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اعالم جزئیات افزایش 
قیمت ۲۰ تا ۲۵درصدی 

مواد شوینده
و بهداشــتی شــوینده، صنایــع ن ـ ـ جم ن ا س ـ ـ ی رئ
آرایشــیایــراناظهــارکــردکــهپــودررختشــویی،مایــع
ظرفشــویی،خمیردنــدانومایــعلباسشــوییاقالمــی
هســتندکــهافزایــشقیمــتآنهــا25درصــدیخواهد
بــود.ایــنافزایــشقیمــتاعمــالشــدهوتــازمانیکه
قیمــتمــواداولیــهدوبــارهتفــاوتفاحــشپیــدانکنــد

معتبراست.
بختیــار علم بیگــی در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد 
افزایش قیمت مواد شــوینده اظهار کرد: افزایش قیمت 
در خردادمــاه صــورت نگرفت. در آن زمان شــایع بود که 
افزایــش قیمــت از 25 تــا 65 درصــد اعالم شــده بود که 
بــا آن موافقــت نکردیــم. اخیرا 5 قلــم کاال به میزان 25 
درصــد و مابقــی شــوینده های آرایشــی و بهداشــتی 20 
درصد افزایش قیمت در سال جاری را تجربه می کنند.

وی افــزود: پــودر رختشــویی، مایــع ظرف شــویی، 
خمیردنــدان و مایــع لباسشــویی اقالمــی هســتند کــه 
افزایــش قیمــت آنها 25 درصــدی خواهد بود و تغییرات 
قیمــت مابقــی 20 درصــدی خواهــد بــود. ایــن افزایــش 
قیمــت اعمــال شــده و تــا زمانــی کــه قیمــت مــواد اولیه 

دوباره تفاوت فاحش پیدا نکند معتبر است.
رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
ایــران در پاســخ بــه درصد اعالمــی افزایــش قیمت مواد 
شــوینده در رســانه ها گفــت: افزایــش 27 درصــدی در 
مــواد شــوینده رخ نــداده اســت. اگــر بیــش از میــزان 
اعالمی گرانتر فروخته شود، به سازمان حمایت معرفی 

می کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: طبیعتــا تقاضــا در ایــن مدت 
کمتــر شــده و مردم ســعی می کننــد خرید خــود را کمتر 
کنند اما میزان آن هنوز محاسبه نشده است. صادرات 
مــواد شــوینده هــم به منــوال قبلی به کشــورهای حوزه 
ـارس، ازبکســتان، ارمنســتان و غیــره انجــام  ـج فـ خلیـ

می شود.
واردات  خبــر  بــه  واکنــش  در  ــی  گ ی ب م  ل ع
خمیردندان های لوکس گفت: خمیردندان های میلیونی 
در بــازار موجــود نیســتند، اگر هم باشــند عجیب اســت 
کــه ارز بــه آنها تخصیــص داده شــود، بنابراین تقلبی یا 
قاچــاق اســت. کســانی که تولیــد غیرحرفــه ای دارند این 
موارد را شــایعه می کنند تا اگر 300 یا 400 هزار تومان 

هم خواستند بفروشند آن را توجیه کنند.
وی ادامه داد: غیر ممکن است که یک خمیردندان 
قیمت هــای میلیونــی را داشــته باشــند. خمیردندان های 
بــا  د از افزایــش قیمــت  ـ ران بعـ ـ ـ ی ا ازار  ـ ـ ب ـی در  ـ ن ایرا
حــدود 16250 تومــان و 18830 تومــان و همچنیــن 
خمیردندان هــای خارجــی کــه در ایــران تولیــد می شــوند 
بــا قیمت هــای 24400 تومــان و 25900 تومــان فروخته 
می شــود یــک مــدل ذغالــی نیــز در بــازار موجــود بود که 

قیمت آن 67000 تومان بود و از آن استقبال نشد.

