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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

الزامات سیاست خارجی
ابزارهای نظارتی و اجرایی سازمان در راستای قانون مداری است

پاسخ سازمان تامین اجتماعی به گزارش نشست کمیسیون تسهیل 
کسب و کار اتاق تهران

دنیا اقتصاد/ دکتر روح اهلل اسالمی
و  افغانستان  قبال  در  ایران  خارجی  سیاست 
عراق نیاز به برنامه ریزی های کارآمد دارد. ایران 
اشتراکات زبانی و مذهبی با این دو کشور دارد 
و باید تا حد ممکن تنش زدایی انجام دهد و هر 
این گونه  اما  کند.  فصل  و  حل  را  اختالف  گونه 
بی برنامگی،  براساس  نباید  سیاست گذاری 
فراموش کاری و رویه های سنتی باشد، بلکه باید 
حرفه ای پیش برود و بر قالب گفتمانی سنتی و 

غیرقابل اتکا بنا نشود.
در عصر اطالعات به علت پیدایش شهروندان جهانی، 
محیط سایبر اثرگذار و قدرت هوشمند کشورها دیگر 
نمی توان به شیوه های مکانیکی دوره مدرن حکومتداری 
کرد. سیاست اعتماد، جوانمردی، راستگویی و تکیه بر 
منافع  توانایی حفظ  نیز  اخالق حتی در عصر مدرن 
نظر  به  اطالعات.  به عصر  برسد  نداشت، چه  را  ملی 
می رسد اکنون آنچه در گفتمان سیاست خارجی ایران 
وجود دارد بازی های صفر و صدی است که در منطق 
یعنی  صفر  سیاست  ندارد.  معنایی  خارجی  سیاست 
قطع  و  کشور  دور  کشیدن  دیوار  کامل،  خودکفایی 
رابطه با همسایگان و کشورهای اثرگذار؛ با این استدالل 
 که آنها زورگو و متجاوز هستند. سیاست صد نیز به 
معنای اعتماد کامل، دوستی، رها کردن کشور و تفسیر

ادامه در صفحه 3

سازمان تامین اجتماعی نسبت به نقدهای مطرح 
شده در نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار 
اتاق تهران واکنش نشان داد و پاسخ این نقدها را 

به اتاق تهران ارسال کرد.
نقد  به  اجتماعی  تامین  سازمان  عمومی  روابط 
نشست  نوزدهمین  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران که با عنوان 
»انتقادات جدی از سازمان تامین اجتماعی« روی وب 

سایت اتاق تهران نیز منتشر شد، پاسخ داده است.
تهران  اتاق  کسب وکار  تسهیل  کمیسیون  اعضای   
تشکل های  اعضای  از  که  نشست  این  مهمانان  و 
به  سخنانی  در  هستند،  خصوصی  بخش  اقتصادی 
سوی  از  دفاتر  بازرسی  جمله  از  متفاوتی  مسایل 
در  بیمه  حق  پرداخت  نحوره  سازمان،  بازرسان 
طرح  ماندن  مسکوت  فروش،  و  خرید  قراردادهای 
مجلس،  در  اجتماعی  تامین  قانون   41 ماده  حذف 
که  اموری  به  آن  بسط  و  مقاطعه کاری  مفهوم 
سازمان  نبودن  قانون مدار  و  می شود  برون سپاری 

نقدهایی وارد کرده بودند.
از جمله صغری علی آبادی، مدیر امور بیمه معاونت 

حق  پرداخت  نحوه  مورد  در  تهران  اتاق   کسب وکار 
بود:  گفته  فروش،  و  پیمان  قراردادهای  در  بیمه 
پیمان  قرارداهای  در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
مناقشه  وارد  کارفرمایان  با  مسیر  دو  از  فروش  و 
قانونی و همچنین  دفاتر  بازرسی  از طریق   می شود؛ 

بر مبنای ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی که 
در زمان دریافت مفاصاحساب با اعمال ضریب نسبت 
به این امر اقدام  می کند. ماده 41 ماده ای است که 
تامین  برای  را  کار  مبلغ  کل  به  مزد  نسبت   تعیین 

ادامه در صفحه 4

https://www.faragostar.net/ieis/?utm_source=landingpage-sandika&utm_medium=banner&utm_campaign=sandikaoff
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3441132-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C


عناوین اخبار

26شهریور 1397 شماره  2263     

2

 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

به  تامین اجتماعی  پاسخ سازمان 
تسهیل  کمیسیون  نشست  گزارش 

اتاق تهران  کسب و کار 
سازمان تامین اجتماعی نسبت به نقدهای مطرح 
شده در نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار 
اتاق تهران واکنش نشان داد و پاسخ این نقدها را 

به اتاق تهران ارسال کرد.
صفحه 1

پژوهشی سندیکا  گزارش  انتشار 
تنظیم مقررات  راهکارهای  درباره 

بازار در سایت اتاق بازرگانی تهران
ایران  برق  صنعت  سندیکای  پژوهشی  معاونت 
ارزیابی  و  بررسی  به  پژوهشی  گزارش  یک  در 
بازارهای  در  بازار  مقررات  تنظیم  راهکارهای 
انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقررات 
گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر 

تولیدکنندگان انحصاری پرداخته است.
صفحه 3

وزارت نیرو نسبت به تغییر تعرفه برق 
پرمصرف ها اقدام کند/ برخورداری دو 
برابری پرمصرف ها از یارانه پنهان برق
شورای  مجلس  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس 
برق مشترکین  تعرفه  تغییر  بر ضرورت  اسالمی 

پرمصرف جامعه تاکید کرد 
صفحه 6

انرژی های  انقالب  پرچمداران 

تجدید پذیر 
آژانس بین المللی انرژی )IEA( در آخرین گزارش 
خود در مورد انرژی های تجدید پذیر، ضمن اعالم 
این موضوع که افت شدید هزینه ها و حمایت های 
صورت گرفته از طریق سیاست های اصالحی، راه 
را برای تداوم رشد بخش انرژی های تجدید پذیر 

گشوده است
صفحه 6

تولید برق از بزرگترین مرکز دفن 
تهران  زباله 

با اتمام مطالعات تولید برق از بزرگترین مرکز دفن 
زباله تهران و تفاهمنامه 3 جانبه ای میان صندوق 
و  پسماند  سازمان  شهرداری،  کارکنان  ذخیره 
امضای  آماده  پروژه   ،KRC ای  کره  کنسرسیوم 

قرارداد است.
صفحه 7

سرمایه گذاري برای احداث و توسعه 
11 ساختگاه کشور نیروگاه در 

شورای اقتصاد در جلسه امروز خود با درخواست 
وزارت نیرو مبنی بر سرمایه گذاري جهت احداث و 

توسعه نیروگاه در 11 ساختگاه کشور موافقت کرد
صفحه 7

معافیت  کاالهای مشمول  فهرست 
پرداخت ما به التفاوت ارزی، به 3637 

قلم کاال رسید
 عمده اقالم افزوده شده، در گروه های کشاورزی، 

معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و 
لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات قرار 

می گیرند. 
صفحه 8

قیمت طال،دالر، سکه و ارز امروز 
 ۹7/۰6/26

قیمت دالر در بازار تهران 1۴ هزار و 2۰۰ تومان 
و قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۵2۵ 

هزار تومان ثبت شده است.
صفحه ۹

شناخت 7 ذهنیت در مذاکرات 
لمللی بین ا

صفحه 1۰
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ادامه از صفحه 1
همه رویدادها با منطق های فردی و خانوادگی است. 
دولت-کشور با خانواده، قبیله و طایفه تفاوت دارد به 
این معنا که هر گونه رفتار صفر به اسم امنیت گرایی، 
واقع گرایی و هرگونه رفتار صد به اسم آرمان گرایی و 

