸ درصد و چینی 
مدت  به  نسبت  را  تولید  رشد  درصد   ۶ بهداشتی 
مشابه سال گذشته تجربه کرده اند. در این مدت در 
سال جاری بیش از ۲۰ میلیون تن فوالد خام، ۱7 
و ۸۸  فوالدی  تن محصوالت  هزار  و ۱۸۰  میلیون 
هزار تن تولید شده است. در ۱۰ ماهه سال گذشته 
هزار   7۳4 و  میلیون   ۱۸ خام  فوالد  تولید  میزان 
تن، محصوالت فوالدی ۱۶ میلیون و ۹4 هزار تن و 

چینی بهداشتی ۸۳ هزار تن بوده است.
طبق آمار کمترین رشد تولید در محصوالت معدنی 
با  که  بوده  مس  کاتد  مختص  شده،  یاد  مدت  در 
۲۰7 هزار تن تولید شده در ۱۰ ماهه سال جاری 
به مدت مشابه سال گذشته که ۲۰۱ هزار  نسبت 
تن بوده است، رشد ۳.۱ درصدی تولید داشته است.
زغال سنگ  کنسانتره  آلومینیوم،  شمش  مقابل  در 
و آلومینا نیز به ترتیب ۱۹.7 درصد، ۶.۱ درصد و 
۱.۹ درصد در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال ۹7، کاهش تولید داشته اند.
امسال  ۱۰ماهه  در  آلومینیوم  اساس شمش  براین 
۲۱7 هزار تن، کنسانتره زغال سنگ یک میلیون و 
تولید شده  آلومینا ۱۹۲ هزارتن  و  ۲۶7  هزار تن 
است که به ترتیب میزان تولید این محصوالت در 
مدت مشابه سال گذشته ۲7۰ هزار تن، یک میلیون 

و ۳۵۰ هزار تن و ۱۹۶ هزار تن بوده است.
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شورای هماهنگی بانکها اعالم کرد:

باجه عصر بانک ها در سراسر 
کشور از شنبه به مدت یک 

هفته تعطیل شد
شورای هماهنگی بانک ها در جلسه امروز خود 
مصوب کرد تا از شنبه آینده به مدت یک هفته، 
باجه عصر بانک ها تعطیل شده و ساعت کاری 
را،  کرونا  درگیر  استان های  بانک های  روزانه 

استانداران اعالم کنند.
دبیرخانه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
العاده  فوق  جلسه  در  بانک ها،  هماهنگی  شورای 
شورای هماهنگی بانک ها که امروز صبح و با دستور 
بانکی  شبکه  در  کرونا  بیماری  شیوع  از  پیشگیری 
ویژه  تصمیم های  جلسه  اعضای  شد،  برگزار  کشور 

ای را به منظور مقابله با این بیماری اتخاذ کردند.
از  گزارشی  ارائه  با  ابتدا  شورا  عضو  عامل  مدیران 
وضعیت شعب و بیان دغدغه های کارکنان خود، بر 

لزوم به کارگیری حداکثر امکانات برای جلوگیری از 
شیوع این بیماری تأکید کردند.

شد  مصوب  جلسه  این  در  گزارش،  این  اساس  بر 
از شنبه آینده ۱۰ اسفند به مدت یک هفته، باجه 
کاری  ساعت  و  تعطیل  کشور  کل  بانک های  عصر 
با  نیز  کرونا  بیماری  با  درگیر  استان های  روزانه 

مصوبات استانداری هماهنگ شود.
در ادامه، دکتر رسول بهاری از پزشکان مجرب کشور 
بیماری  از  ابعادی  تشریح  به  ریه،  تخصص  فوق  و 
اضطراب  اکنون  که  این  بیان  با  و  پرداخت  کرونا 
در  بیماری  خود  از  بیش  بیماری  این  از  نگرانی  و 
جامعه آسیب زا شده است، گفت: استرس، سیستم 
عاملی  خود  این  و  می کند  تضعیف  را  بدن  ایمنی 

برای اثرگذاری بیشتر بیماری کروناست.
وی با بیان این که رعایت بهداشت فردی، مهمترین 
سازمان  کرد:  اظهار  است،  بیماری  با  مقابله  عامل 
بهداشت جهانی نیز تأکید کرده که شست و شوی 
ابزار  و  میز  کردن  عفونی  ضد  و  دست ها  مرتب 
خوردن  همراه،  تلفن  گوشی  از  استفاده  عدم  کار، 
نکردن  روبوسی  و  ندادن  دست  شده،  پخته  غذای 
بیماری  شیوع  از  جلوگیری  راه های  مهمترین  از 