جزئیات نحوه رسیدگی به 
ارزش کاالی قاچاق ورودی و 

بررسی در دفتر ارزش
گمــرکایــرانجزئیــاتنحــوهرســیدگیبــهارزش
کاالیقاچاقورودیوبررســیدردفترارزشرااعالم

کرد.
بــه گــزارش تســنیم،  ایمانی مدیــر کل دفتر ارزش 
در  صادره  های  بخشنامه  پیــرو  کــرد،  ــالم  ع ا رک  ـ ـ م گ
خصوص نحوه ارزشگذاری کاالها، با عنایت به وجود 
موارد نقص رسیدگی در برخی از پروندههای اختالفــی 
مظنون به قاچاق، ارسالی از گمرکات محل از حیث 
اعتراض به ارزش مورد محاسبه خواهشمند است 
دستور فرمایید به شرح زیر و بــا رعایــت سایر مقررات 

اقدام نمایند.
یا  ورودی  قاچاق  کاالی  ارزش  به  در رسیدگی 
صدور جهت تسریع در صحت بررسی و جلــوگیری از 
تطویل روند رسیدگی، براساس بند ح و بند خ ماده 
یــک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین منابع 
قانون  در  مندرج  مرتبط  مواد  و مستندات موضوع 
امور گمرکی و آییــن نامــه اجرایی آن با احصاء نوع، 
مشخصات و ماهیت دقیق کاالها و همچنین اطالعات 

الزم جهت ارزش گذاری اقدام گردد.
در صورت دستور مرجع محترم قضایی مبنی بر 
ارجاع پرونده به این دفتر، مراتب به همراه مشخصات 
واحد  ارزش  ردیف،  هر  تفکیک  ه  ب ا  ه ال ا ک ل  م ا ک
ارزش کل استنباطی، محاسبه صحیح  استنباطی، 
ارزش ریالی و همچنین هر گونه مستند احتمالی قابل 
اتکا در این خصوص از قبیل فاکتور ، اسناد خرید و 
فروش ، کاتالوگ ، بروشور ، ... موجود در جوف کاال 
یا ارسال شده توسط سازمانهای کاشف و یا نظرات 
مندرج در نامه های وارده سازمانهای ذیربط با درج 
مصادیق مرتبط و بارگذاری تصاویر مربوطه و منابع و 

مستندات مورد رسیدگی، با این دفتر مکاتبه گردد.
در صورت دستور مرجع محترم قضایی مبنی 
بر طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به اختالفات 
گمرکی، محاســبه صحیح مبلــغ مورد اعتراض و حق 

رسیدگی کمیسیون ؛ مورد تاکید می باشد.
شماره  نامه  به  عنایت  ا  ب ت  س ا ر  ک ذ ن  ا ی ا ش
54/519/1/1400/30772 مورخ 1400/3/8 مدیرکل 
طرح  امکان  ایران  گمرک  ی  ق و ق ح ر  ت ف د م  ر ت ح م
تجدیــد  در کمیسیون  قاچاق  پرونده های متشکلــه 
نظر وجود نداشته و در صورت ابرام مرجع محترم 
رسیدگیکننده جهت طرح پرونده در کمیسیون مزبور، 
مراتب از طریق دفتر حقوقی گمرک ایران قابل پیگیری 

خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

 آذری جهرمی: ۱۰۰ درصد شهروندان ایرانی 

به اینترنت متصل هستند
وزیــرارتباطــاتوفناوریاطالعاتاعالمکردکه
ازنظــرجمعیتــی۹۸.5روســتاییانو۱۰۰درصد

شهروندانایرانیبهاینترنتمتصلهستند.
محمدجــواد آذری جهرمــی در توئیتــر افزود: 
ـر، عملکــرد ایــن دولــت در  »مقایســه دو تصویـ
اتصــال روســتاها را نمایــش جزئیــات اطالعــات 
 روســتا بــه روســتا هــم بــرای شــما در ســامانه

diiar.ir منتشــر کردیــم تــا ارزیابی دقیــق عملکرد 
میسر باشد.«

بــر اســاس اعالم ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، تعداد روستاهای دارای ارتباط 
)هــر نــوع از ارتباط( در کشــور امــروز به 52 هزار 
روســتا رســیده و تعداد اشــتراک های روستایی از 
3 میلیون اشتراک گذشته است. 44 هزار روستا 
و 82 هــزار کیلومتــر جــاده اکنــون تحت پوشــش 
همــراه اول و 18 هــزار روســتا و 64 هزار کیلومتر 