تنش زدایی محکوم به شکست است.
بدیهی در مورد مبانی و تکنیک های سیاست  اصول 
خارجی وجود دارد. اینکه همه کشورها دنبال منافع 
ملی خود هستند بنابراین از آنها توقع اخالقی بودن، 
اعتماد، راستگویی و فرشته مسلکی نداشته باشیم. با 
همه بازیگران بین الملل می توان رابطه داشت و حتی 
زمانی که دو کشور در جنگ به سر می برند منطقی 
داشته  دیپلماتیک  مراودات  که  است  کم هزینه  و 
باشند. دیپلماسی و ارتباطات بین الملل حتی در عهد 
نیز  باستان و قرون وسطی  امپراتوری ها و کشورهای 
نه  است  ابزار  دیپلماسی  چراکه  است،  داشته  وجود 
هدف. از سوی دیگر در ارتباطات بین الملل و تنظیم 
سیاست خارجی همیشه باید قدرت را با قدرت مهار 
کرد و جز تشویق و تنبیه یعنی برنامه ریزی واقع گرایانه 
راهکاری برای رسیدن به منافع ملی وجود ندارد. توقع 
راستی، وفای به عهد، هزینه کردن مداوم بازیگران بدون 
سود بردن، امروزه حتی در مناسبات خانوادگی هم رایج 
نیست، چه برسد به عرصه روابط بین الملل و فضای 
آنارشیک که حتی سازمان ها و حقوق بین الملل نیز در 

آن کم اعتبار هستند.
افغانستان براساس توافق سال 13۵1 ملزم به تامین 
کشور  دو  مشترک  رود  هیرمند  است.  هامون  حقابه 
است که از افغانستان سرچشمه می گیرد و به هامون 
که بخشی از آن نیز در افغانستان است سرازیر می شود. 
افغانستان به کمک هند سدهای فراوانی روی هیرمند 
اثر کوتاهی دستگاه سیاست خارجی  زده است و در 

تخلیه  روستا  است. 8۰۰  هامون خشک شده  اکنون 
شده اند، ریزگردها مردم سیستان و بلوچستان را آزار 
می دهد و مهاجرت های فراوانی شکل گرفته است. ایران 
برای افغانستان همیشه پناه بوده است و اتباع افغانستان 
میلیونی در ایران زندگی می کنند. افغانستان به آب های 
آزاد دسترسی ندارد و ایران بدون پیش شرط چابهار و 
خط راهی برای آنها باز کرده است. اکنون سیستان و 
بلوچستان باید اولویت دستگاه سیاست خارجی ایران 
باشد و بازگشت آب به هامون و رونق کشاورزی و بهبود 
محیط زیست آنجا به نفع هر دو کشور است. مهم این 
است که هامون و وضعیت آب سیستان و بلوچستان 

وارد معادله سیاست خارجی ایران با افغانستان شود.
در موضـوع عراق نیز باید مرزهای دو کشـور مشـخص 
و در مجلـس عـراق تصویـب شـود. حسـاب و کتـاب 
محاسـبه شـود.  بایـد  و...  غرامـت جنـگ، کمک هـا 
می توانیـم هزینه هـا و سـرمایه ها را ناگهانـی دریافـت 
نکنیـم، امـا نمی توانیـم همه را ببخشـیم و به حسـاب 
نیاوریـم و کار بـه جایـی برسـد کـه مرزهـا مشـخص 
نباشـد، باید مشـخص شـود چـرا برخـی در عـراق در 
زمـان قطـع آب و بـرق علیه ایران شـعار می دهند و به 
پرچم و کنسـولگری ایـران توهین می کنند. سیاسـت 
خارجـی ایران بایـد در ظاهر تنـش زدا، مبتنی بر روابط 
حسـنه، اخالقـی و کامـال متعهدانـه رفتار کنـد، اما در 
واقعیـت همـه امور را بسـنجد و هیچ موضوعـی را رها 
نسـازد. آنچـه اکنـون به نظـر می رسـد در حـال روی 
دادن اسـت و به خصـوص مرزنشـینان را اذیت و منافع 
ملی کشـور را دچار آسـیب ساخته اسـت، رویکردهای 
صفـر و صدی اسـت که یـا تنش زدایی محـض یا قطع 

ارتبـاط را دسـتور کار قـرار داده اند.
*دکتر روح اهلل اسالمی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه 

فردوسی است.

انتشار گزارش پژوهشی سندیکا درباره راهکارهای تنظیم مقررات 
بازار در سایت اتاق بازرگانی تهران 

معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران در یک گزارش پژوهشی به بررسی و ارزیابی راهکارهای 
تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقررات گذاری برای حمایت از 

حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری پرداخته است. 
در فصول مختلف این گزارش ساختار بازار صنایع تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق، تدوین بسته 
سیاستی برای بهینه سازی بازار و رفع آثار منفی انحصار، تدوین بسته سیاستی تنظیم مقررات برای بهینه سازی 

بازار و رفع آثار منفی انحصار و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
اتاق بازرگانی تهران گزارش پژوهشی سندیکا را در پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کرده است که با این لینک  

قابل مشاهده و دریافت است. 

http://tccim.ir/images/Projects/TCCIMirProjectsThesis_192_1430.pdf  
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۴ اخبار صنعت برق 

ادامه از صفحه 1
اجتماعی ممکن  می سازد.

علی آبادی هم چنین با اشاره به طرح حذف ماده 41 
قانون تامین اجتماعی در مجلس شورای اسالمی و 
اتاق تهران به جریان  مسکوت ماندن آن گفته بود: 
افتادن این طرح را مورد پیگیری قرار گرفته و پس از 
پیگیری، مجدداً طرح مسکوت ماند. این ماده با روح 
قانون تصویب شده در سال ۵4 تناقض دارد؛ ضمن 
آنکه مشخص نیست، دیدگاه قانونگذار در سال 13۵4 
تامین  اکنون  بوده است.  در مورد مقاطعه کاری چه 
و  بخشیده  توسعه  را  قانون  این  شمولیت  اجتماعی 
آن را به همه اموری که برون سپاری  می شود، بسط 
تلقی  مقاطعه کاری  را  امور  این  همه  و  است  داده 
در  که  است  این  اجتماعی  تامین  استنباط   می کند. 

قراردادهای خرید و فروش، کار نهفته است.
فریدون طالیی زاده، مشاور مالیاتی رییس اتاق تهران 
نیز در این نشست عنوان کرده بود که سازمان تامین 
اجتماعی، سازمان قانون مداری نیست و هر موردی 
این  قوی  البی  دلیل  به  شود،  ارجاع  مجلس  به  که 
سازمان با نمایندگان مجلس، به نتیجه نخواهد رسید.

در  اجتماعی  تامین  سازمان  عمومی  روابط  اکنون 
مشاور  تقی پور،  امیرعباس  امضای  به  که  نامه ای 
تامین  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل  و  مدیرعامل 
اجتماعی به اتاق تهران ارسال شده است، پاسخ هایی 
به موارد مطرح شده در این نشست داده که عیناً و 
منتشر  تهران  اتاق  سایت  در  تصرف  و  دخل  بدون 

می شود.
پاسخ سازمان تامین اجتماعی

عطف به مطلب در آن سایت با عنوان »در نوزدهمین 
تهران  اتاق  وکار  کسب  تسهیل  کمیسیون  نشست 
تامین  سازمان  از  جدی  انتقادات  شد،  مطرح 

اجتماعی« مورخ 1397/۵/2 به استحضار می رساند:
اقشار  از  حمایت  اجتماعی  تامین  سازمان  رسالت 
گرفتن  پوشش  تحت  و  جامعه  در  شاغل  مختلف 
و  اجتماعی  پریشانی های  و  نابسامانی  برابر  در  آنان 
اجتماعی  تامین  خدمات  از  برخورداری  و  اقتصادی 
برابر اصل 29 قانون اساسی است و بی شک هدف از 
وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای مناسب برای 
رسیدن به نظم اجتماعی بر قاعده عدالت است و به 
تولید  حوزه  در  مقررات  و  قوانین  وجود  یقین  قطع 
زمینه های  آن  اجرای صحیح  نیز  و  خدمات  ارائه  و 
ملت  آحاد  پیشرفت  و  رفاه  و  اشتغال  کار،  ثبات 
باالخص نیروهای شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری 
ابزارهای  وجود  رو  این  از  و  کرد  خواهد  فراهم  را 
و  تحقق  جهت  به  سازمان  این  نظارتی  و  اجرایی 
و جلوگیری  مهم  این  برای  الزم  تضمین های  ایجاد 
از تضییع حقوق بیمه شدگان امری اجتناب ناپذیر و 
کامال در راستای قانون مداری و رعایت مقررات است.