کروناست.
او با تأکید بر این که خطر کرونا به مراتب کمتر از 
ادامه داد:  از بیماری ها نظیر آنفلوآنزاست،  بسیاری 
سرفه و عطسه باید در آرنج و یا در دستمال کاغذی 
گوش ها  حتی  و  چشم ها  صورت،  به  نباید  باشد، 
این  عالئم  کوچک ترین  که  کسانی  و  زد  دست 
بیماری را دارند باید خود را از محیط های عمومی 

دور نگه دارند.
فوق  و  کشور  مجرب  پزشکان  از  کرمی  فرانک 
با  جلسه  این  در  نیز  عفونی  بیماری های  تخصص 
بیان این که استفاده از ماسک تأثیری در جلوگیری 

می تواند  مواردی  در  و  ندارد  بیماری  این  از شیوع 
میز،  مانیتور،  کیبورد،  باشد، گفت:  خطرآفرین هم 
صندلی، دستگیره های در و امثال آنها عامل انتقال 
ویروس کرونا هستند و نباید به صورت اشتراکی از 

آنها استفاده شده و مرتباً باید ضد عفونی شوند.
وی با تأکید بر این که انواع پول و اسکناس، یکی 
از  هستند،  ویروس  انتقال  عوامل  مهمترین  از 
حضوری  غیر  بانکداری  امکانات  خواست  بانک ها 
آنها  از  استفاده  به  را  مردم  و  داده  توسعه  را  خود 
تشویق کنند. محمدرضا حسین زاده رئیس شواری 
هماهنگی بانک ها نیز در این نشست با بیان این که 
انواع آسیب ها هستند،  کارکنان بانک ها در معرض 
عموم  مراجعه  محل  بانک ها  شعب  اکنون  گفت: 
مردم است و از این رو باید حداکثر همکاری برای 
ضد عفونی کردن و جلوگیری از شیوع بیماری در 

شعب انجام شود.
کارکنان  تمامی  شکیبایی  و  صبر  از  تشکر  با  وی 
شبکه بانکی کشور که در این شرایط خاص به مردم 
از عموم مردم درخواست  خدمت رسانی می کنند، 
کرد در روزهایی که بیماری کرونا شایع شده است، 
تا حد امکان از حضور در شعب خودداری کرده و از 
ابزارهای بانکداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتال 

امور خود را مدیریت کنند.
روش های  سازی  پیاده  بانک ها،  عامل  مدیران 
با  مقابله  روش های  و  شیوع  از  جلوگیری  آموزشی 
و  بروشور  انتشار  طریق  از  در شعب  کرونا  بیماری 
نمایش فیلم در واحدهای بانک را مورد تأکید قرار 
این  دهیم  اجازه  نباید  کردند:  خاطرنشان  و  داده 
خطر  به  را  مشتریان  و  کارکنان  سالمتی  بیماری، 
با رعایت هشدارهای پزشکان و  باید  بلکه  بیندازد، 
مسئوالن بهداشتی کشور، چالش پیش آمده را به 

سرعت پشت سر بگذاریم.

توقف فعالیت کارگزاران بورسی 
تکذیب شد

با  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  عمومی  روابط 
اوراق  و  بورس  سازمان  کرد  تأکید  شایعات  رد 
بهادار هیچ گونه دستوری مبنی بر توقف فعالیت 

کارگزاران بورسی صادر نکرده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  فالح  یاسر 
در  یادداشتی  طی  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
نوشت:  مجازی  فضای  در  خود  شخصی  صفحه 
بهادار، هیچ گونه دستوری  اوراق  و  بورس  سازمان 
صادر  بورسی  کارگزاران  فعالیت  توقف  بر  مبنی 

نکرده است.
افرادی که کد بورسی دارند اساساً نیازی به مراجعه 

حضوری به شعب کارگزاری ندارند.
اما برای افراد جدیدالورود: شرکت های کارگزاری که 
امکان رعایت موارد بهداشتی را دارند موظف به ارائه 
خدمات هستند اما آن دسته از کارگزاری هایی که 
امکان تأمین شرایط ایمن بهداشتی را ندارند حتماً 
جمله  از  روش ها  سایر  از  استفاده  به  را  مراجعین 