جاده تحت پوشش ایرانسل هستند.  
شــاخص دیگــری کــه در ایــن بیــن توســط 

سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفته، 
وضــع شــاخص مکالمــات موفق )ASR( اســت که 
اغلــب اپراتورهــا توانســته اند درصــد خوبــی را بــه 

خود اختصاص بدهند.  
ضریب نفوذ ارتباطات سیار در ایران اکنون 
از مرز 92 درصد گذشــته و تعداد مشــترکین نیز 
77میلیون اشــتراک را پشــت ســر گذاشته است. 
ضریب نفوذ همراه اول در اینترنت نسل سوم و 
چهارم در کشــور 37 میلیون مشــترک و ایرانسل 
35 میلیــون مشــترک اســت. رایتــل نیــز در ایــن 

میان سهم 3 میلیونی دارد.
 اینترنــت تــا هفت ســال قبل تنهــا 11 درصد 
روســتاهای کشــور را فــرا گرفتــه بود، اما توســعه 
ارتباطــات روســتایی امــروز آن را بــه بیــش از 97 
درصــد رســانده اســت. اکنــون اتصــال بــه شــبکه 
ملــی اطالعات در 90 درصد روســتاهای باالی 20 
خانوار فراهم اســت تــا پایان دولت 100درصد آن 

تکمیل خواهد شد.

محمدارفع
ـاهداتمیدانــیخبرنــگارعصــر طبــقمشـ
اقتصــاد،شــرکتمخابــراتایــرانایــنروزهــابا
ازبهروزرســانیویکپارچهســازی ری ـ ـ بهرهگی
بانــک از اســتفاده ا ـ ـ ب و ی ـ ـ ت ل دو ی ها که ب ـ شـ

اطالعــاتســازمانثبــتواحــوال
کشــوربــاهدفتشــخیصهویت
مالــکانتلفنهــایثابــت،خطــوط
مشــترکانراقطــعمیکنــدواز
آنهادرخواســتمیکندکهبرای
وصــلمجــددآنورثــهیــامالــکان
جدیــدبهاینادارهدرایناوضاع
کروناییبهصــورتحضوریبرای

تعیینتکلیفمراجعهکنند.
در ایــن اوضــاع کرونایی این مشــترکان باید 
به صورت حضوری به ادارات مخابرات مراجعه و 

خط قطع شده خود را تعیین تکلیف کنند. 
عــالوه بــر ایــن باید گفــت که براســاس آیین 
نامــه تقاضــا و اشــتراک تلفــن ثابت که در ســایت 

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در دســترس 
اســت و  در تاریــخ 6 خــرداد 1385 بــه مخابــرات 
ابالغ شــده اســت، صالحیت قطع یــا تخلیه تلفن 
ثابت به منظور شناسایی مالک خط برای مخابرات 
پیش بینــی نشــده اســت، چــه رســد بــه اینکــه بــه 
ایــن شــرکت اجــازه داده شــود کــه 
براســاس ســلیقه نســبت بــه قطع 
و یــا تخلیــه خطوط متوفایان راســا 
و بــدون کســب اجــازه از نهادهــای 

باالدستی اقدام کند.
در آییــن نامه » تقاضا و اشــتراک 
تلفــن ثابت«  مواردی که شــرکت 
مخابــرات مجــاز بــه قطــع تلفــن 

ثابت شده به این شرح است:
ای قطــع توســط  ـ رم تقاضـ ـ فـ ل  ـ ـ 1-  تکمی  

مشــترک و یا قائم مقام قانونی وی و یا اســتفاده 
کننــده )بــا ارائه مــدارک معتبر رســمی مندرج در 

دستورعمل اجرائی( و یا احدی از ورثه
2- قطــع تلفــن متعلــق بــه شــرکت هایی که 

منحــل شــده به درخواســت مدیــر تصفیــه، برابر 
آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی کشور