و  جلوگیری  راستی آزمایی،  نظارت،  شناسایی، 
چنان  دارای  بیمه شدگان  حقوق  تضییع  از  ممانعت 
منظور  به  اجتماعی  تامین  قانون  که  است  اهمیتی 
ایجاد ضمانت اجرایی و جلوگیری از موضوع فوق و 
سایر موارد مربوط به فرار بیمه ای در فصول مختلف 
انجام  مقطوع،  دستمزد  تصویب  به  نسبت  قانون 
بازرسی، ایجاد حداقل مزد، رسیدگی به صورت مزد، 
تعیین حق بیمه به صورت علی الراس، تعیین نسبت 
نقدی،  جرایم  دریافت  شده،  انجام  کار  کل  به  مزد 
نقدی  جزای  و  کارفرمایان  مدارک  و  اسناد  بررسی 

اقدام نموده است.
کارگاه های  خاص  شرایط  به  توجه  با  قانونگذار 
استمرار  عدم  کار،  انجام  محل  منجمله  پیمانکاری 
کار و فعالیت موقت کارگاه، تغییرات سریع کارکنان، 

محیطی،  نامناسب  شرایط  جغرافیایی،  وسیع  حوزه 
منظور  به  موارد،  سایر  و  کار  فراوان  خطرات  وجود 
از  از گریز  شناسایی این گونه فعالیت ها و جلوگیری 
شاغل  کارکنان  حقوق  تضییع  بیمه،  حق  پرداخت 
در  مقرر  مزایای  از  آنان  بهره مندی  و  این حوزه  در 
قانون تامین اجتماعی و همچنین کنترل و نظارت بر 
ارائه لیست  به  آنان  عملکرد مقاطعه کاران و ترغیب 
و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای 
پیمانکاری، طبق مواد 38 و 41 قانون نسبت به بیان 
کار  کل  به  مزد  به  نسبت  تعیین  و  قانونی  تکالیف 
انجام یافته اقدام نموده است و حق بیمه متعلقه را 
به همان نسبت مطالبه و وصول می نماید. به همین 
به  قانون   28 ماده  بیمه  حق  ماخذ  اعمال  منظور 
و  مصوبات 129  برابر  کارکنان،  حقوق  و  مزد  مبلغ 
143 شورایعالی تامین اجتماعی موضوع قراردادهای 
مشمول ضوابط طرح های عمرانی و تصویب نامه های 
مذکور  شوایعالی   1373/9/7 و   137۰/1/24 مورخ 

وضع گردیده است.
بازرسان  اجتماعی،  تامین  قانون  ماده 47  اساس  بر 
سازمان تامین اجتماعی صرفا طبق وظایف قانونی و 
در راستای حفظ و صیانت از حقوق بیمه شدگان و 
از جمله ماده  قانونی  انجام تکالیف  از  راستی آزمایی 
38 قانون تامین اجتماعی، کارگاه های مشمول این 
قانون را مورد بازرسی قرار می دهند و به دلیل عدم 
به  ناگزیر  سازمان  این  که  است  فوق  ماده  رعایت 
تعیین نسبت مزد به کل کار انجام شده در مواردی 
است که کارفرما به وظایف قانونی خود عمل نکرده، 

می باشد.
و  کار  مقاطعه  تعاریف  عمومی  افکار  تنویر  جهت 
پیمانکار در لغت نامه ها و ماده 12 فصل نهم از قانون 
مالیات بر درآمد و همچنین ماده 7 شرایط عمومی 

پیمان استخراج و عینا به استحضار می رسد:
1- مقاطعه کار کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان 
عمل  هرگونه  دادن  انجام  مناقصه،  یا صورت مجلس 
و یا فروش کاالیی را با شرایط مندرج در قرارداد یا 
پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و 

به مدت معین تعهد نماید.
2- پیمانکار کسی که انجام دادن کاری را در برابر 
کنتراتچی  مقاطعه کار،  بگیرد؛  برعهده  معینی  پول 
از  پس  کاری  انجام  گرفتن  عهده  به  پیمانکاری،  و 

تعیین مزد.
در  که  می شود  اطالق  اشخاصی  به  مقاطعه کار   -3
ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه 
با شرایط  را  یا فروش کاالیی  و  انجام هرگونه عمل 
مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه 

در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.
4- آنکه شغل او تعهد به فعل )ساختمان و بنا و راه 
و غیره( و یا حمل و نقل کاال به صورت عمده باشد. 
به عبارت دیگر، شخص حقوقی است که سوی دیگر 
امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر 

اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است.
یا  یا تسری  این موضوع که صرف شمول و  بیان  با 
قانون   38 ماده  موضوع  کاری  مقاطعه  مفهوم  بسط 
تامین اجتماعی به منزله مطالبه حق بیمه بر اساس 
ماده 41 قانون تامین اجتماعی نمی باشد بلکه رعایت 
ماده قانونی مذکور مطمع نظر قانونگذار بوده است، 
خرید  اقالم  می شود،  اشاره  خرید  مبحث  مورد  در 
مندرج در دفاتر قانونی کارفرمایان با ارائه مدارک و 
مستندات مربوط به خرید خارجی غیرمشمول کسر 
یا  خرید  در خصوص  و  می شود  شناخته  بیمه  حق 
بیع انواع کاال، اجناس، مواد و تجهیزات داخلی طبق 

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
مفاد بخشنامه های صادره بشرط ارائه فاکتور رسمی 

از محاسبات حق بیمه معاف خواهند بود.
در ارتباط با قراردادهای سفارش ساخت یا خرید از 
تولیدی داخلی، چنانچه موضوع قرارداد  کارگاه های 
در محل کارگاه ثابت و توسط پرسنل کارگاه تولیدی 
انجام پذیرد، می بایست ضمن رعایت ماده 38 قانون 
قانون خودداری  اعمال ماده 41  از  تامین اجتماعی 
صرفا  و  وجه  مطالبه  بدون  مربوطه  مفاصاحساب  و 
ثابت  کارگاه  کارکنان  بیمه  حق  پرداخت  بشرط 
تولیدی برابر ماده 4۰ قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 صادر 

گردد.
برابر ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی جهت ارتقا نظام مالی کشور، که بر اساس 
آن می باید حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای 
ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی 
مبنای  بر  مصالح،  بدون  یا  مصالح  با  غیرعمرانی  و 
گردد  اخذ  پیمانکاران  توسط  شده  ارائه  فهرست 
اعالم می دارد با ملحوظ داشتن این مهم و ماده 4۰ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور مصوب 94/2/1 همچنین امعان نظر به وظیفه 
تعهدات  انجام  نحوه  بر  سازمان  نظارتی  و  کنترلی 
قانون  و 38  ماده 28  کارفرمایان موضوع  تکالیف  و 
تامین اجتماعی، به گواه آمارهای ماخوذه از فروردین 
تعداد 7۵/222  به  ماه 1396،  اسفند  لغایت   1394

براساس  و  ضریب  اعمال  بدون  مفاصاحساب  فقره 
لیست و بازرسی کارگاهی صادر گردیده است که این 
موضوع، بیانگر و تصدیق کننده عملکرد سازمان در 
اجرای قوانین و مقررات موصوف و همچنین تالش 
به منظور ایجاد تعامل مثبت، جهت جلب رضایت و 

