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فهرستنقطه شروع اصالحات اقتصادی

رضا خسروشاهی/ دنیای اقتصاد
ایران  در  اقتصادی  اصالحات  شروع  نقطه 
و  مهمانی ها  در  است  کافی  فقط  کجاست؟ 
نشست ها  فرصتی پیش  آید تا دانش آموختگان 
این  اقتصاد  اقتصادی و کسانی که دستی در 
کشور دارند در معرض این پرسش قرار گیرند. 
می توان  چگونه  بدانند  می خواهند  بسیاری 
کرد. پیشرفته  اقتصادی  صاحب  را  ایران 

سال های سال بود که بسیاری از نظریه پردازان، 
اصالحات  عزیمت  نقطه  را  فرهنگ  حوزه 

اقتصادی می دانستند.
به  حوزه  یک  مشکالت  و  مصائب  وقتی  حتی 
باید  چه  اینکه  به  پاسخ  در  می شد  بیان  تفصیل 
می گفتند  پرسش  مخاطبان  و  گویندگان  کرد 
باید کار فرهنگی کرد. این جمله تا حدود  زیادی 
کلیشه ای و نخ نما شده بود. زیرا بحث که به اینجا 
می رسید مستعمان و شنوندگان می دانستند کار 
نشدنی است. اما پس از سال ها کشمکش و منازعه 
می توان به این پرسش به گونه ای دیگر پاسخ داد 
اما به دور  از حوزه فرهنگ شروع شود  که شاید 

مشاهده متن کامل

جناب آقای مهندس عبهری 
مشاور ارشد محترم سندیکای صنعت برق ایران 

بانهایت تاسف و تاثر، مصیبت وارده و درگذشت 
ان  برای  نموده،  عرض  تسلیت  را  پدرگرامیتان 
و  صبر  بازماندگان  برای  و  درجات  علو  مرحوم  

شکیبایی  آرزومندیم 

تسویه بدهی تولیدکنندگان بخش خصوصی 
از محل صادرات برق غیر قانونی است

سـندیکای صنعت برق طی نامـه ای خطاب به 
کمیسـیون تلفیق مجلس آورده اسـت: دولت 
نمی توانـد بدهـی ارزی نیروگاه هـای واگـذار 
شـده بـه بخش خصوصـی را کـه عمدتـاً در 
تملـک بانک هـا و موسسـات مالی هسـتند، 
از محـل درآمدهـای صادراتـی وزارت نیرو از 

محـل صادرات بـرق تهاتـر کند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـندیکای صنعـت 
بـرق ایـران بـه نقـل از خبرگـزاری فـارس، ایـن 
روزهـا صنعـت برق با مشـکالت عدیـده ای مواجه 
اسـت و علیرغـم اینکـه در دوران تحریـم تمـام 
تاثیـر  تحـت  اقتصـادی  و  صنعتـی  بخش هـای 
داشـتن چندیـن  بـا  بـرق  گرفـت صنعـت  قـرار 
هـزار میلیـارد تومـان طلـب از وزارت نیـرو اجازه 
اعمـال خاموشـی در کشـور را نـداد. در ایـن بـاره 
سـندیکای صنعـت بـرق خطـاب بـه کمیسـیون 
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تلفیـق مجلـس نامـه ای نوشـته اسـت.
در متـن نامـه سـندیکای صنعـت بـرق بـه اعضای 

کمیسـیون تلفیـق آمده اسـت:
بـا عنایـت بـه اینکـه پیشـنهادی مبنـی بـر فراهم 
کـردن امـکان تسـویه بدهـی ارزی تولیدکننـدگان 
بـرق بـه صنـدوق توسـعه ملـی از طریـق مکلـف 
کـردن وزارت نیـرو بـه منظـور تخصیـص درآمـد 
حاصـل از صـادرات بـرق برای تسـویه بدهـی ارزی 
تولیدکننـدگان برق به صندوق توسـعه ملی، جهت 
درج در قانـون بودجـه سـال 1399 بـه کمیسـیون 
تلفیـق مجلس شـورای اسـالمی ارائه شـده اسـت، 
بـه اسـتحضار می رسـاند دولـت نمی توانـد بدهـی 
ارزی نیروگاه هـای واگذار شـده بـه بخش خصوصی 
را کـه عمدتـاً در تملـک بانک هـا و موسسـات مالی 
هسـتند، از محـل درآمدهای صادراتـی وزارت نیرو 

از محـل صـادرات بـرق تهاتـر کند.
ایـن اقـدام بـه دالیـل زیـر غیرقانونـی و غیرقابـل 

اجـرا اسـت:
درآمدهـای ارزی حاصـل از صادرات بـرق متعلق به 
نیروگاه هـای واگذار شـده نیسـت، بنابرایـن تعریف 
تکلیـف بـرای وزارت نیـرو بـه منظـور تهاتـر ایـن 
نیروگاه هـا،  ارزی  بـا بدهی هـای  ارزی  درآمدهـای 
ایـن  بخش هـای  همـه  عمـالً   و  بـوده  غیرقانونـی 

صنعـت را تحت الشـعاع قـرار می دهـد.
*منفـی شـدن تـراز جریـان مالـی صنعت بـرق به 

نفـع موسسـات مالـی خـارج از صنعت
ارزی  درآمدهـای  می شـود  موجـب  تهاتـر  ایـن 
صنعـت بـرق بـه جـای پرداخـت هزینه تمام شـده 
بـرق کـه عماًل مربـوط به همـه بخش هـای زنجیره 
تامیـن ایـن صنعت شـامل تولیـد، انتقـال و توزیع، 
تعـدادی  معوقـه  بدهی هـای  صـرف  می باشـد، 
نیروگاه هـای  مالـک  مالـی  و  بانکـی  نهادهـای  از 
حرارتـی بخـش خصوصـی شـود. ایـن مسـاله تراز 
جریـان مالـی صنعـت بـرق را بـه نفـع موسسـات 
مالـی خـارج از ایـن صنعـت منفـی خواهـد کـرد.