 3- هرگاه مشترک، قبض خود را در مهلت 

تعیین شده، پرداخت نکند
 4- دخالت در سیم کشی و منصوبات تلفن

 5- مزاحمت تلفنی

 6-  تلفن های بازداشتی 

در نتیجــه همان طــور کــه پیش تر نیــز گفته 
شد، شرکت مخابرات اجازه قطع تلفن متوفایان 
را بــدون تقاضــای وراث یــا حکــم قضائــی یــا بروز 

دیگر تخلفات مندرج در فهرست باال ندارد.
همچنیــن امــروزه کــه بســیاری از امــور بــه 
صورت اینترنتی انجام می شود و سیدمجید صدری 
مدیرعامل پیشین شرکت مخابرات، مدعی بود که 
این شرکت به دنبال افزایش خدمات غیرحضوری 
اســت، معلــوم نیســت چــرا بایــد در روزهــای قرمز 
کرونایــی ایــن اقــدام صــورت بگیــرد و مشــترکان را 

اجبارا حضوری به ادارات مخابرات بکشانند.
صدری در این گفت وگو با خبرگزاری فارس 

یــادآور شــده بــود کــه »تــالش شــرکت مخابــرات 
ایــران بر این اســت تــا تمام خدمات ســرویس ها 
در بخــش فــروش و پــس از فــروش بــه صــورت 

غیرحضوری در اختیار مشتریان قرار گیرد.«
او تصریــح کــرده بــود کــه »خدمــات تلفــن 
ثابت )ســرویس های ویژه شامل: انتظار مکالمه، 
مکالمه کنفرانســی، شــماره گیری ســریع، قطع و 
وصــل تلفن، درخواســت تغییــر آدرس مکاتبات، 
باز و بســته کردن صفر دوم، درخواســت کشــف 

مزاحــم، اعــالم و عــدم اعــالم بــه 118 و غیر فعال 
کــردن خدمــات ویــژه( و تســت ســرعت اینترنت، 
از دیگــر قابلیت هــای مهــم خدمــات غیر حضــوری 
شرکت مخابرات ایران است که از طریق سامانه 

2020 قابل ارائه است.«
حــال پــس از گذشــت بیش از 6 مــاه از این 
مصاحبــه و بــا تغییر مدیرعامــل به نظر می آید که 
ایــن خدمــات غیرحضــوری در اوضــاع کرونایی به 

حضوری تغییر یافته است.

مرکزپژوهشهایمجلسدربارهسازوکار
ناعادالنــهبــرایشناســاییحــقبیمــهوتعییــن
ضرایــبعلیالرأســی)حــقبیمهقــرارداد(اعالم
کــردکــهاختیــاراتدرنظــرگرفتــهشــدهبــرای
ســازمانتأمیــناجتماعــیدراخــذحــقبیمــه
قراردادهابهعاملیجهتجبرانکســریدرآمد
اینســازمانبهبهایفشاربهمحیطکسبوکار

تبدیلشدهاست.
مجلــس  هش  هــای  و ژ پ ز  ـ ـ ک ر م ا  ر ـ ـ ی خ ا
شــورای اســالمی بــا انتشــار گزارشــی بــا عنــوان 
»آسیب شناســی نحــوه وصــول حــق بیمه توســط 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا رویکــرد رفــع موانع 
تولیــد«، ضمــن پرداختــن بــه مهم تریــن عوامــل 
پایه ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب 
بروز مشــکل در تعامل کســب وکارها با ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی می شــود، اعــالم کــرد: »ایــن 
عوامــل، مشــکالت جــدی بــرای کســب وکارها بــه 
همــراه دارد و تعامــل با ســازمان تأمین اجتماعی 
را بــه یکــی از مهم ترین موانع تولیــد تبدیل کرده 