اعتماد شرکای اجتماعی سازمان می باشد.
سازمان تامین اجتماعی علیرغم وجود تکالیف قانونی 
انکار آن حداقل در بعد منابع  فوق و تاثیر غیرقابل 
مالی و بر خالف نظریه مبتنی بر مداخالت گسترده 
یا البی گری قوی با نمایندگان محترم مجلس شورای 
بیشتر  هرچه  همراهی  و  تفاهم  منظور  به  اسالمی، 
نامه  تصویب  وفق  خصوصی،  بخش  شرکت های  با 
فرماندهی  ستاد   96/4/31 مورخ   ۵۰432 شمارعه 
دفاتر  و  مدارک  از  بازرسی  انجام  مقاومتی،  اقتصاد 
شرکت های مشمول ماده 47 قانون را از آخرین سال 
از  قبل  بازرسی سنوات گذشته که  از  و  انجام  مالی 
می گرفت  ساله صورت  ده  به صورت  مذکور  مصوبه 
جز در مواردی که طبق تصویب نامه مزبور از شمول 
مالی مستثنی شده خودداری  آخرین سال  بازرسی 

می نماید.
سازی  شفاف  منظور  به  اجتماعی  تامین  سازمان 
تحت  قوانین،  اجرای  به  تمرکز  و  تاکید  با  اقدامات 
راستای  در  اجتماعی  شریک  از  حمایت  عنوان 
پاسخگویی  آماده  همواره  وکار،  کسب  فضای  بهبود 
از  را  کارفرمایان  شکایات  یا  و  گالیه ها  سواالت،  به 
وجود  صورت  در  و  دارد  اداری  و  قانونی  مجاری 
هرگونه مشکل در رابطه با بازرسی از دفاتر قانونی، 
حوزه های  در  شاغل  کارکنان  و  پیمانکاران  امور 
آماده  مربوطه  مستندات  و  مدارک  ارائه  با  مختلف، 
سوی  از  مطروحه  مشکالت  به  رسیدگی  و  بررسی 

ذینفعان است.
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رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی:

وزارت نیرو نسبت به تغییر 
تعرفه برق پرمصرف ها اقدام 
کند/ برخورداری دو برابری 

پرمصرف ها از یارانه پنهان برق
شورای  مجلس  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس 
اسالمی بر ضرورت تغییر تعرفه برق مشترکین 
کمیته  این  گفت:  و  کرد  تاکید  پرمصرف جامعه 
بیش از پیش آمادگی خود را برای اصالح تعرفه 
برق پرمصرف ها اعالم کرده است و امیدواریم هر 

چه سریع تر این روند انجام شود.
"رحیم زارع" رئیس کمیته افتصاد مقاومتی مجلس 
اطالع رسانی  پایگاه  با  وگو  اسالمی در گفت  شورای 
وزارت نیرو )پاون(، درباره تغییر تعرفه برق مشترکین 
از  درصد   2۰ آمار  طبق  داشت:  اظهار  پرمصرف 

مشترکین بخش خانگی نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر 
برابر  دو  همچنین  و  کرده  مصرف  برق  میانگین  از 

سایر مردم از یارانه پنهان برق استفاده می کنند.
توسط  برق  مصرف  کنترل  عدم  اصلی  عامل  وی 
مشترکین پرمصرف را ارزان بودن آن دانست و گفت: 
قیمت برق برای این مشترکین و اعطای برق یارانه 
ای به پله های باالی مصرف و مصارف بی رویه است.

در  مناسب  سیاست  اتخاذ  بنابراین  داد:  ادامه  زارع 
که  است  اقدامی  برق،  تعرفه  اصالح  و  قیمت گذاری 
طبق تجربیات جهانی می تواند در کاهش مصرف برق 
تاثیرگذار باشد و بحران خاموشی را  این مشترکین 

در زمان اوج بار مرتفع کند.
تعرفه  اینکه اصالح  بر  تاکید  با  نماینده مجلس  این 
برق باید با تمرکز بر مشترکین پرمصرف انجام شود 
عنوان  بگیرد،  بر  در  را  جامعه  عموم  نیست  الزم  و 
باالتر  سطح  در  نیرو  وزارت  است  ضروری  داشت: 
این  در  گیر  تصمیم  نهاد  عنوان  به  وزیران  هیات 
زمینه، هر چه سریع تر به منظور حل بحران خاموشی 
به  فشار  آمدن  وارد  از  آتی، جلوگیری  در سال های 
اصالح  همچنین  و  تولیدکنندگان  و  مردم  عموم 
مشترکین  برای  تعرفه  افزایش  برق،  صنعت  اقتصاد 

پرمصرف را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی خانه ملت با اشاره به 
اینکه، این کمیته گزارشی را درباره آثار حل بحران 
خاموشی برق و اصالح تعرفه مشترکین پرمصرف در 
اختیار وزارت نیرو قرار داده است، تصریح کرد: این 
اصالح  برای  را  خود  آمادگی  پیش  از  بیش  کمیته 
تعرفه برق پرمصرف ها اعالم کرده است و امیدواریم 
برای  را  این زمینه، شرایط  تصمیم گیری سریع در 
حل بحران خاموشی برق و دیگر موارد مهم ذکر شده 

در سال های پیش رو فراهم آورد.

پرچمداران انقالب انرژی های 
تجدید پذیر

 )IEA( انرژی : آژانس بین المللی  اقتصاد  دنیای 
انرژی های  مورد  در  خود  گزارش  آخرین  در 
افت  که  موضوع  این  اعالم  ضمن  تجدید پذیر، 
از  صورت گرفته  حمایت های  و  هزینه ها  شدید 
تداوم  برای  را  راه  اصالحی،  طریق سیاست های 
رشد بخش انرژی های تجدید پذیر گشوده است، 
سه بازار دارای بیشترین رشد در حوزه انرژی های 

تجدیدپذیر جهان را معرفی کرده است.
بر این اساس، شکسته شدن رکورد عملکرد انرژی های 
تجدید پذیر در سال 2۰16، بسترساز تحقق پیش بینی 
آژانس  است.  شده   2۰22 سال  برای  سازمان  این 
سال  از  که  است  کرده  پیش بینی  انرژی  بین المللی 
2۰16 تا سال 2۰22 ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 
افزایش  گیگاوات   92۰ از  بیش  یا  درصد   43 تا 
اقتصاد در گزارشی که  یافت. مجمع جهانی  خواهد 
آورده است:  این سازمان منتشر کرده  از پیش بینی 
اگر بخواهیم سه کشور پیشتاز در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر را معرفی کنیم، بی تردید چین پیشتازی 
محسوب  تجدیدپذیر  انرژی های  رشد  در  بی رقیب 
کل  درصد   4۰ از  بیش   2۰22 سال  تا  و  می شود 
ترکیب انرژی های پاک جهان به این کشور اختصاص 
خواهد یافت. دلیل این پیشتازی، دستیابی به اهداف 

مختلف ظرفیتی و پاسخگویی به نگرانی ها در زمینه 
آلودگی هوای این کشور است. چین هم اکنون موفق 
شده است به اهداف سال 2۰2۰ خود در زمینه تولید 
یابد و آژانس بین المللی  پنل های خورشیدی دست 
انرژی پیش بینی می کند که اهداف سال 2۰22 چین 
در حوزه انرژی های بادی نیز تا سال 2۰19 محقق 
انرژی های  زمینه  در  همچنین  چین  شد.  خواهند 
برای  استفاده  آبی مورد  انرژی های  زیستی همچون 
بازار  بزرگ ترین  برقی  خودروهای  و  حرارت  و  برق 
آمریکا  اساس،  این  بر  می شود.  محسوب  جهانی 
حوزه  در  جهان  رشد  بیشترین  دارای  بازار  دومین 
انرژی های تجدیدپذیر است، جایگاهی که به واسطه 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  ناگهانی  تصمیمات 
این کشور در زمینه اصالحات نظام مالیاتی، تجارت 
بین الملل و سیاست های حوزه انرژی، در خطر قرار 
دارد  تعلق  هندوستان  به  اما  جایگاه  سومین  دارد. 
که بنا به پیش بینی سازمان بین المللی انرژی موفق 
اتحادیه  تجدیدپذیر  انرژی های  رشد  در  خواهد شد 
انتظار  پیش بینی،  این  اساس  بر  زند.  کنار  را  اروپا 
انرژی های  تولید  ظرفیت   2۰22 سال  تا  می رود 
تجدیدپذیر در هندوستان تا بیش از دو برابر افزایش 
انرژی های خورشیدی و بادی 9۰ درصد رشد  یابد. 
ظرفیت هندوستان را بر دوش خواهند کشید. افت 
تولید  ظرفیت  زمینه  در  شفافیت  فقدان  و  تقاضا 
ضمن آنکه نااطمینانی ها در مورد رشد حوزه یورو در 
این حوزه تا سال 2۰2۰ را روزافزون کرده، موجب 
شده است که هم اکنون رشد انرژی های تجدیدپذیر 
بین  آن  میانگین  از  کمتر  درصد   4۰ اروپا  اتحادیه 
اما  اساس،  این  بر  باشد.   2۰16 تا   2۰11 سال های 
چشم انداز وضعیت هریک از کشورهای اتحادیه اروپا 