می شـود  موجـب  تهاتـر  گزارش،ایـن  بنابرایـن 
درآمدهـای ارزی صنعـت بـرق از چرخـه مالـی آن 
خـارج شـده و صنعتی کـه به دلیل قیمـت تکلیفی 
بـرق،  سـاالنه حـدود 10 هزارمیلیاردتومان کسـری 
بودجـه دارد، بـا کمبـود نقدینگی بالغ بـر 20 هزار 

میلیاردتومـان مواجـه شـده و ورشکسـته شـود.
سـندیکای صنعـت بـرق در نامـه خـود بـه اعضـاء 
اسـت  شـده  متذکـر  مجلـس  تلفیـق  کمیسـیون 
از  بیـش  می توانـد  پیشـنهاد  ایـن  تصویـب  کـه 
600 شـرکت فعـال در حـوزه سـاخت تجهیـزات، 
پیمانـکاری و مشـاور فعال در حـوزه توزیع و انتقال 
صنعـت بـرق را دچـار ورشکسـتگی کـرده و بخش 
قابل توجهـی از زنجیـره تامین بـرق را از درآمدهای 
صادراتـی ایـن صنعت محـروم کند،لـذا تقاضا دارد 
مسـاعدت و همکاری مقتضی را بـرای جلوگیری از 
تصویب این پیشـنهاد، مبذول فرمـوده و در صورت 
امـکان زمـان مناسـبی را بـرای مالقـات حضوری و 
ارائه مسـتندات و گزارش های کارشناسـی از سـوی 

ایـن سـندیکا تعییـن کنید.

با مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری؛

شرکت قوی ساز نیرو واحد فناور 
در استان اردبیل شد 

شرکت قوی ساز نیرو طی اقدامات و فعالیت های 
روند  در  متعدد  اختراعات  ثبت  با  و  مهندسی 
تحقیقات و توسعه زیربنایی قطعات توزیع برق 
و یراق آالت خودنگهدار، براساس مجوز وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری مفتخر به کسب واحد 

فناور شد.
این شرکت با دریافت این مجوز می تواند در زمینه 
طراحی و ساخت تجهیزات انتقال و توزیع برق فشار 
و  علم  پارک  فناور  واحد  عنوان  با  ضعیف  و  قوی 

فناوری استان اردبیل فعالیت کند.

شرکت سیم و کابل یزد 
صادرکننده نمونه استان یزد شد

به مناسبت بزرگداشت روز ملی صادرات، مراسم 
با  یزد  استان  نمونه  صادرکنندگان  از  تجلیل 
حضور مقامات کشوری و استانی، از شرکت سیم 
و کابل یزد به عنوان صادرکننده نمونه این استان 

تقدیر شد.
مراسم  صادرات،  ملی  روز  بزرگداشت  مناسبت  به 
با حضور  یزد  استان  نمونه  از صادرکنندگان  تجلیل 
کابل  و  سیم  شرکت  از  استانی،  و  کشوری  مقامات 
یزد به عنوان صادرکننده نمونه این استان تقدیر شد. 
در این مراسم دکتر مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر 
علمدار  دکتر  یزد؛  استاندار  طالبی،  دکتر  صمت؛ 
یزدی، رئیس سازمان صمت استان یزد، دکتر قمی، 
رئیس اتاق بازرگانی یزد و دیگر مسئولین استان و 

مدیران صنایع یزد حضور بهم رساندند.
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صادرات خدمات فنی و 
مهندسی به کشورهای همسایه

رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران گفت: 
تمرکـز ما برای توسـعه صـادرات خدمات فنی 
و مهندسـی بـه کشـورهای همسـایه و هند و 

چین اسـت.
اقتصــادی خبرگــزاری  بــه گــزارش خبرنــگار 
نشســت  در  امــروز  زادبــوم  حمیــد  فــارس، 
ــی و  ــات فن ــادرات خدم ــعه ص ــی توس هم اندیش
مهندســی گفــت: حجــم صــادرات خدمــات فنــی 
و 770  هــزار  دنیــا حــدود 5  در  مهندســی  و 
ــا رفــع  ــا ب میلیــارد  دالر اســت و تــالش داریــم ت
ــی و  ــات فن ــران از صــادرات خدم ــع ســهم ای موان

مهندســی را افزایــش دهیــم.
خدمــات  بخــش  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــان داشــت:  ــد پیشــتاز صــادرات باشــد، بی می توان
تمرکزمــان در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی 
بــه کشــورهای همســایه و همچنیــن هنــد و چیــن 

اســت.
در ادامــه فرهــاد نــوری سرپرســت معاونت توســعه 
صــادرات کاال و خدمــات ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران داشــت: تحریــم و مشــکالت بانکــی موانعــی 
را بــر ســر راه توســعه صــادرات فنــی و مهندســی 
ایجــاد کــرده کــه اگــر پشــتیبانی بانکــی در کشــور 
ــا  ــردن پروژه ه ــش ب ــیم، پی ــته باش ــد نداش مقص

ــود. ــخت می ش س
وی افــزود: بنابرایــن اگــر بتــوان صــادرات مســتقیم 
را بــه ســرمایه گذاری مســتقیم و مشــترک در 
از  کــرد، حمایــت  تبدیــل  هــدف  کشــورهای 
ــن  ــی تضمی ــه نوع ــورها ب ــن کش ــا در ای پروژه ه

می شــود.
ــت از  ــرای حمای ــت: ب ــرد و گف ــد ک ــوری تاکی ن
ــن  ــد ای ــی بای ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ص
ــی  ــای صادرات ــری ممنوعیت ه ــک س ــش از ی بخ
مســتثنی شــود تــا بتــوان در ســال 99 گام هایــی 
ــن بخــش برداشــته  ــرای توســعه صــادرات در ای ب

شــود.

خسارت 2۶1 میلیارد تومانی سیل به شبکه آب و برق
خسارات سیل در جاسک

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: برآورد اولیه برای خسارت سیل در 
سه استان در حوزه آبفا شهری و روستایی، 138 میلیارد تومان و برای شبکه برق 123 میلیارد تومان 

بوده است.
میثم جعفرزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که این اعداد برآورد اولیه میزان خسارت سیل است، اظهار 
اما به طور تقریبی متحمل 261  انجام شود  ارزیابی ها به طور کامل  برای اعالم دقیق خسارت  باید  کرد: 

میلیارد تومان در سه بخش آب، فاضالب و برق در سه استان سیل زده دچار خسارت شدیم.
وی با بیان این که هنوز آب تمام منطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان وصل نشده است، تاکید 
کرد: عملیات در حال انجام است اما باتوجه به این که در برخی روستاها میزان خسارت بسیار زیاد است 