است«.
در سلســله گزارش هایــی قصــد داریــم بــه 
بررســی جزئیــات هــر کــدام از ایــن عوامــل ذکــر 
ـده در تعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا  شـ
کســب وکارها در فراینــد وصــول حــق بیمــه کــه 
مشــکالت جدی برای کســب و کارهــا ایجاد کرده 
اســت، بپردازیــم. اولیــن و دومیــن عامــل، »عدم 
قانونگــذاری صریــح و دقیــق و واگــذاری مســئله 
شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه های سازمان 
وان دســتگاه مجــری و  ـ ـی به عنـ ـن اجتماعـ تأمیـ
ذی نفع« و »صدور بخشــنامه های متعدد توســط 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و عــدم شــفافیت آنهــا 
بــرای کارفرمایــان و کســب وکارها« بود. ســومین 
عامــل، »ســازوکار ناعادالنه برای شناســایی حق 
بیمــه و تعییــن ضرایــب علی الرأســی )حــق بیمــه 
قــرارداد(« اســت کــه در ادامــه توضیــح خواهیــم 

داد:

حقبیمهقراردادچیستو
چگونهاخذمیشود؟

حــق بیمــه قراردادهــای پیمانــکاری در مــاده 
)38( قانــون تأمیــن اجتماعــی شــرح داده شــده 
اســت. ایــن مــاده خواســتار ایجاد الزام از ســمت 
کارفرمــا بــر پیمانــکار جهــت بیمــه کــردن کارکنان 
فعال در قرارداد اســت. برای اطمینان از این امر 
کارفرمــا موظــف اســت پرداخت پنــج درصد بهای 
کل قرارداد را به بعد از تسویه حساب با سازمان 
تأمیــن اجتماعــی و ارائــه مفاصاحســاب از ایــن 

ســازمان موکــول کنــد. همچنین چنانچــه کارفرما 
بــدون دریافــت مفاصاحســاب بیمــه از پیمانــکار، 
قســط آخــر مطالبــات پیمانــکار را پرداخت نماید، 
مســئول پرداخــت حــق بیمــه و خســارت آن، از 

طرف پیمانکار خواهد بود.
قانونگــذار بــا هــدف اطمینان از بیمه شــدن 
کارگرانــی کــه در مراکــز غیرقابــل دسترســی برای 
سازمان تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند و 
همچنین کارگرانی که بخشی از نیروی ها شرکت 
نیستند و برای کارفرما کار می کنند، ماده )38( را 
در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی براســاس ایــن مــاده، 
اقــدام بــه تعییــن درصدهایــی بــرای قراردادهــای 
پیمانکاری کرده اســت که براســاس آن درصدها، 
حــق بیمــه را دریافــت می کنــد. تعییــن درصــد و 
تدوین بخشنامه های مرتبط نیز به عهده سازمان 
تأمیــن اجتماعــی اســت. مبلــغ حــق بیمــه در این 
حالــت کــه اصطالحاً »حق بیمه قــرارداد« نامیده 
می شــود عمومــاً از حــق بیمــه ناشــی از لیســت 
بیشــتر اســت و بســته به اینکــه قــرارداد عمرانی 
)اجرایــی 6.6 درصــد و مشــاوره 15.6 درصــد( یــا 
غیرعمرانی )با مصالح 7.7 درصد و بدون مصالح 
16.7 درصد( باشــد، درصدی از قرارداد به صورت 

یکجا به عنوان حق بیمه اخذ می شود.
براســاس بنــد »55« بخشــنامه تنقیــح و 
تلخیــص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران، ســازمان 
تأمین اجتماعی با محاسبه حالت های اول و دوم 

هریــک از ایــن مبالــغ کــه بیشــتر بــود را فــارغ از 
اینکــه شــخصی را در قبــال مبالــغ دریافت شــده 

بیمه کند یا خیر از پیمانکار مطالبه می کند.