دفاتر پیشخوان دولت راهنمایی کنند.
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کمیسیون تلفیق برای جبران 
کسری بودجه 99 گامی بر 

خواهد داشت؟
حاضر  مجددا  مجلس  تلفیق  کمیسیون  اگر 
کسری  جبران  اصلی  راهکارهای  تصویب  به 
بودجه مانند مالیات بر سود سپرده های کالن و 
همچنین اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 
ورودی کاالها نشود، باید منتظر کسری بودجه 
حداقل 1۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده 

باشیم.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
با ۱۱4 رای  روز دوشنبه کلیات الیحه بودجه ۹۹ 
صحن  در  حاضر  نماینده   ۱۹۹ مجموع  از  مخالف 
علنی مجلس شورای اسالمی رد شد و دیروز علی 
الیحه  این  که  کرد  اعالم  مجلس  رئیس  الریجانی 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  به  مجددا  اصالح  برای 
ارجاع می شود و روز یکشنبه ۱۱ اسفندماه مجددا 
خواهد  قرار  مجلس  علنی  صحن  کار  دستور  در 

گرفت.
*چرا رد کلیات الیحه بودجه ۹۹ در صحن علنی 

مجلس، اتفاقی عجیب نبود؟
با   ۹۹ بودجه  الیحه  کلیات  فارس،  گزارش  به 
و  پژوهشی  مراکز  کارشناسان،  گسترده  انتقادات 

نمایندگان مجلس مواجه شده بود و نهایتا تصویب 
به صورت  مجلس  تلفیق  کمیسیون  در  آن  کلیات 
لب مرزی صورت گرفت. محورهای اصلی انتقادات 
از الیحه بودجه ۹۹ که در جلسه بررسی کلیات این 
الیحه در صحن علنی مجلس هم مورد توجه قرار 
درآمدهای  و  نفتی  درآمدهای  برآورد  بیش  گرفت، 
از  اموال مازاد دولتی  از فروش و مولدسازی  ناشی 
طرفی و بی توجهی به اصالحات ساختاری بودجه 
بخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی )از محل ایجاد 
مالیاتی(  فرار  با  مبارزه  و  جدید  مالیاتی  های  پایه 
هزار  بودجه حداقل ۱۰۰  به کسری  منجر  بود که 

میلیارد تومانی در سال آینده خواهد شد.
اصالح  شاهد  رفت  می  انتظار  اساس  همین  بر 
تلفیق  کمیسیون  در   ۹۹ بودجه  الیحه  چشمگیر 
مجلس باشیم یعنی این کمیسیون نسبت به کاهش 
میزان درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش 
یا  و  کند  اقدام  دولتی  مازاد  اموال  مولدسازی  و 
از  برای جلوگیری  سازوکارهای مناسب و عملیاتی 
اموال  گسترده  مولدسازی  و  فروش  با  فساد  ایجاد 
از طرف دیگر هم  برساند.  به تصویب  مازاد دولتی 
با  مجلس  تلفیق  کمیسیون  که  می رفت  انتظار 
تصویب راهکارهای متنوع افزایش درآمدهای مالیاتی 
با محور اخذ مالیات ثروتمندان، گام های بزرگی در 
این زمینه بردارد. اما این امر محقق نشد و اعضای 
کمیسیون تلفیق مجلس طبق رویه مرسوم، حاضر 
به اصالح مربوط به پیش بینی درآمدهای نفتی و 
مولدسازی  و  فروش  از  ناشی  درآمدهای  همچنین 
از  نشدند.   ۹۹ بودجه  الیحه  در  دولت  مازاد  اموال 
طرف دیگر، در زمینه مالیات هم هرچند کمیسیون 
تلفیق مجلس با تصویب مصوباتی مانند ملزم کردن 
وکال به نصب کارتخوان و ثبت قراردادها در سامانه 
بانکی،  های  تراکنش   شفافیت  الکترونیک،  قرارداد 

مالیات بر خودروها و خانه  های لوکس و اخذ مالیات 
ها، گام های  بر خانه های خالی توسط شهرداری 
کوچکی برداشت ولی حاضر به تصویب راهکارهای 
بر  مالیات  مانند  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  مهم 
اصالح  همچنین  و  بانکی  کالن  های  سپرده  سود 
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کاالها )از ارز 
4۲۰۰ تومانی به ارز نیما( نشد تا در این زمینه هم 
کلیات  رد  نتیجه،  در  نباشیم.  بزرگی  تحول  شاهد 
اتفاقی  مجلس،  علنی  صحن  در   ۹۹ بودجه  الیحه 