فرایند کار زمان بر خواهد بود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با تاکید بر این که هشدار وقوع سیل از سوی 
سازمان هواشناسی سه یا چهار روز قبل از حادثه اعالم می شود، تصریح کرد: اینگونه نیست که از چند ماه 
قبل بتوان وقوع سیل را پیش بینی کرد اما اطالعاتی که چند روز قبل از وقوع سیل اعالم می شود، بسیار 

کارساز است.
بتوانیم  این هشدارها موجب شد  اخیر، گفت:  وقوع سیالب های  از  قبل  به هشدارهای  اشاره  با  جعفرزاده 

جانمایی های درستی را داشته باشیم و اقدامات الزم را برای کاهش خسارت سیل انجام دهیم.
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اقتصاد ایران

صادرات 32 میلیارد دالری غیر 
نفتی شبیه یک معجزه است

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره 
به صادرات 32 میلیارد دالری غیر نفتی در سال 
اقتصادی  شرایط  در  موضوع  این  گفت:  جاری 

کشور به یک معجزه شبیه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین 
صادراتی  کیفیت  نشست  در  امروز  خیابانی  مدرس 
گفت: بهترین کار سازمان توسعه تجارت برای صادرات 
تشکیل جلسات و ایجاد ارتباط و انتقال اطالعات به 
بخش خصوصی است بنابراین سازمان توسعه تجارت 
به عنوان سازمانی که در خط مقدم صادرات قرار دارد 
باید به گونه ای باشد که زمینه حضور کاالهای ایرانی 

در بازارهای صادراتی را فراهم کند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اظهار داشت: 
صادرات غیر نفتی تقریبا جای صادرات نفتی را گرفته 

است و کشور از محل درآمد این بخش اداره می شود.
وی با اشاره به صادرات 32 میلیاردی دالری غیر نفتی 
شرایط  در  موضوع  این  داشت:  بیان  جاری  سال  در 

اقتصادی کشور به  یک معجزه شبیه است.
مدرس خیابانی اظهار داشت: ما در تجارت به یکپارچگی 
نیاز داریم و نقطه تماس بخش خصوصی باید تشکل ها 

باشد.

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت بیان داشت: در 
استاندارد مطرح  از صادرات مطالب  بخش عمده ای 
است و باعث می شود که به اهداف صادراتی نرسیم 

بنابراین نیاز است تا به این مقوله توجه شود.
ملی  سازمان  رئیس  های  صحبت  به  اشاره  با  وی 
استاندارد بیان داشت: خانم پیروز بخت گفته اند که با 
بسیاری از کشورها توافقنامه استاندارد موجود است، اما 

نیاز است که بروز شود.
وی با تاکید بر اینکه خانم پیروز بخت همچنین اعالم 
کرده اند که بسته تشویقی برای حمایت از صادرات 
تدوین شده است گفت: از این پس بانک مرکزی به 
ارسال  مالیاتی  به حوزه  را  از  بازگشت  صورت ماهانه 
می کند، ضمن اینکه کمیته ارزش گذاری گمرکی فعال 
شده و مقرر شده تا با حضور تشکلها ارقام پایه صادراتی 

بروز شود.
عنوان  به  تجارت  توسعه  سازمان  داشت:  اظهار  وی 
ترمینال در امر صادرات بزرگترین وظیفه اش آن است 

که زمینه ارتباط صادرکنندگان با تجار را فراهم کند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در ادامه این 
رایزنان  کمبود  جبران  برای  داشت:   بیان  نشست 
بازرگانی در کشور های هدف صادراتی،  وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دستور داده تا نمایندگان تام االختیار 

تجاری به سرعت در این کشور ها مستقر شوند.
حسین مدرس خیابانی افزود: نمایندگان تام االختیار 
تجاری از دو محل تامین خواهند شد که محل نخست 
شرکت ها و سازمان های توسعه ای مانند ایدرو، ایمیدرو، 
شرکت فوالد مبارکه و شرکت ملی مس و ...  خواهد 
از طریق سازمان توسعه تجارت   نیز  بود و حکم آن 
ایران صادر خواهد شد. قائم مقام وزیر صنعت در امور 
نمایندگان  برای  دوم  محل  داشت:   اظهار  بازرگانی 
تام االختیار تجاری از طریق اتاق بازرگانی و اتاق های 

مشترک بازرگانی با دیگر کشور ها است.

عالی  شورای  اولویت  داشت:  بیان  خیابانی  مدرس 
صادرات که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهور قرار دارد، رونق صادرات به 15 کشور همسایه و 
همچنین 5 کشور حوزه اوراسیا است بنابراین قرار است 
تجاری  تام االختیار  نمایندگان  این 20 کشور  در  که 
کار  موازات  به  اقدام  این  البته  شوند  کار  به  مشغول 
رایزنان بازرگانی است که در این بازارها مستقر هستند 
و از طریق سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امور 

خارجه مشغول به کار می شوند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اظهار داشت: با 
توجه به اهمیت راه اندازی زیرساخت های تجاری برای 
توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت ایران 
مکلف شده تا برخی کاالهای صادراتی کشور از جمله 
زعفران، خرما، میوه و تره بار، زرشک و ...  پایانه های 
کند.  راه اندازی  مستعد  استان های  در  صادراتی  ویژه 
همچنین از محل تبصره 18 نیز مقرر شده تا برای 
ایجاد زیرساخت های تجاری مورد نیاز صادرات منابع 
مالی الزم را تأمین کرد که در کنار آن بانک توسعه 
صادرات نیز منابع مالی اختصاص داده تا صادرکنندگان 

به تناسب شرایط خود بتوانند از آن بهره مند شوند.
وی همچنین به برنامه های طراحی شده برای توسعه 
و گفت: سازمان  اشاره کرد  تولیدی  صادرات صنوف 
توسعه تجارت ایران مکلف شده تا در کنار برنامه های 
توسعه صادرات توجه ویژه به توسعه صادرات صنوف 
تولیدی از جمله پوشاک، کیف و کفش و چرم و ... را در 

دستور کار قرار دهد.
با  باید  صادراتی  تشکل های  افزود:  خیابانی  مدرس 
همگرایی زمینه را برای توسعه صادرات فراهم کند، 
زیرا هر زمانی که هر یک از صادرکنندگان به صورت 
مجزا وارد بازارهای هدف صادراتی شوند رقابت منفی 
ممکن است به وجود آید. قائم مقام وزیر صنعت در امور 
بازرگانی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو 