سازوکارحقبیمهقراردادلزوماً
منجربهرعایتحقوقکارگران

فعالدرپروژهنمیشود
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن موضوع اســت که 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی این مــاده را برای بیمه 
نمــودن افــرادی قــرار داده اســت کــه بــرای یــک 
شــرکت در قالــب یــک قــرارداد کار می کنند، ولی 
چون نیروی کار شــرکت نیستند، بیمه نشده  اند. 
به عبارت دیگر این افراد بتوانند از طریق این حق 
بیمه هــای دریافتــی از قــرارداد عمالً بیمه شــوند. 
ولی در حقیقت دیده می شود که سازمان تأمین 
اجتماعــی الزامــی در راســتای گرفتن اســامی این 
افراد اعمال نمی کند. درواقع می توان عنوان کرد 
کــه فرایندی جهت حصول اطمینان از بیمه افراد 
در ازای دریافت حق بیمه قرارداد طراحی نشــده 
اســت. لــذا به نظــر می رســد ایــن ســازوکار لزومــاً 
منجــر بــه رعایت حقــوق کارگران فعــال در پروژه 
نمی شــود و عمدتاً به لحاظ درآمدی برای ســازمان 
منافعی را محقق می کند. این موضوع مشــکالت 
فراوانــی را نیــز بــرای پیمانــکار ایجــاد می کند زیرا 
میــزان دریافتــی حــق بیمــه از طریــق حــق بیمــه 

قرارداد لزوماً با مقدار واقعی آن تطابق ندارد.

اختیارات در نظر گرفته شــده برای ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در اخــذ حق بیمــه قراردادها به 
عاملــی جهــت جبران کســری درآمد این ســازمان 
به بهای فشــار به محیط کســب وکار تبدیل شــده 
اســت و مــی توانــد به کاهــش ســرمایه اجتماعی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان بزرگتریــن 
صنــدوق بیمــه ای کشــور منجــر شــود. مبلغــی 
معادل 5 درصد کل قرارداد نزد کارفرما تا لحظه 
ارائــه مفاصاحســاب بــه کارفرمــا باقــی می مانــد 
کــه ایــن مبلــغ بــا توجه بــه اختیــارات داده شــده 
توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه کارفرما )در 
مــاده )38( قانــون تأمیــن اجتماعــی( حتــی تا 20 
درصــد کل قــرارداد در عمــل نیــز می رســد. ایــن 
اقــدام باعث می شــود کــه پیمانکار دچار مشــکل 

نقدینگی شود.
قراردادهــا  بیمــه  کالت حــق  ـ ر مشـ ـ گـ دی ز  ا
ً پیمانــکار  مشــکالت تعییــن قیمــت اســت. عمــال
کــه  قراردادهایــی  ــه  م ی ب ق  ـ حـ غ  ـ ـ ل ب م اس  ـ سـ را ب
پرداخــت می کنــد قیمــت کاال یــا خدمــت خــود را 
مشــخص می کنــد، ولــی اینکه دقیقــاً چه ضریبی 
بــه قــرارداد تعلــق می گیــرد یکــی از ابهام هایــی 
است که شرکت ها با آن مواجه می شوند و عمالً 
تعیین قیمت محصول برای کســب وکارها دشوار 
می شــود و حتــی رقابت پذیری شــرکت ها را دچار 

مشکل می کند.
همچنیــن اختیــارات مأمــور بیمــه در تعیین 
ضرایــب حــق بیمــه قــرارداد، راه را بــرای اعمــال 
نظــرات شــخصی و به تبــع آن بــروز فســاد اداری 
در روند اجرایی باز گذاشته است. تعیین تکلیف 
ضریــب حــق بیمــه  هــر پیمــان، بــه رأی و تفســیر 
کارشناســان بیمه تأمین اجتماعی بســتگی دارد. 
درنتیجــه، معمــوالً بیــن شــرکت ها و کارشناســان 
ایــن ســازمان اختالف هــا و کشــمکش هایی بــروز 
می کنــد. ایــن اختالف هــا بــر ســر موضوع هــای 
گوناگونــی ماننــد رأی بــر ســر تفســیر نــوع کار 
)فعالیــت مکانیکی و فعالیت انســانی که ضریب 
بیمــه پیمــان درباره آنها متفاوت اســت(، تفکیک 
هزینه هــای قــرارداد )مبالــغ مربــوط بــه خریــد 
مصالــح و مبالــغ مربــوط به پرداخت دســتمزد که 
ضرایــب متفاوتــی بــه آنهــا تعلــق می گیــرد( بــروز 