عجیب و غیرمنتظره نبود.
* کمیسیون تلفیق راهکارهای اصلی جبران کسری 

بودجه را تصویب می کند؟
راهکارهای  مهمترین  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
کمیسیون  در   ۹۹ بودجه  الیحه  چشمگیر  اصالح 
تلفیق مجلس عبارتند از: الف- کاهش پیش بینی 
از  ناشی  درآمدهای  کاهش  ب-  نفتی،  درآمدهای 
دولتی  مازاد  اموال  مولدسازی  و  گسترده  فروش 
برای  عملیاتی  و  مناسب  سازوکارهای  تصویب  یا 
ج-   اقدام،  این  اجرای  با  فساد  ایجاد  از  جلوگیری 
راهکارهایی  تصویب  با  مالیاتی  درآمدهای  افزایش 
مانند مالیات بر سود سپرده های کالن و همچنین 
اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کاالها.
تلفیق مجلس  اندک کمیسیون  به فرصت  توجه  با 
برای اصالح الیحه بودجه ۹۹ و همچنین دیدگاه های 
درباره  کمیسیون  این  رئیس  تاجگردون  غالمرضا 
در  راهکارها  این  تصویب  دوم،  و  اول  راهکارهای 
رسد.  می  نظر  به  بعید  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
راهکار  تصویب  به  امیدوار  توان  می  صرفا  بنابراین 
سوم بخصوص اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 
ورودی کاالها بود زیرا تاجگردون و بانک مرکزی به 
سود  بر  مالیات  اخذ  راهکار  تصویب  مخالف  شدت 

سپرده های بانکی هستند.

همایش »همکاری های گمرکی 
ایران و روسیه، راهکارهای رفع 

مشکالت موجود« 
اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد به منظور توسعه 
ایران  دو کشور همسایه  بین  تجاری  ارتباطات 
ایران  و روسیه، همایش »همکاری های گمرکی 
موجود«  مشکالت  رفع  راهکارهای  روسیه،  و 
محل  در  جاری  سال  اسفندماه   12 دوشنبه  را 
ساختمان اصلی آن در اتاق و با حضور مدیرانی 
از گمرکات روسیه و ایران، وزارت نیرو و سفارت 

روسیه در تهران برگزار کند. 
در این همایش محورهایی چون اظهارنامه وارداتی 
ایران،  صادراتی  اظهارنامه  با  آن  تفاوت  و  روسیه 
ترخیص  نحوه  صادراتی،  کاالهاي  ارزش گذاري 
روسیه  به  کاال  موقت  ورود  فاسدشدنی،  کاالهاي 
پروژه ها،  در  شرکت  و  نمایشگاه  در  حضور  جهت 
تزانزیت کاال از روسی، تبادل گواهی مبدا و الزامات 
گمرک روسیه در چگونگی تنظیم آن، کریدور سبز 
نشدن،  عملیاتی  دالیل  و  روسیه  و  ایران  گمرکی 
جایگاه  و  آن  از  موثر  بهره برداری  راه های  و  مزایا 
اقتصادی روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد 

بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقمندان 
یا به بخش  با شماره ۸۸7۲۵۲۶۹ تماس گرفته و 
رخدادهای اقتصادی وبسایت اتاق تهران به آدرس 

www.tccim.ir  مراجعه کنند. 
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یادداشت

متن کامل

اهمیت توجه به عملکرد کارکنان و بهبود نظام 
حقوق و مزایا

هزینه های پنهان ناکارآمدی 
سیستم های پاداش

بسیاری  اقتصادی،  بحران های  دوران  در 
و  عملیات  در  بازنگری  فکر  به  شرکت ها  از 
فعالیت های تولیدی یا هزینه های خود می افتند. 
از  کاستن  جای  به  می توان  میان،  این  در  اما 
پاداش  از  موثرتر  استفاده  به دنبال  هزینه ها 
به  همه  تقریبا  که  نیست  شکی  بود!  کارکنان 
حال،  هر  به  هستند.  واقف  پاداش ها  اهمیت 
مواردی مانند سطح حقوق، مزایا، حق تولید و 
سایر پاداش هایی که به کارکنان داده می شود، 
دارد.  آنها  انگیزه  و  عملکرد  در  اساسی  نقش 
پاداش ها و جوایزی که به کارکنان تعلق می گیرد، 
باعث می شود که سطح بهره وری آنها حفظ شود. 
مشکل آنجا است که توجه به این ابزار انگیزشی 
کمتر  اقتصادی  مشکالت  و  بحران ها  زمان  در 
شده و میزان اثربخشی آنها هم به طور مستقیم 