2020 در امارات اظهار داشت: ستادهای ملی و استانی 
در این رابطه تشکیل شده و برش استانی برای اجرای 

سیاست گذاری های حوزه اکسپو تهیه شده است.
وی برگزاری اکسپوی 2020 امارات را یک موقعیت 
بی  نظیر برای بازاریابی کاالهای صادراتی ایران دانست و 
عنوان کرد: نمایشگاه مذکور ظرف مدت 6 ماه می تواند 
کاالهای صادراتی ایران را به همه کشورهای دنیا و 25 

میلیون بازدیدکننده آن معرفی کند.
برگزار  ژاپن  در  بعدی  اکسپوی  داشت:  اظهار  وی 
می شود که در شرق دور قرار دارد اما اکسپوی 2020 
در کشور امارات برگزار می شود و می تواند با توجه به 
بازارهای  و  از کشورهای منطقه  بازدیدکنندگانی که 
برای  زمینه ای  می کند،  جذب  ایران  صادراتی  هدف 

بازاریابی کاالهای صادراتی ایران فراهم کند.
در  داشت:  بیان  همچنین  خیابانی  مدرس 
مدلی  اساس  بر  تصمیم گیری ها  و  سیاست گذاری ها 
پیش خواهیم رفت که نقش بخش خصوصی به ویژه 
تشکل ها پررنگ شود به همین منظور تالش کرده ایم تا 
در کمیته های مختلف از جمله کمیته تخصیص ارز یا 
در زمان معرفی مشوق ها یا تسهیالت صادراتی حضور 
تشکل های صادراتی را پررنگ دیده و در قالب تشکل ها 

از صادرکنندگان حمایت کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: بنابراین 
هر تشکلی برای حضور در نمایشگاه های داخلی از 50 
درصد تخفیف برخوردار خواهد شد و شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران به این 
امر مکلف شده اند تا از این طریق از حضور تشکل ها 

حمایت شود، چرا که هدف ما با هم کار کردن است. 
وی همچنین با اشاره به وجود توافق نامه های استاندارد 
میان ایران و کشورهای دنیا بیان داشت: سازمان ملی 
استاندارد قول داده که توافق نامه هایی که با کشورهای 

هدف صادراتی وجود دارد را به روز کند.
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عالءالدینی در گفت وگو با میزان مطرح کرد؛

تجهیزات آب و برق در مسیر 
بومی سازی

گفت:  ساتکاب  مدیرعامل  میزان-  خبرگزاری 
از3۰ شرکت دانش بنیان کاال های  تاکنون بیش 
مورد نیاز صنعت آب و برق را بومی سازی کردند 
و  کاال  کیفیت  افزایش  باعث  موضوع  این  که 

کاهش قیمت محصوالت شده است.
کمـک  بـا  بـرق  و  آب  تجهیـزات  سـازی  بومـی 
اسـتارت آپ هامحمدولـی عالءالدینـی مدیرعامـل 
سـاتکاب در گفت وگـو بـا خبرنـگار گـروه اقتصـاد 
خبرگـزاری میـزان بـا اشـاره بـه فعالیـت دوبـاره 
ایـن شـرکت اظهـار کـرد: شـرکت سـاتکاب پـس 
از فعالیـت دوبـاره همـکاری بـا شـرکت های دانش 
بنیـان را در دسـتور کار قـرار داده اسـت و تاکنـون 
نزدیـک بـه هفـت رویـداد اسـتارت آپـی در حـوزه 

داخلـی و بیـن المللـی برگـزار کـرده اسـت.

مدیرعامـل سـاتکاب تصریـح کـرد: تاکنـون بیـش 
نیـاز  مـورد  کاال هـای  دانش بنیـان  شـرکت  از30 
صنعـت آب و بـرق را بومی سـازی کردنـد کـه ایـن 
کاهـش  و  کاال  کیفیـت  افزایـش  باعـث  موضـوع 

قیمـت محصـوالت شـده اسـت.
عالءالدینـی ابـراز کـرد: سـاتکاب به دنبـال حمایت 
از شـرکت های دانش بنیـان در ایـن بخـش ایده هـا 
و تبدیـل آن بـه پـروژه تجاری سـازی در صنعـت 
آب و بـرق و تضمیـن محصـوالت دانش بنیان هـا و 

حمایـت از کاالی ایرانـی اسـت.
وی افزود: گردش مالی سـال گذشـته شـرکت های 
دانش بنیـان بـه حـدود 90 هـزار میلیـارد تومـان 
رسـیده اسـت که می توانـد نقش مهمـی در اقتصاد 
داشـته باشـد و از سـوی دیگر در صنعت آب و برق 

نیز قابل اسـتفاده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ایجاد شـتاب دهنده بخـش برق نیز 
در سـطح کشـور آغـاز شـده اسـت و فعالیت هـای 
ایـن بخـش در حـال حرکـت بـه سـمتی اسـت که 
شـرکت های دانش بنیـان در حـل مسـائل خـاص 

صنعـت آب و بـرق مـا را کمـک کنند.
وی بیـان کـرد: بـا چندیـن شـرکت تفاهم نامه های 
مربوطـه بـه امضـا رسـیده و همـکاری بـا چندیـن 
مجموعـه نیـز آغـاز شـده اسـت کـه دسـتاورد های 
ایـن حـوزه برای بهبـود وضعیـت مدیریـت مصرف 
و تامیـن کاال در حـوزه صنعـت آب و بـرق مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد.
تاکیـد  براسـاس  ابـراز کـرد:  مدیرعامـل سـاتکاب 
وزیـر نیـرو پروژه هـا و تحقیقـات دانش بنیان هـا در 
صنعـت آب و برق بایسـتی هدفمند شـده و اولویت 
و  سـخت افزاری  نیاز هـای  تامیـن  آن هـا  نخسـت 

نرم افـزاری ایـن صنعـت باشـند.