می کند.
در سال های گذشته مجلس شورای اسالمی 
و سایر نهادهای مؤثر در قانونگذاری برای اصالح 
ســازوکار حــق بیمه قرارداد و کمک بــه تولید، در 
قوانیــن مختلفــی ازجملــه بنــد »ج« مــاده )11( 
قانون رفع برخی از موانع تولید و ســرمایه گذاری 
صنعتــی )مصوب 7/5/1386(، مــاده )14( قانون 
حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی در 

تأمین نیازهای کشــور )مصوب 1391/5/1(، ماده 
)40( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظــام مالی کشــور)مصوب 1394/2/1( مصوباتی 
داشــته اند تــا با اصالح و یا حتــی حذف حق بیمه 
قــرارداد ایــن مشــکل را حــل کننــد. بــا وجــود این 
همچنــان مشــکل تعییــن ضرایــب بــرای دریافــت 
حــق بیمــه بــرای فعــاالن اقتصادی برطرف نشــده 
اســت، زیــرا در ایــن اصالحــات قانونــی به صورت 
جامــع به حل مســئله حق بیمه قــرارداد پرداخته 
نشــده و راهــکار جایگزیــن بــرای شــیوه نظــارت 
ســازمان تأمیــن اجتماعی معرفی نشــده اســت و 
ازســوی دیگــر به دلیل تفســیرپذیر بــودن و وجود 
مــوارد اســتثنا در عمل وصــول حق بیمه به روش 
حــق بیمــه قــرارداد برای بخــش زیــادی از فعاالن 

اقتصادی همچنان تداوم یافته است.

نمونههایواقعی
براســاس ایــن گــزارش، در کتــاب »درد دل 
کسب وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی« 
)منتشــر شــده در ســال 98( نمونه هــای واقعــی 

درباره این موضوع آمده است که عبارتند از:
مــورد 1: بــا توجــه بــه اینکه فعالیت شــرکت 
A در حــوزه خریــد و فــروش نرم افــزار اســت، 
کارشناســان بیمــه بــا فــرض اینکــه پــول دریافتی 
بــرای هــر نرم افــزار شــامل هزینه نصــب نرم افزار 
هــم می شــود و چــون نصب نرم افــزار یک خدمت 
به حســاب می آیــد، کل هزینــه دریافتــی بــرای 
نرم افــزار را مشــمول حق بیمه قرارداد دانســتند. 
مبلــغ 320 میلیــون تومــان به عنــوان حــق بیمــه 
قرارداد و جریمه در آن سال برای شرکت تعیین 

شد.
بــرای اعتــراض بــه مبلــغ مشــاوری از افــراد 
قدیمی و بازنشسته سازمان را به خدمت گرفت. 
مشــاور قــول داد در ازای مبلــغ معینــی به عنــوان 
دســتمزد میزان جریمــه را به 280 میلیون تومان 
کاهش دهد. پس از گذشت چند هفته، نامه ای 
از تأمیــن اجتماعــی دریافت شــد کــه مبلغ جدید 

جریمه 280 میلیون تومان تعیین شده بود.
مورد 2: فردی جهت فیلمبرداری از همایش 
یک سازمان دولتی با آن سازمان قراردادی امضا 
می کنــد. فیلمبــرداری در یــک روز و بــه مــدت دو 
ســاعت انجام می شود. اما سازمان مربوطه برای 
پرداخــت کامــل حق الزحمــه از او مفاصاحســاب 
بیمه می خواهند. ســازمان تأمیــن اجتماعی برای 
صــدور مفاصاحســاب هزینــه قابل مالحظــه ای از 
او طلــب می کنــد. این درحالی اســت کــه در ازای 
دریافــت ایــن مبلــغ او را هــم بیمــه نمی کنــد و 

خدمتی نیز ارائه نمی دهد.