بستگی به مدیریت ارشد سازمان دارد.
هزینه های پنهان ناکارآمدی سیستم های پاداش

اقتصادی  دوره های  در  ویژه  به  و  اروپا  در  آنچه 
دوره  چند  و   ۲۰۰۸ مالی  بحران  مانند  دشواری 

بحرانی کوچک تر پس از آن دیده شد، چشم پوشی از 
پاداش ها و افزایش تمرکز بر سایر حوزه های فعالیتی 
شرکت ها و سازمان ها بود. سازمان های امروز به ویژه 
به سرمایه گذاری روی فناوری ها عالقه مند هستند و 
در این میان خطر آن وجود دارد که نیروی انسانی 
نادیده گرفته شود. این وضعیت در حالی است که 
به دلیل پیشرفت های فناوری و وجود سیستم های 
وضعیت  می توان  گذشته  از  بهتر  نوین،  مدیریتی 
به  جوایزی  تخصیص  حتی  و  کارکنان  پاداش های 
مستمر  نظارت  کرد.  مدیریت  را  برتر  عملکردهای 
بر میزان کارآیی و اثربخشی آنها، استفاده از پاداش 
و  باالتر  عملکرد  به سمت  حرکتی  مسیر  اصالح  و 

مفیدتر، به اندکی ریزبینی قابل انجام است.
در همین شرایط، هنوز هم نظام های پاداش و جوایز 
استفاده  و  نرسیده اند  خود  حداکثری  کارآیی  به 
چندانی از فناوری ها صورت نمی گیرد. این وضعیت 
تالش  و  است  شده  پذیرفته  مختلف  دالیل  به 
دالیل  نمی گیرد.  صورت  آن  بهبود  برای  چندانی 
از: کمبود دانش  قبول کردن این ضعف ها عبارتند 
از سیستم های پاداش و جوایز کارکنان، بسیاری از 
هزینه ها و ناکارآمدی های سیستم های پاداش ناشی 
از مشکالت فناوری است نه نقص های خود سیستم 
مشکالت  این  داشتن  نظر  در  نهایت،  در  و  پاداش 
توسط مدیریت سازمان ها برای جبران آنها به شکلی 
سیستم های  که  بدانند  اگر  مثال،  )به عنوان  دیگر 
ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش، عملکرد کارکنان 
ممکن  می کنند،  ارزیابی  واقعی  حد  از  پایین تر  را 
را  پاداش ها  سطح  میزان  که  بگیرند  تصمیم  است 
برای اجتناب از هر گونه بی عدالتی افزایش دهند(. 
مجموعه این نقص ها باعث می شود تا سیستم های 
خود  بهینه  کارآیی  و  اثربخشی  جوایز،  و  پاداش 
ایجاد  در  موثری  نقش  نتوانند  و  باشند  نداشته  را 

تغییرات سازمانی بر عهده بگیرند.
 نیاز به بهبود سیستم های پاداش و جوایز

در این مقاله به دنبال آن هستیم که توضیح دهیم 
جوایز،  و  پاداش  سیستم  کنونی  وضعیت  چرا 
مشکلی بزرگ برای هر سازمان و شرکتی )فارغ از 
اندازه آنها( است. ما اعتقاد داریم که سازمان ها به 
سیستم های  ناکارآمدی  از  ناشی  پنهان  هزینه های 
نیز  پتانسیل هایی  به  و  ندارند  توجه  کنونی  پاداش 
که می توان از طریق بهبود این وضعیت دست پیدا 
کرد، آگاهی کامل ندارند. در بریتانیا، برنامه ای به نام 
توفان عالی )perfect storm( توسط دولت آغاز 
کسب وکارها  توجه  سطح  افزایش  به دنبال  که  شد 
و سرمایه گذاری پایدار آنها در این حوزه است. اما 
حتی بدون چنین مشوق های دولتی، باز هم دالیل 
بسیاری برای توجه بیشتر کسب وکارها و شرکت های 