تأمین سوخت نیروگاه ها تحت 
مدیریت است/ مردم در مصرف 

برق و گاز صرفه جویی کنند
ــه  ــاره ب ــا اش ــرق ب ــت ب ــخنگوی صنع س
اینکــه وضعیــت گازرســانی بــه نیروگاه هــای 
ــکلی از  ــت و مش ــت اس ــت مدیری ــرق تح ب

ــت،  ــا نیس ــوخت نیروگاه ه ــن س ــت تأمی باب
تأمیــن  هــوا  بــرودت  دلیــل  گفت: بــه 
نیروگاه هــا کاهــش یافتــه  ســوخت گاز 
ــرق و  ــن مــردم در مصــرف ب ــر ای اســت بناب

کننــد. گاز صرفه جویــی 
بــا  گفت وگــو  در  مشــهدی  رجبــی  مصطفــی 
خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس، بــا اشــاره 
بــه اینکــه از حــدود یــک هفتــه گذشــته بــه دلیــل 
بــرودت هــوا گازرســانی بــه نیروگاه هــا بــه میــزان 
ــا از دو روز  ــت: ام ــت، گف ــش یاف ــد کاه 50 درص
ــت،  ــدت گرف ــوا ش ــرمای ه ــه س ــز ک ــته نی گذش
تأمیــن ســوخت نیروگاه هــا تحــت مدیریــت اســت 
ــای  ــن ســوخت نیروگاه ه ــت تأمی و مشــکلی از باب

بــرق وجــود نــدارد.
ــرق  ــر اینکــه مــردم در مصــرف ب ــا تأکیــد ب وی ب
و گاز صرفه جویــی کننــد، اظهــار داشــت:  شــرکت 
ــد  ــش 50 درص ــه پی ــک هفت ــدود ی ــی گاز ح مل
بــه  سوخت رســانی  بــرای  را  خــود  تعهــدات 

نیروگاه هــا انجــام مــی داد.
بــه گــزارش خبرگنــار اقتصــادی خبرگــزاری 
ــه  ــک هفت ــدود ی ــت ح ــخنگوی صنع ــارس، س ف
پیــش بــه خبرنــگار فــارس گفتــه بــود که شــرکت 
ملــی گاز الزم اســت روزانــه 90 میلیــون مترمکعب 
ــدد  ــن ع ــا ای ــد ام ــل ده ــا تحوی ــه نیروگاه ه گاز ب

ــب رســیده اســت. ــون مترمکع ــه 40 میلی ب
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــر همچنی وی پیش ت
توجــه بــه کاهــش تأمیــن ســوخت گاز نیروگاه هــا 
ــرای تولیــد بــرق  از ســوخت گازوئیــل و مــازوت ب
اســتفاده می شــود گفتــه بــود: 6 نیــروگاه طــوس، 
ــز  ــهند و تبری ــی، س ــهید رجای ــکا، ش ــان، ن خراس
ــتفاده  ــرق اس ــد ب ــرای تولی ــازوت ب ــوخت م از س

می کننــد.
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دالیل تاب آوری اقتصاد ایران 
در برابر تحریم ها

بلومبرگ در گزارشی به بررسی دالیل تاب آوری 
اقتصاد ایران در برابر تحریم ها و ادغام اقتصاد 

ایران با اقتصاد جهانی پرداخت.
در  بلومبـرگ  خبرگـزاری  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
گزارشـی با اشـاره به تالش های شـش سـاله دولت 
ایـران بـرای اتصـال اقتصـاد این کشـور بـه اقتصاد 
جهانـی بـا احتمـال پیـروزی احـزاب محافظـه کار 
در انتخابـات پارلمانـی نوشـته اسـت کـه مهم ترین 
چالـش پیـش روی دولـت و مجلـس آینـده، بحـث 

بود. اقتصـاد خواهـد 
سـیروس رزاقـی، مدیـر موسسـه " آرا اینترپرایـز" 
گفـت: برداشـت من این اسـت کـه تحریم هـا تنها 
بخشـی از مشـکل کشـور در زمینه دشـواری انجام 
کسـب و کار و تضعیـف بخـش خصوصـی اسـت. 

آنچـه مـا نیازمنـدش هسـتیم اصالحات سـاختاری 
واقعـی گسـترده اسـت تا بهـره وری در کشـور چه 
بـا تحریـم و چـه بـدون تحریـم افزایش یابـد.   اگر 
کار  هیـچ دسـتور  مـن  باشـیم،  بخواهیـم صـادق 
یـا خـط مشـی واقعـی ای بـرای حـل این مسـائل 

مشـاهده نمـی کنم.
در حـال حاضـر بخـش خصوصـی در ایـران بخـش 
بزرگـی از صـادرات 40 میلیـارد دالری این کشـور 
را انجـام مـی دهـد و بانـک مرکـزی ایـران هفتـه 
گذشـته اعـالم کرد کـه اقدامات الزم برای تسـهیل 
انجـام خواهـد داد.  صـادرات بخـش خصوصـی را 
بلومبـرگ با اشـاره بـه کاهـش ارزش ریـال پس از 
خـروج آمریـکا از برجـام نوشـت: ایـن کـه اقتصـاد 
شـرایط  برابـر  در  اسـت  توانسـته  چگونـه  ایـران 
موجـود تـاب آوری داشـته باشـد باعث تعجب اسـت.
بلومبـرگ کاهـش قیمـت نفت در بازارهـای جهانی 
را یکـی از عوامـل تشـدید فشـار به اقتصـاد در ماه 
های اخیر دانسـته و می نویسـد: در دوران ریاسـت 
جمهـوری محمـود احمدی نـژاد، قیمت هر بشـکه 
نفـت بـه 120 دالر رسـیده بـود امـا اکنـون قیمت 
هـا در حدود نصف آن رقم یعنـی محدوده 60 دالر 
قـرار دارد. جـواد صالحـی اصفهانـی، اسـتاد اقتصاد 
در دانشـگاه "ویرجینیـا تـک" گفت: آینـده اقتصاد 
ایران به دو سـوال بسـتگی دارد: آیـا تولیدکنندگان 
قـادر بـه تولیـد خواهنـد بـود و اگـر بلـه، آیـا قادر 
خواهنـد بـود تولیـدات خود را صـادر کنند یـا خیر؟

بـه گفته الی گرانمایه، کارشـناس مالی در شـورای 
روابـط خارجـی اتحادیـه اروپـا، دالیـل ونزوئالیـی 
نشـدن اقتصـاد ایـران متعـدد اسـت. ایـران از نظر 
موقعیـت ژئوپلتیکـی نیـز موقعیت ممتـازی دارد و 
در مسـیر بازارهـای اصلـی نفـت و طـرح جـاده و 

کمربنـد چیـن قـرار گرفته اسـت.