از تی ن ـ سـ ن ا ـ ـ ی ا و ن ا ن ه ـ ـ ی د حا ت ا س ـ ـ ی رئ
درخواســتبــرایافزایــش۱۰۰درصدیقیمت
نــاندرســال۱۴۰۰خبــردادواظهــارکــردکــه
شــرکتحملونقــلآرد،تصمیــمبــهافزایــش

۳۰۰درصدیکرایهحملدارد.
بیــژن نــوروز مقــدم آبکنــار در گفت وگو با 
ایلنــا دربــاره آخرین تصمیمــات در حوزه قیمت 
نان، اظهار کرد: طی 10 سال اخیر تنها سه بار 
در ســال های 91، 93 و 98 قیمــت نــان تغییــر 
داشته، درحالی که هزینه تولید و تورم به ویژه 

در 2 سال اخیر رشد بسیاری داشته است.
وی ادامــه داد: مــا در ســال 99 آنالیــز 
قیمت تولید نان را بر اساس هزینه تمام شده 
تولیــد و تــورم ســالیانه آمــاده و آن را در اختیار 
دســتگاه های ذی ربــط قــرار دادیــم. بــر اســاس 
آنالیــز تهیــه شــده قیمت نان در ســال گذشــته 
بایــد 70 تــا 75 درصــد افزایــش می یافــت، امــا 
تصمیمــی در ایــن ارتبــاط گرفتــه نشــد و وعــده 

تصمیم درباره آن را در ماه ها بعد دادند.

بــه گفتــه نــوروز مقــدم آبکنــار؛ تعلــل در 
افزایش قیمت نان در حالی اســت که در ســال 
1400 هزینه گارگر، بیمه، مالیات، حمل و نقل 
و ... برای نانوایان رشد صعودی داشته است و 
ادامه تولید برای بسیاری از آن ها دیگر مقرون 

به صرفه نیست.
ـزود: در ســالجاری فقــط شــرکت  وی افـ
حمل و نقل آرد اعالم کرده اســت که به دلیل 
افزایــش هزینه های جانبــی کرایه حمل را 300 

درصد افزایش خواهد داد.
نــوروز مقدم آبکنار مشــکل دیگر نانوایان 
را ترک کار کارگران و کاهش نیروی کار نانوایی 
عنــوان کــرد و افــزود: در ســال 1400 بــا معضل 
تــرک کار کارگــران نانوایی و کاهــش نیروی کار 
مواجــه شــده ایم چراکه آن هــا کار در نانوایی را 
دیگر به اقتصادی نمی دانند و نانوایان نیز توان 

افزایش مزد کارگر را ندارند.
وی تصریــح کرد: بیشــتر کارگــران نانوایی 
شغل خود را به کارگر ساختمان تغییر داده اند، 

زیرا بر این باورند؛ درآمد کار ســاختمان بیشتر 
اســت و ساعت کاری کمتری دارد، ضمن اینکه 

نیاز به تخصص خاصی ندارد.
نــوروز مقــدم آبکنــار یــادآور شــد: نیــروی 
کار نانونایــی 50 تــا 60 درصــد هزینــه تمــام 
شــده تولیــد نــان را دربر می گیرد و بــا توجه به 
ثابــت ماندن قیمت نان، نانوایان درآمدی برای 
افزایــش مــزد کارگران خــود و جلوگیری از ترک 

کار آن ها را ندارند.
از  ســنتی  ن  ا ـ ـ ی ا و ن ا ن ه  ـ ـ ی د ا ح ت ا س  ـ ـ ی رئ
درخواســت بــرای افزایــش 100 درصــدی قیمــت 
نان در سال 1400 خبر داد و گفت: درخواست 
بــرای افزایــش 100 درصــدی قیمــت نــان را بــه 
دســتگاه های ذی ربط مانند استانداری و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده ایم.
نــوروز مقــدم آبکنــار معتقــد اســت؛ در 
صورت اصالح نشــدن قیمــت نان و ادامه وضع 
کنونی، باید متنظر تعطیلی واحدهای بیشتری 

از نانوایی ها باشیم.

مخابراتبهسیمآخرزد
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