در زمینه انرژی های تجدیدپذیر بهتر است.

http://news.moe.gov.ir/News-List/2
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تولید برق از بزرگترین مرکز 
دفن زباله تهران

با اتمام مطالعات تولید برق از بزرگترین مرکز دفن 
زباله تهران و تفاهمنامه 3 جانبه ای میان صندوق 
و  پسماند  سازمان  شهرداری،  کارکنان  ذخیره 
کنسرسیوم کره ای KRC، پروژه آماده امضای 

قرارداد است.
خبرگزاری مهر: اجرای طرح مطالعاتی پروژه از سوی 
تابعه  های  شرکت  از  کیش  آتیه  گنجینه  شرکت 
به  سال  یک  ای  کره  کنسرسیوم  و  ذخیره  صندوق 
طول انجامیده است و با پایان بررسی های حقوقی 
طرفین  توسط  امضا  آماده  قرارداد،  نویس  پیش 

قرارداد است.
این قرارداد میان سازمان مدیریت پسماند، سازمان 
شهرداری  مردمی  های  مشارکت  و  گذاری  سرمایه 
تهران و کنسرسیوم کره ای KRC بزودی به امضا 

می رسد.

مرکز دفن زباله های تهران در منطقه آراد کوه در 
کیلومتر 23 جاده قدیم تهران- قم در جنوب شهر 
زباله حدود  منطقه دفن  قرارداد، مساحت  کهریزک 
1۰۰ هکتار بوده و از 4۰ سال قبل دفن زباله های 

تهران و شهرک های اطراف در آن اغاز شده است.
در عین حال الزم است آنچه در زمین دفن می شود، 
مدیریت شده و کمترین خسارت را به محیط زیست 

وارد کند.
و  تولید  زباله  بهداشتی  دفن  یا  لندفیل  عوارض  از 
انتشار برخی گازها از جمله سولفید هیدروژن و متان 
 ، پروژه  اجرای  با  که  است  شیرابه  نشر  همچنین  و 
کاهش  آن  بد  بوی  و  هیدروژن  سولفید  گاز  انتشار 
یافته و شیرابه موجود نیز در یک چرخه دائمی برای 
تا  شود  می  تزریق  زباله  درون  به  متان  گاز  تولید 
ضمن جلوگیری از ورود عناصر آالینده به آب های 
و  شده  بیشتری  متان  گاز  تولید  باعث  زیرزمینی، 

قابلیت بهره برداری و سوددهی طرح افزایش یابد.
تولید برق از گاز متان یکی از مهمترین و اقتصادی 
ترین شکل های بهره برداری از لندفیل است و می 
توان به مدت 2۰ سال از فضای موجود تا ظرفیت 4۰ 

مگاوات ساعت برق تولید کرد.
طرح  این  اجرای  اقتصادی،  های  ارزیابی  اساس  بر 
معادل  گذاری  سرمایه  دالر  میلیون   13۰ نیازمند 
طریق  از  تماما  که  است  تومان  میلیارد  هزار   18

کنسرسیوم کره ای تامین خواهد شد.
با توجه به اینکه شهرداری تهران به عنوان صاحب 
گاز متان تولیدی شناخته می شود، قرارداد به صورت 
BOO بین شهرداری تهران و کنسرسیوم کره ای 
فروش  از  را  توجهی  قابل  درآمد  و  می شود  منعقد 
نهایی برق و همچنین درآمد ناشی از فروش اعتبار 

کربنی سازمان ملل خواهد داشت.

شورای اقتصاد موافقت کرد؛

سرمایه گذاري برای احداث و توسعه نیروگاه در 11 ساختگاه کشور
شورای اقتصاد در جلسه امروز خود با درخواست وزارت نیرو مبنی بر سرمایه گذاري جهت احداث و 

توسعه نیروگاه در 11 ساختگاه کشور موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، جلسه شورای اقتصاد ظهر امروز، دوشنبه به ریاست معاون اول 

رییس جمهوری برگزار شد.
در این جلسه که وزراي نیرو، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، نفت، سرپرست وزارت امور اقتصادي و داریي، 
رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس اتاق بازرگاني ایران نیز حضور داشتند درخواست هاي وزارت نیرو در 
خصوص اصالح قرارداد خرید تضمیني برق نیروگاه بهبهان، سرمایه گذاري جهت احداث و توسعه نیروگاه در 11 
ساختگاه کشور، انتشار اوراق مالي اسالمي مربوط به شرکت هاي تابع وزارت نیرو، سرمایه گذاري براي آماده سازي 
ساختگاه ها و مدیریت بر اجراي طرح هاي افزایش بازدهي نیروگاه هاي سیکل ترکیبي و اصالح یکي از مصوبات 
شورا در خصوص استفاده از فاینانس براي طرح ساختمان سد مخزني شفارود مورد بحث و بررسي قرار گرفت 

و شورا با این درخواست ها موافقت کرد.

http://www.bartarinha.ir/fa/news/772594/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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فهرست کاالهای مشمول 
معافیت پرداخت ما به التفاوت 

ارزی، به 3637 قلم کاال رسید
در  شده،  افزوده  اقالم  عمده  تعادل:  روزنامه   
و  برق  شیمیایی،  معادن،  کشاورزی،  گروه های 
الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی 

و تجهیزات قرار می گیرند. 
این در حالی است که ترخیص کاالهای این فهرست 
ابالغ  به گمرکات  کاال  هر  تعرفه  کد  تفکیک  به  که 
حمایت  سازمان  تاییدیه  به  نیازی  دیگر  شده اند، 
تعهد  اخذ  یا  و  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف 
کشور  بانکی  نظام  از  خارج  بنابراین،  و  ندارد  بانکی 
جهت  نیز  تسهیالتی  آن سو،  از  می پذیرد.  صورت 

ترخیص هر چه ساده تر برای این گروه کاالیی در نظر 
گرفته شده که به عنوان نمونه، می توان به »ترخیص 
و  حقوق  ازای  به  کاال  از  بخشی  نگهداشتن  با  کاال 
عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده«، »ترخیص 
و  موقت«  ورود  جدید  »تسهیالت  کاال«،  درصدی 
»استرداد حقوق ورودی« اشاره کرد. افزایش کاالهای 
مشمول معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی اما در 
اعتراضات  این،  از  پیش  که  می گیرد  صورت  حالی 
گسترده ای برای لغو بند ۵ بخشنامه ارزی دولت )با 
موضوع پرداخت ما به التفاوت ارزی( صورت گرفته 
البته  تجاری  و  صنعتی  تشکل های  فشارهای  بود. 
موجب اعمال برخی معافیت ها در پرداخت این ما به 
التفاوت شده بود و به این ترتیب، سه گروه کاالیی 
»ماشین آالت، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و 
از دستگاه های اجرایی«،  با هریک  طرح های مرتبط 
نیاز  مورد  ملزومات  و  قطعات  وارداتی،  اولیه  »مواد 
قیمت گذاری  رسمی  ارز  با  آن  نهایی  محصول  که 
و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  اولیه  »مواد  و  می شود« 
قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی« 
مشمول این معافیت ها شده بودند. با این همه، به نظر 
می رسد فهرست نهایی معافیت ها عماًل طوالنی تر از 
آن است که با برنامه ریزی های دولت جهت کاستن 
از اعطای »یارانه های ارزی« به صنایع و فعالیت های 
تجاری همخوانی داشته باشد. در فهرست تازه منتشر 
»چغندر  فرغون«،  »الستیک  همچون  اقالمی  شده، 
قند« و حتی »هندوانه« به چشم می خورد، کاالهایی 
جهت  چرا  نخست،  وهله  در  نیست  مشخص  که 
ارز رسمی دریافت کرده اند و در وهله دوم،  واردات 