اصالح قوانین مالیاتی
و  دارد  مختلفی  انواع  مالیات   : کرمانی  محسن 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مردم ستانده 
می شود. از مالیات بر درآمد و ارث گرفته تا مالیات 
بر کاال ها و ارزش افزوده، همه شیوه های مختلف 
گرفتن مالیات محسوب می شوند. مشخص کردن 
نرخ مالیات و نحوه اخذ آن همیشه محل بحث 
فراوان و اختالف نظر بوده است. ایران نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده و همواره در این زمینه بحث 
فراوانی شکل می گیرد. نداشتن داده های جامع، 
نظارت ضعیف، نداشتن سیستمی مناسب و... باعث 
شده تا هیچ گاه به وضعیت مطلوبی نرسیم. در حال 
حاضر سهم مالیات از درآمد کشور نزدیک به 8 
درصد است که بسیاری این عدد را در مقایسه با 

کشور های پیشرفته بسیار پایین می دانند.
یکی از بحث هایی که در زمینه اخذ مالیات مطرح می شود، 
مالیات بر مجموع درآمد است. در این شیوه هر فردی 
با توجه به مجموع درآمدی که کسب می کند، میزان 
مالیاتی برای او لحاظ می شود و موظف است که آن را 
پرداخت کند. راه اندازی این شیوه نیازمند داشتن داده و 
بهره گیری از مکانیزم های قوی است تا حق افراد تضییع 
نشود. اما آنچه هویداست تاکنون این طرح انجام نشده و 
اجرای آن به ماه ها یا سال های بعد واگذار شده است. برخی 
عدم اجرا را به خاطر نداشتن سیستم مناسب در دستگاه 
مالیاتی می دانند و برخی نیز معتقدند که وجود دالل ها و 
سوداگران مانع اجرای این طرح شده است. مساله دیگری 
نیز مطرح است بسیاری از صاحب نظران معتقدند بحث 
روی این مکانیزم در ابتدا نیازمند اصالحات در بخش های 
دیگر است. در این پرونده با استفاده از نظر کارشناسان 
می خواهیم به بررسی سیستم اخذ مالیات و چگونگی 

وضعیت این طرح بپردازیم.

تفویض اختیار صدور جوازهای 
تاسیس و توسعه صنعتی به خانه 

صنعت، معدن و تجارت
اسودی سمنان

معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس  ایسنا/سمنان 
مراحل  کلیه  گفت:  سمنان  استان  تجارت  و 
دریافت مدارک و بررسی کارشناسی جوازهای 
تأسیس و توسعه، توسط خانه صنعت، معدن و 

تجارت استان انجام می شود.
بهروز اسودی با اعالم این خبر، افزود: تمامی مراحل 
درخصوص  کارشناسی  بررسی  و  مدارک  دریافت 
جواز  انتقال  و  تمدید   ، اصالح   ، صدور  درخواست 
تأسیس و توسعه به خانه صنعت ، معدن و تجارت 

استان تفویض شده است.
از روابط عمومی و اطالع  به گزارش ایسنتا به نقل 
استان  تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  رسانی 
مراحل  این  کرد:  تصریح  مدیر مسوول  این  سمنان 
از طریق سامانه بهین یاب با رعایت کلیه ضوابط و 
نواحی  و  ها  شهرک  داخل  برای  و  مربوط  مقررات 

صنعتی انجام می شود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان 
اظهار کرد: به منظور انجام مطلوب امور و ارائه خدمات 
بهتر به متقاضیان، این اقدامات از دیروز 29 دی ماه 
در استان صورت گرفته و تائید نهایی و صدور جوازها 
همچنان توسط سازمان صمت استان انجام می شود.

فرآیندهای  در  الزم  دسترسی های  گفت:  اسودی 
 ، صنعت  خانه  رئیس  و  کارشناسان  برای  مربوطه 
معدن و تجارت استان در سامانه هماهنگ ایجاد و 
پشتیبانی الزم در خصوص امور مربوط به این سامانه 
بر  امور  اجرای  بر حسن  نظارت  و  است  انجام شده 

عهده سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان است.
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ماهیگیری در آب های گل آلود
مصطفی باتقوا

حسابدار رسمی
با قاطعیت می توان گفت که پرکاربردترین قانون 
در حال حاضر، قانون مالیات های مستقیم است. 
کسی نیست که با این قانون درگیر نباشد ضمن 
آنکه برای سرمایه گذاران خارجی نیز حائز اهمیت 
است. کاربرد این قانون حتی از قانون اساسی نیز 
بیشتر است؛ چراکه بسیاری از مواد قانون اساسی 
درگیر  یا  ندارد  کاربرد  افراد  از  بسیاری  برای 
نیستند. حال سوال اساسی این است که قانونی 
که این همه اهمیت دارد آیا باید هر ساله نسبت به 
تغییر آن اقدام نمود؟! هدف از این همه تغییرات 
به چه دلیل وقتی در 31/ ۰4/ 13۹4،  چیست؟ 
معافیت  اعمال  درخصوص  اساسی  اصالحات 
برای شرکت های تولیدی و معدنی، بیمارستان ها 
یا  شود  لغو  می شود  پیشنهاد  شده  اعمال  و... 
درصد   1۰۰ از  غیر نفتی  صادرکنندگان  معافیت 
به 5۰ درصد تقلیل می یابد؟ آیا فکر کرده اید که 
و  توجیهی  گزارش های  براساس  سرمایه گذاران 
مشوق های مالیاتی، تصمیم بلندمدت گرفته اند؟ 
آیا می دانید که در سایر کشورها، تغییرات مبانی 

قانون مالیات های مستقیم، بسیار نادر است؟ و...

با توجه به توضیحات مزبور، مباحث در 2 قسمت مطرح 
می شود؛ در قسمت اول نقد اساسی می شود به قانون 
مالیات های مستقیم موجود که عملیاتی است و درباره 
در  و  می شود  بحث  آن  موجود  چالش های  و  ایرادها 
قسمت دوم درخصوص کم و کیف اصالحات پیشنهادی 
در سال 1398 صحبت می کنیم. قطعا سازمان مالیاتی 
باید ابتدا نسبت به رفع ایرادهای اساسی به شرح زیر 
اقدام کند و سپس دست به تغییر مفاد مواد قانون بزند.