مختلف به مساله پاداش ها و جوایز وجود دارد.
در بخش های زیر توضیح می دهیم که چرا توجه به 
است؛ چرا  ارزش آفرین  کارکنان،  پاداش  و  عملکرد 
در این زمینه سرمایه گذاری کافی انجام نمی شود؛ 
چه عواملی به باال رفتن توجه ها به این حوزه کمک 
باید  اقداماتی  چه  و  چیست  موثر  راهکار  می کند، 
فرصت ها  بتوانیم  که  امیدوار هستیم  ما  داد.  انجام 
به  را  جوایز  و  پاداش  سیستم های  پتانسیل های  و 
شما نشان دهیم. این فرصت ها و پتانسیل ها چه از 
از نظر ارزش آفرینی قابل  نظر کاهش هزینه و چه 

مالحظه هستند.
 نقص های سیستم های پاداش کنونی

سیستم های حقوق و پاداش باید به مسائل مختلفی 
و..(،  مکان  )شغل،  فرد  جایگاه  مانند  کنند؛  توجه 
ورودی های او )ساعات کاری، شیفت ها و...(، تغییر 
در صالحیت فرد که از رویدادهای سازمانی )مانند 
شغلی  رویدادهای  یا  کار(  مکان  تغییر  یا  ترفیع 

می شود.  ناشی  ازکارافتادگی(  یا  ازدواج  )مانند 
به  نیاز  هم  مقررات  و  قوانین  تغییر  میان،  این  در 
می کند.  اجباری  را  پاداش ها  و  حقوق  در  بازنگری 
و  حقوق  میزان  بر  مختلفی  عوامل  صورت،  هر  در 
اطمینان  باید  و  می گذارد  اثر  کارکنان  پاداش های 
یافت که به هر یک از آنها با توجه به این عوامل، 
حقوق و پاداش عادالنه ای اختصاص می یابد. در این 
فناوری های  و  نوین  سیستم های  آنکه  با  و  شرایط 
پاداش ها  و  حقوق  عادالنه  تعیین  برای  فراوانی 
نادیده گرفته  باز هم نکات مهمی  یافته اند،  توسعه 

شده اند:
تمام  با  هزینه ها:  و  عملکرد  سنجش  ناکارآیی   •
پیشرفت ها و فناوری های موجود، شاهد آن هستیم 
نشده اند.  ماشینی  سنجش،  عملیات های  تمام  که 
بسیاری از عملیات های سنجش عملکرد و اختصاص 
حقوق و پاداش ها به صورت دستی صورت می گیرند 
و  داده ها  کردن  وارد  شکل  به  فقط  اگر  )حتی 
شیوه  این  باشند(.  سیستم  به  اکسل  فایل های 
نیمه ماشینی باعث افزایش هزینه ها می شود و این 

هزینه ها هم معموال مورد توجه قرار نمی گیرند.
مشارکت  و  مداخله  کارکنان:  ناکافی  مداخله   •
و  پاداش  اگر  است.  مهمی  بسیار  مساله  کارکنان، 
جایزه ای برای یکی از کارکنان در نظر گرفته باشد 
آن  از  یا  نداند  مهم  را  جایزه  و  پاداش  این  او  اما 
ناآگاه باشد، عمال تمام تالش ها از بین رفته است. 
مشارکت  و  مداخله  اهمیت  گذشته،  سال های  در 
به  جوایز  و  پاداش  تعیین  فرآیندهای  در  کارکنان 
رسمیت شناخته شده اما هنوز به موفقیت چندانی 
نرسیده است. در طرف مقابل، فناوری های اجتماعی 
و بازاری مورد استفاده در بسترهایی مانند فیس بوک 
و آمازون رشد داشته است که ناشی از مدیریت موثر 

داده ها بوده است.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3629912-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4
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نگاه آخر

ضدعفونی و شست وشوی واگن های مترو و اتوبوس های بی آر تی در تهران

در پی شیوع ویروس کرونای جدید در ایران، اتوبوسرانی 
تهران بنا به توصیه وزارت بهداشت اقدام به ضدعفونی 
کردن اتوبوس های فعال در خطوط بی آرتی )BRT( کرده 
است. این اقدام در جهت پیشگیری از ابتالی شهروندان به 
این ویروس انجام می شود. واگن های مترو در ساعت های 

مشخصی ضدعفونی می شوند.

https://www.irna.ir/photo/83688877/%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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