چرا مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی نشده اند.
بر اساس بند ۵ بخشنامه ارزی دولت در تاریخ 16 
این  از  پس  که  وارداتی  کاالهای  تمامی  ماه،  مرداد 

مابه التفاوت  باید  شده  کشور  گمرکات  وارد  تاریخ 
نرخ  و  تومان   42۰۰ ارزش  به  دالر  رسمی  نرخ 
تا  می شد  پرداخت  کاال  صاحب  سوی  از  آزاد،  بازار 
از  یکی  به  موضوع  این  داده  شود.  ترخیص  اجازه 
اصلی ترین نگرانی های بخش خصوصی جهت تسهیل 
در ترخیص کاالهای وارداتی که در گمرکات کشور 

مانده بودند، تبدیل شد.
به  نسبت  اقتصادی  فعاالن  اعتراضات  دلیل  به  اما 
وزارت  پیشنهاد  براساس  دولت  هیات  مصوبه،  این 
از  برخی  گرفت،  تصمیم  وتجارت  معدن  صنعت، 
ارزی  التفاوت  مابه  پرداخت  از  را  کاالیی  گروه های 
معاف کند. از همین رو و براساس فهرستی که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده و آن را در اختیار 
گمرک قرار داده، تعداد کاالهای مشمول معافیت از 
رسید.  مورد   3637 به  ارزی  التفاوت  مابه  پرداخت 
تعداد کاالهای معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزی 
هفته  همین  شنبه  روز  تا  گمرکی،  ترخیص  جهت 
3464 مورد بود که با اعالم 173 قلم کاالی جدید، 
فهرست نهایی به رقم 3637 قلم کاال رسید. گمرک 
کشور  سراسر  گمرکات  به  را  نهایی  فهرست  ایران 
اعالم کرده و به این ترتیب، بخش بزرگی از کاالهای 
ماشین آالت  از  )اعم  سرمایه ای  و  واسطه ای  وارداتی 
صنعتی و برخی نهاده های تولید( با همان نرخ رسمی 
واحد های  و  بازارها  روانه  تومان   42۰۰ یعنی  ارز، 

تولید خواهند شد.
واسطه ای  کاالهای  معافیت  که  است  حالی  در  این 
توانایی تولیدی  و سرمایه ای، که سهمی اساسی در 
اختصاص  خود  به  را  کشور  صنعتی  واحدهای 
فعاالن  خواسته های  اصلی ترین  از  یکی  می دهند، 
در  گذشته،  هفته های  در  که  بود  خصوصی  بخش 
ارگان های  و  خصوصی  بخش  مشترک  نشست های 

دولتی، مورد تأکید تولیدکنندگان قرار گرفته بود. در 
حال حاضر 3 هزار و 637 قلم کاال مشمول معافیت 
در  بنابراین  شده اند،  ارز  التفاوت  مابه  پرداخت  از 
تعرفه  کد  تفکیک  به  که  کاالها  این  ترخیص  زمان 
است،  شده  اطالع رسانی  و  ابالغ  گمرکات  به  کاال  هر 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  تاییدیه  به  نیازی 

تولید کنندگان  یا اخذ تعهد بانکی نخواهد بود.
کاالهایی که ما به التفاوت نمی دهند

از دیگر سو، اما بر اساس فهرست اولیه معافیت ها که 
در روزهای پایانی مرداد ماه سال جاری منتشر شده 
از پرداخت  بود، گروه اول کاالهای وارداتی که معاف 
مابه التفاوت ارزی شدند شامل »ماشین آالت، تجهیزات، 
قطعات یدکی خط تولید و طرح های مرتبط با هریک 
وارداتی،  اولیه  »مواد  است.  اجرایی«  دستگاه های  از 
قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با 
ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه 
به  وارداتی  کاالیی  گروه  دومین  ذی ربط«  تولیدی 
ارزی جا خوش  معافیت  لیست  شمار می روند که در 
کرده اند. اما سومین گروه کاالهای وارداتی که در این 
لیست معافیت ارزی قرار گرفته اند، »مواد اولیه دارو، 
پزشکی  تجهیزات  یدکی  قطعات  و  پزشکی  تجهیزات 
قیمت گذاری  مشمول  که  است  پزشکی«  ملزومات  و 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  تشخیص  با  رسمی  ارز  با 

آموزش پزشکی است.
فهرست کاالهای معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزی 
اما با همکاری سه نهاد دولتی کشور نهایی شده است. 
این صورت است که  به  این فهرست  ساز و کار تهیه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست و کد هشت 
بانک  به  را  معافیت  مشمول  کاالهای  تعرفه ای  رقمی 
به  اعالم  با  نیز  بانک مرکزی  و  اعالم می کند  مرکزی 
ارزی  التفاوت  به  ما  پرداخت  شرط  عامل،  بانک های 

http://tnews.ir/news/f7ec118793806.html
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تعرفه های  کد  مورد  در  را  گمرکی  ترخیص  جهت 
اعالمی، حذف می کند. وزارت صنعت اما فهرست را 
این  برای  تا  می کند  ارسال  نیز  کشور  گمرکات  به 
بدون طی  گمرکی  ترخیص  فرآیند  کاالها،  از  گروه 
مراحل تأمین ارز از طریق نظام بانکی انجام گیرد. به 
این ترتیب، بخش بزرگی از معضل رسوب کاالیی در 
گمرکات کشور، به شکلی فوری مرتفع می شود. این 
همان اتفاقی بود که طی هفته گذشته در گمرکات 
از  بسیاری  آن،  موجب  به  و  گرفت  انجام  کشور 

محموله های وارداتی از گمرکات ترخیص شدند.
فهرست  جاری،  هفته  شنبه  روز  راستا،  همین  در 
ارزی،  مابه التفاوت  پرداخت  از  معاف  کاالهای  اولیه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  بخشنامه  انتشار  با 
خطاب به رییس کل بانک مرکزی، تکمیل شد. در 
به  جدید  کاالی  قلم   173 صنعت،  وزیر  بخشنامه 
شده  افزوده  اقالم  بود.  شده  اضافه  پیشین  فهرست 
برق  شیمیایی،  معادن،  کشاورزی،  گروه های  در 
سازی  ماشین  خانگی،  لوازم  و  فلزی  الکترونیک،  و 
 3637 شامل  که  نهایی  فهرست  است.  تجهیزات  و 
قلم کاال است اما گروه های کاالیی متعددی را در بر 
می گیرد که همچون بسیاری از فهرست های مشابه 
در کشور، در برخی موارد کاالهایی را در بر می گیرد 
فهرست  این  در  جایی  نباید  می رسد  نظر  به  که 
داشته باشند. به عنوان نمونه، »الستیک فرغون« با 
کد تعرفه 4۰118۰2۰، »چغندر قند« با کد تعرفه 
از  یکی   1397 سال  که  حالی  )در   121291۰۰
باالترین میزان تولیدات چغندر قند را در کشور به 
تعرفه  با کد  است( و حتی »هندوانه«  ثبت رسانده 