ایرادها و چالش های موجود در قانون فعلی
از  مالیاتی  اختالف  حل  هیات های  عدم استقالل   -1

سازمان مالیاتی:
مهم ترین اشکال

ممیز مالیاتی با اختیارات تام، درآمد مشمول مالیات را 
تعیین می کند و سپس برگ تشخیص را )بدون اینکه 
یک واحد نظارتی به صورت منصفانه و مستقل بررسی 
مجدد کند( با تفاوت فاحش با رقم ابرازی، ابالغ می کند. 
سوال و ابهام اساسی این است؛ مرجع قضاوت کننده روی 
اشتباهات این برگ تشخیص چه کسی است؟ آیا باید 
همکار ایشان  در دادگاه مالیاتی )هیات حل اختالف 
مالیاتی( روی برگ تشخیص ایشان قضاوت کند؟ این 
هرگز عادالنه نیست. نمایندگان اتاق و قاضی بازنشسته 
می کنند  امضا  بنویسد،  محترم  ممیز  هرچه  که  نیز 
ضمن آنکه باتوجه به تخصصی بودن بحث حسابداری و 

حسابرسی و مالیاتی نمی توانند وارد بحث بشوند.
تجربه 10 ساله حضور اینجانب به عنوان نماینده بند 3 
ماده 244 قانون مالیات های مستقیم )جامعه حسابداران 
رسمی ایران( در هیات های حل اختالف شهر تهران 
)مودیان بزرگ مالیاتی( و آسیب شناسی صورت گرفته، 
موید این است که قطعا باید سازمانی مستقل از سازمان 
شود.  تشکیل  مالیاتی  دعاوی  بررسی  برای  مالیاتی 
)چندین سال است که بحث آن در مرکز پژوهش های 

مجلس مطرح است ولی عملیاتی نمی شود(

پیشنهاد: اولین گام ایجاد سازمان حل اختالف مالیاتی 
)مستقل از سازمان مالیاتی( زیر نظر وزارت دادگستری 
)سازمان مالیاتی، نباید نماینده ای در این سازمان داشته 
باشد( قطعا باتوجه به اینکه بحث ها به صورت تخصصی 
حسابداری، حسابرسی و مالیاتی است، اعضای کمیته 
پیشنهادی باید تماما از جامعه حسابداران رسمی ایران و 
سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی دادگستری در 

این رشته باشند.
2- پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف:

ایراد اساسی: لزوم تدوین قانون جامع مالیاتی
است،  پراکنده  قانون  خود  در  مالیاتی  مقررات 
بخشنامه های مالیاتی صادره )برخالف اصول 51 و 73 
قانون اساسی(، آرای شعب دیوان عدالت، آرای هیات 
عمومی دیوان عدالت، دستورالعمل ها و آیین نامه ها و 
رهنمودهای مالیاتی، قانون الحاقی )1(، قانون الحاقی 
)2(، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و اصالح ماده 104، قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و حمایت از کاالی ایرانی، قانون رفع 
موانع تولید، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای 
کشور، قوانین برنامه 5 ساله، قوانین بودجه هر ساله، 
قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات سران 3 
قوه و.... اینجانب باتوجه به تجربه کاری و تحقیقات و 
پژوهش های صورت گرفته با قاطعیت اعالم می کنم که 
حتی در مدیران ارشد سازمان مالیاتی نیز کمتر کسی 
است که به تمام مباحث مالیاتی مندرج در قوانین و 

مقررات مزبور، اشراف کامل داشته باشد.
پیشنهاد: به نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 
می کنم قبل از طرح موضوع اصالحیه در مرکز پژوهش ها 
و کمیسیون ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به 

تدوین قانون جامع مالیاتی ایران نمایند.
3- ایرادات موجود در متن قانون و مقررات فعلی: ایراد

با اهمیت
ایرادات و ابهامات موجود در قانون فعلی باعت شده، اکثر 
مودیان مالیاتی به برگ های تشخیص معترض باشند و 
بر این اساس پرونده های انباشته زیادی در هیات های 
زیادی  عوارض  مزبور  موضوع  که  داریم  اختالف  حل 
داشته و دارد که تابه حال اقدام اساسی برای رفع آنها 
صورت نگرفته است. از جمله مهم ترین این ایرادات و 

ابهامات:
الف- فقدان واژگان نامه در قانون مالیات های مستقیم 
از جمله: تعاریف قانون، آیین نامه، بخشنامه، مصوبات 
هیات دولت، آرای هیات عمومی دیوان عدالت، آرای 
شعب دیوان عدالت، درآمد، درآمد تحقق یافته، درآمد 
مشمول مالیات، هزینه، صادرات، صادرات غیر نفتی )نفت 
و غیرنفت(، تسعیر ارز، سود و زیان تسعیر ارز، ضایعات، 
ضایعات عادی، ضایعات غیر عادی، مطالبات مشکوک 
متناسب،  متعارف،  سوخت شده،  مطالبات  الوصول، 
و  قوانین  نقض  رسیدگی،  نقص  سنواتی،  تعدیالت 
مالی  محاسباتی،  اشتباه  بودن،  غیر عادالنه  مقررات، 
اعتباری مجاز )و غیر مجاز(، ذخایر، هزینه های جاری، 
هزینه های سرمایه ای، درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته 

)از جمله مازاد تجدید ارزیابی( و....
ب- ابهامات متعدد در ماده 147 و 148 درخصوص 
هزینه های قابل قبول عمدتا شامل: ضایعات متعارف، 
مطالبات مشکوک الوصول، ، مطالبات سوخت شده، 
تسهیم هزینه ها بین منابع معاف و غیر معاف )مخصوصا 
در تولیدی های مشمول ماده 132 و صادرات و بانک ها(، 
خسارت وارده به دارایی ها، پرداختی به بازنشستگان، 
پرداختی به موجب آیین نامه هایی با منشأ مصوب قانون، 
بهره پرداختی غیر بانکی، تبلیغات و بازاریابی، تحقیقات، 
ذخایر، عوارض، هزینه های ورزشی، کمک ها و هزینه های 

اجتماعی و...
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3617902-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF
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واحدهای شناسنامه دار زیر تیغ
رضا شعاعی

کارشناس امور مالیاتی
به   13۹5 سال  در  توسعه  ششم  برنامه  وقتی 
 13۹5 سال  بودجه  قانون  در  رسید  تصویب 
تومان  میلیارد  هزار   1۰1 مالیاتی  درآمدهای 
پیش بینی  جدول  وقتی  و  بود  شده  برآورد 
را  توسعه  ششم  برنامه  در  مالیاتی  درآمدهای 
بررسی می کنیم و درآمد مالیاتی سال 14۰۰ را 
می بینیم که 322 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است، و رشد 3۰۰ درصدی را برای آن طی 
5 سال پیش بینی می کند، سواالت زیادی را به 