8۰711۰۰، از جمله این کاالها هستند.
چرخش کلید در قفل گمرک

اما  کشور  گمرکات  در  وارداتی  کاالهای  رسوب 

میان  در  بسیاری  نگرانی  گذشته،  هفته  طی 
صریح  اعالم  بود.  آورده  وجود  به  اقتصادی  فعاالن 
گمرک  شد  موجب  اما  دست  این  از  نگرانی هایی 
این  قانونی خود  ظرفیت های  از  استفاده  با  کشور، 
نهاد، تالش کند تا کاالهای رسوب کرده در گمرکات 
کشور هر چه زودتر ترخیص شوند. به عنوان نمونه، 
همین چند روز پیش، پیشنهاد گمرک جهت تسهیل 
موجود  کاالهای  ارز جهت  انتقال  بدون  کاال  واردات 
انبارها، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و  در 
عملیاتی شد. براین اساس به پیشنهاد گمرک ایران 
ترخیص  برای  یکماه  اعتبار حداکثر  با  ثبت سفارش 
از  قبل  تا  استثنای خودرو که  به  واردات کاال  جهت 
انبار  قبض  دارای  نامه  تصویب  این  تصویب  تاریخ 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  اماکن گمرکی، مناطق 
از  ارز متقاضی  با  ارز و  انتقال  باشند بدون  اقتصادی 
سوی هیات وزیران بالمانع اعالم شده است. همچنین 
ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها 
سقف  رعایت  بدون  است،  سالجاری  ماه  مرداد  اول 
ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصالحی بند 2 ماده 
1۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات وصادرات 
ه   ۵۵۵49 497۵1/ت  شماره  تصویب نامه  موضوع 
بالمانع است. اگر کاالیی مشمول فهرست معافیت ها 
با  بانک مراجعه و  به  نبود، وارد کننده کاال می تواند 
ارایه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص 
1۰۰ درصد کاالی خود از گمرکات اقدام نماید. افزون 
تولیدی  واحدهای  از  ایران همچنین  این، گمرک  بر 
درخواست کرد تا از تسهیالت ترخیص نسیه، ترخیص 
و  حقوق  ازای  به  کاال  از  بخشی  نگهداشتن  با  کاال 
عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص 
درصدی کاال، تسهیالت جدید ورود موقت و استرداد 

حقوق ورودی نهایت استفاده را کنند.

وقتی »بند ۵« مشکل آفرین شد
گمرکی  ترخیص  جهت  ارزی  ما به التفاوت  پرداخت 
ارز  از  استفاده  با  آنها  ترخیص  فرآیند  که  کاالهایی 
دولتی پیش از این انجام گرفته بود اما چند روز قبل 
صنعتی  و  اقتصادی  فعاالن  شدید  اعتراض  موجب 
شده بود. روز 13 شهریور ماه سال جاری، جمعی از 
تولیدکنندگان و واردکنندگان، در مقابل اتاق تهران 
دولت  هیات  مصوبه  به  اعتراض  در  و  کردند  تجمع 
لغو  ارز، خواستار  نرخ  مابه  التفاوت  پرداخت  بر  مبنی 
این مصوبه شدند. علت اعتراض تجمع کنندگان »نقض 
عهد دولت در معامله فروش ارز« بود و آنها حتی قول 
پیگیری حقوقی این موضوع را از طریق نظام قضایی 
داده بودند، چرا که دولت در این زمینه، با استناد به بند 
۵ مصوبه شماره 63793 / ت ۵۵632 مورخ 97/۵/16 
هیات دولت، تخصیص ارز رسمی جهت واردات کاال 
را مستلزم پرداخت ما به التفاوت نرخ رسمی و نرخ 
اقدام  این  بود.  کرده  نیما(  )سامانه  ثانویه  بازار  در 
از  بسیاری  که  می گرفت  صورت  حالی  در  اما  دولت 
تولید کنندگان، تسویه بدهی های ارزی خود با دولت 
را با استفاده از استقراض بانکی و حتی ودیعه گذاری 
صورت داده بودند و پرداخت ما به التفاوت ارزی، عمال 
خارج از توان آنها بوده است. مجتبی خسروتاج، رییس 
سازمان توسعه تجارت ایران نیز پیش تر، در گفت وگو 
با »تعادل« با اشاره به اینکه فهرست بندی های وزارت 
گروه بندی  یا  معافیت  تخصیص،  زمینه  در  صنعت 
کاالیی قاعدتا می تواند به مرور زمان تغییر کند، این 
طور توضیح داده بود: احتمال تغییر در فهرست ها با 
توجه به تغییر در شرایط تجاری کشور وجود دارد. به 
عنوان نمونه، من فکر می کنم تغییر در زمینه اعطای 
معافیت جهت پرداخت ما به التفاوت ارزی برای ماشین 
آالت تولیدی و برخی کاالهای واسطه ای، ناگزیر باشد.

قیمت طال،دالر، سکه و ارز امروز 
۹7/۰6/26

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
آزادی طرح  بهار  تمام  آزاد سکه  بازار  در  امروز 
جدید ۴ میلیون و ۵1۵ هزار تومان و سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 2۰1 هزار تومان 

معامله شد.
دو  آزادی  بهار  سکه  نیم  قطعه  هر  آزاد  بازار  در   
میلیون و 12۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلون و 
11۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 64۰ هزار 

تومان فروخته می شد.
هر گرم طالی 18 عیار نیز امروز 391 هزار  تومان 
طال  اونس  هر  آنکه  ضمن  بود،  شده  ارزش گذاری 
معامله  دالر   119۵.4 قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 

می شود.
بانک  و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با 
مرکزی از 2۰ فروردین دالر را با قیمت 42۰۰ تومان 
ثابت  اردیبهشت  تا 3۰  این نرخ  تک نرخی کرده اند؛ 
بود ولی از 31 اردیبهشت تا 1۵ مردادماه نرخ دالر هر 
روز سیر صعودی را طی می کرد ولی از 16 مردادماه 

مجدداً در قیمت 42۰۰ تومان تک نرخی شد.
 1۰۰ و  هزار   14 دالر   قیمت  آزاد  بازار  در  امروز 
قیمت  تومان.   447 و  هزار   16 یورو  قیمت  تومان، 
پوند  18  هزار و 49۵ تومان و قیمت درهم امارات 

38۵۰ تومان دادوستد می شد.
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1۰یادداشت مدیریتی

شناخت 7 ذهنیت در مذاکرات بین المللی

وقتی صحبت از مذاکره کردن به میان می آید، برخی 
باشند.  برنده  قیمتی  هر  به  فقط  می خواهند  افراد 
تا  کنند  کار  هم  با  عالقه مندند  بیشتر  دیگر  برخی 
برای  می کند.  راضی  را  همه  که  برسند  توافقی  به 
اینکه به بهترین دستاورد ممکن برسید، باید بدانید 
با چه کسی قرار است روبه رو شوید و چه چیزی به او 
اما چگونه؟ مارک جاکوبز، نویسنده  انگیزه می دهد. 
و از شرکای ارشد موسسه Hofstede، دیدگاه های 
نحوه  و  مختلف  مذاکره  نوع  هفت  مورد  در  را  خود 
مدیریت کردن هر کدام به اشتراک گذاشته که در 

ادامه می خوانیم.
1( مذاکره رقابت است. فردی که مقابل شما نشسته، 
مثل  را  آن  بردن.  دارد:  هدف  یک  که  است  رقیبی 
ضد  که  بگیرید  نظر  در  ذهنی  کشتی  مسابقه  یک 
یا  است.  مهم  داشتن  مهارت  اندازه  به  زدن  حمله 
استراتژیک  رویکرد  نیازمند یک  بازی شطرنجی که 
ویژگی  به  توجه  با  سناریوها  این  از  کدام  هر  است. 
فردی که با او مذاکره می کنیم، کاربرد دارد. اما در 
نهایت، طرف مقابل این را رقابتی می داند که در آن 
افراد  معموال  است.  بازنده  نفر  یک  و  برنده  نفر  یک 
در کشورهای آنگلوساکسون مثل بریتانیا، استرالیا و 

نیوزیلند چنین ذهنیتی دارند.
به  دقت  با  دارید،  سروکار  رقیب  یک  با  وقتی 
اولویت های او و کلماتی که استفاده می کند، گوش 
دستاورد،  چالش،  مثل  اصطالحاتی  احتماال  دهید. 
اهداف  و  راهکار  شدن،  برنده  مدت،  کوتاه  موفقیت 
کمک  سوال ها  این  پرسیدن  می شنوید.  را  سریع 

کنید:  شناسایی  را  ذهنیت  این  با  افرادی  می کند 
چرا به محصول یا شرکت ما عالقه دارند، چه چیزی 
آنها را متقاعد می کند که تامین کننده خود را تغییر 
دهند، چه چیزی آنها را از کار کردن با ما بازمی دارد 
و امیدوارند از این مذاکره چه چیزی به دست آورند؟

ذهنیت  که  کسی  است.  فرآیند  یک  مذاکره   )2
فرآیندی دارد، یک »سازمان دهنده« است. یعنی دقت 
دارد و دوست دارد برنامه ریزی کند. مردم کشورهای 
ژرمن معموال این ویژگی ها را دارند؛ کشورهایی مثل 
آلمان، اتریش و جمهوری چک. آنها معتقدند توافق 
اندازه اصل صحبت ها مهم  بر سر قوانین مذاکره به 
مورد  در  که  است  این  شما  رویکرد  بهترین  است. 
فرآیند و اقداماتی که می خواهند شما دنبال کنید از 
آنها سوال بپرسید. سپس مطابق خواست آنها رفتار 
کنید. عبارت هایی که یک »سازمان دهنده« استفاده 
اطالعات،  ساختار،  تخصص،  مثل  کلماتی  می کند، 

فرآیند، اعتبار و پیش بینی پذیری را دربرمی گیرد.
آن  در  که  توافقی  باشد.  برد-برد  باید  مذاکره   )3
است. شانس  توافق  بهترین  باشند،  راضی  دو طرف 
افزایش می یابد که  توافقی زمانی  به چنین  رسیدن 
چنین  باشند.  کرده  برقرار  ارتباط  هم  با  طرف  دو 
ما  بیشتر  چون  می افتد،  اتفاق  ندرت  به  چیزی 
داریم.  مختلفی  ذهنیت های  کردن،  مذاکره  موقع 
را معموال در مردم  ویژگی هایی  این حال، چنین  با 
چه  یافت.  می توان  هلند  و  اسکاندیناوی  کشورهای 
باشند؟  این حد خاص  تا  آنها  باعث می شود  چیزی 
آنها می خواهند به توافقی برسند که در آن، همه از 

نتیجه به دست آمده رضایت داشته باشند.
خوبی  اطالعات  معموال  »ارتباطی«  مذاکره کننده 
دارد و با شبکه گسترده ای از افراد کار می کند. آنها 
همچنین به شدت پذیرا و مستقیم هستند و انتظار 
چون  باشد،  این گونه  هم  مقابل شان  طرف  دارند 
به  رسیدن  کلید  بودن  بی پرده  و  صداقت  معتقدند 
مذاکره کننده  طرف های  همه  برای  شرایط  بهترین 
جمعی،  توافق  مثل  اصطالحاتی  از  افراد  این  است. 

نوآوری، همکاری و رفاه استفاده می کنند.
4( مذاکره یک حرکت دیپلماتیک است. اگر بخواهید 
با کسی که ویژگی های یک دیپلمات را دارد مذاکره 
کنید، با شخصی طرف هستید که عموما تحصیالت 
باال و کمی حس طنز دارد. این گونه افراد همان قدر 
دور  نظر می رسند، همان قدر  به  آرام  و  منعطف  که 
به  افراد  نوع  این  با  اینکه  برای  از دسترس هستند. 
توافق برسید، باید جلسات متعددی بگذارید و در این 
جلسات ابتدا خودتان و شرکت تان را معرفی کنید، 
سپس ارتباط ایجاد کنید و در نهایت اقتدار و احترام 

متقابل را به نمایش بگذارید.
این سوال ها کمک می کنند بفهمید آیا با چنین فردی 
روبه رو هستید یا نه: آیا به فکر تغییر تامین کننده خود 
ایجاد شده چیست و  افتاده اند؟ فلسفه رابطه ای که 
آیا طرف مقابل روی منطقی بودن همکاری ما توافق 
دارد؟ کشورهای التین مثل فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و 

بلژیک معموال چنین ذهنیتی دارند.
۵( مذاکره یعنی تبادل لطف. مذاکره بر اساس مقابله 
این  دارد.  رواج  دیگری  روش  هر  از  بیش  مثل،  به 
افراد به جای خریدن یک محصول یا خدمت از یک 
نفر، با افرادی که با آنها رابطه شخصی دارند و به آنها 
اعتماد دارند، وارد کسب وکار می شوند. فرد »مقابله 
شما  از  چیزی  وقتی  است  معتقد  مثل کننده«  به 

انتظار چنین  خریده، در واقع به شما لطف کرده و 
لطفی را در مقابل دارد. چنین توافق هایی معموال با 

تبادل لطف همراه هستند تا کاال.
مقابلـه بـه مثل کننـده در مکالمـات خـود معموال از 
صداقت، وفـاداری، روابط بلندمـدت و پذیرش تغییر 
صحبـت می کنـد. اگـر طـرف مقابل شـما جـزو این 
دسـته اسـت، او را به یک شـام یا ناهار کاری دعوت 
کنیـد. افـرادی که چنیـن ذهنیتی دارنـد معموال در 
اروپـای شـرقی، آمریـکای جنوبـی یـا آفریقـا یافـت 

می شـوند.
که  دسته  این  افراد  است.  ماراتن  یک  مذاکره   )6
قبل  می دهند  ترجیح  می شوند،  نامیده  ماراتن کار 
وقت  رابطه سازی  برای  شما،  با  کسب وکار  شروع  از 
صورت  توافق  چیز  همه  مورد  در  وقتی  تا  بگذارند. 
نگرفته، هیچ قراری تنظیم نمی شود و ممکن است 
طرف مذاکره کننده دائما شرایط توافق را تغییر دهد. 
برقراری یک رابطه مشارکتی قوی برای ماراتن کارها 
خیلی مهم تر از خود توافق است. از نظر آنها امضای 
یک توافق نامه تازه شروع کار است. آنها انتظار دارند 

شما انعطاف پذیر باشید و تغییر شرایط را بپذیرید.
7( مذاکـره یعنـی جسـت وجو بـرای تکامل. کسـانی 
کـه چنیـن روحیـه ای در مذاکـره دارنـد، معتقدنـد 
هـم تصویـر کلـی شـما و هم جزئیـات رابطـه کاری 
اعتمـاد  بایـد سـطح  اسـت.  انـدازه مهـم  یـک  بـه 
قابـل توجهـی بـرای این افـراد ایجـاد کنیـد، وگرنه 
افـراد  ایـن  نمی شـوند.  شـما  بـا  کسـب وکار  وارد 
را  توافـق  جنبه هـای  همـه  و  هسـتند  کمال طلـب 
ریـز بـه ریـز موشـکافی می کننـد تـا بـه یـک توافق 
یکدسـت برسـند. بنابرایـن در برابـر این افـراد آماده 
پاسـخ دادن بـه صدهـا سـوال باشـید. ژاپنی هـا این 

ویژگـی را دارنـد.
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مراسم عزاداری و اجرای تعزیه حضرت قاسم در شهرستان مریانج - همدان

با  همراه  الحسین)ع(  اباعبداهلل  سوگواری  مراسم 
اجرای تعزیه حضرت قاسم ابن الحسن)ع( درشب 
ششم محرم درشهر مریانج برگزار شد. َمریانَج یکی 
از شهرهای استان همدان است که در 6 کیلومتری 
جاده همدان - کرمانشاه و در دامنه های کوه الوند 
واقع شده که مراسم ها و آیین های مختلفی در ایام 

محرم دارد.
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