ذهن می آورد که چطور و از چه منابعی؟
واحدهای شناسنامه دار زیر تیغ

مجموعه قوانین کشور حدود 12 هزار ماده است که 
حدود 6 هزار ماده قانونی از این مجموعه می تواند 
یک فعالیت اقتصادی را در بر بگیرد. اگر تمام این 
قوانین را کنار بگذاریم و فقط به قانون مالیات های 
مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده توجه کنیم، 
آن وقت با 337 ماده قانونی روبه رو می شویم که تا 
به 3  قریب  قانونی  ماده  تعداد  این  برای  زمان  این 
و...  دستورالعمل  آیین نامه،  بخشنامه،  و 800  هزار 
صادر شده است که این تعدد احکام که به پیوست 
تعدد  از  نشان  شده  اضافه  کشور  مالیاتی  قوانین 

سالیق و تغییرات زیاد در نحوه بررسی، تشخیص، 
اعطای  همچنین  و  مالیات ها  مطالبه  و  رسیدگی 
بیشترین  گذشته  سال   10 طی  دارد.  معافیت ها 
وارد شده  واحدهای شناسنامه دار  به  مالیاتی  فشار 
و هر روز با تصویب احکام جدید، انتظارات از این 
واحدها و مدیران آنها بیشتر شده است تا جایی که 
فشار بیش از حد برای وصول مالیات و تحت فشار 
قراردادن پرسنل سازمان امور مالیاتی برای وصول 
حداکثری مالیات موجب شده با بهانه تراشی و عدم 
توجه به احکام موجود در قوانین یا باال رفتن درصد 
خطای آنها در محاسبات، تعدد شکایت ها از سازمان 
امور مالیاتی در هیات های حل اختالف و بعد سایر 
مراجع رسیدگی کننده بسیار افزایش یابد و موجی 
از نارضایتی و دلسردی در فعاالن اقتصادی فراهم 

کند.
این  معتقدند  صاحبنظران  از  برخی  مرحله  این  تا 
افزایش  فشارها همگی در جهت شفافیت بیشتر و 
گستره چتر مالیاتی صورت گرفته و در تالش برای 
جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز موثر بوده است که 
این هم تا حدودی درست است، اما از آنجایی که 
یک  همیشه  گذشته  دهه  دو  اقتصادی  بحران های 
و  داده  قرار  جدیدی  شرایط  در  را  اقتصادی  فعال 
برای برون رفت از شرایط پیش آمده و نجات جان 
واحد خود با اقداماتی همچون افزایش سرمایه، اخذ 
تسهیالت و بسیاری از روش های دیگر تامین مالی 
بتواند در چرخه تولید  تا زنده بماند و  سعی کرده 
روش های  به  بعضا  ناچار  به  بماند،  باقی  اقتصاد  و 
غیر متعارف رو آورده که اگر هر یک از دولتمردان 
در  تابعه  سازمان های  پرسنل  و  قانون گذاران  و 
رفتارهای  بسا  چه  می گرفتند،  قرار  شرایط  آن 
عجیب تری را شاهد بودیم، ولی با این حال فعاالن 
اقتصادی در حدود متعارف بر اساس آگاهی خود از 

قوانین پیچیده در کشور، مالیات خود را پرداخته اند 
که البته با بسیاری بی مهری و فشار و بی توجهی به 

اصل سرمایه و انگیزه آنها روبه رو بوده است.
برنامه ریزی  مقاصد  برای  قطعا  موارد  این  تمامی 
شده دولت ها و نهادهای حاکمیتی بوده که بتوانند 
و  نفت  فروش  از  داخلی  درآمدهای  جایگزینی  با 
سایر منابع خام جلوگیری و برای آینده برنامه ریزی 
کنند، اما اطالع ندارند که کار از جای دیگری رو به 
خرابی گذاشته و تولید کشور نیز هدف قرار گرفته 
و آمارها نشان می دهد که کشور ما در بهبود فضای 
کسب و کار و کارآفرینی به رتبه 165 در تمام دنیا 
رسیده و به گفته بسیاری از فعاالن عرصه اقتصادی 
ایجاد کسب و کار و بقای آن در این شرایط به یک 
بحرانی  این شرایط  در  ما  و حاال  دارد  نیاز  معجزه 
انتظار  را بسته ایم و فقط  همچنان چشم های خود 

درآمدهای بیشتری از حوزه مالیات داریم.
و  سرمایه  فرار  موجب  همزمان  به صورت  امر  این 
تعطیلی واحدهای اقتصادی و دلزدگی جامعه فعلی 
که زیر چتر مالیاتی هستند از یک طرف و از طرف 
و  مالیاتی  سازمان  پرسنل  بر  فشار  افزایش  دیگر 
برای رعایت اصول و مطالبه مالیات  انگیزه  کاهش 
بحق را به همراه خواهد داشت و تبعات اعمال این 
مالیاتی  درآمدهای  وصول  انتظار  افزایش  و  روش 
سازمان  بود.  خواهد  مخرب  بسیار  کوتاه مدت  در 
زیر  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  مالیاتی،  امور 
نظر قوه قضائیه، ستاد مبارزه با پولشویی و بسیاری 
در  سعی  قدرت  با  اینها  مشابه  دیگر  نهادهای  از 
ولی  است  درست  البته  که  می کنند  فساد  کشف 
شروع و بررسی پرونده مودیان و افرادی که به آنها 
و  القا  را  نگرانی  که  است  نوعی  به  می شود  رجوع 
کافی  زمان  اینکه  به جای  دیگر  بار  اقتصادی  فعال 
برای حل مسائل کلیدی خود برای بقا و ادامه در 

به  باید  باشد  داشته  را  و...  تحریم ها  وضعیت  این 
خود  قبل  بسیار  سال های  مستندات  جمع آوری 
مشغول شود و سوال اینجاست که آیا این دورشدن 
کشور  برای  بیشتری  خسارت  موضوع،  اصل  از 
این  از  بخشی  عدم وصول  در  که  در حالی  ندارد؟ 
نقش  قانون گذاران  و  سازمان ها  مالیاتی  درآمدهای 

دارند و مقصرند.
یک  پیش نویس  می رسد  نظر  به  شرایط  این  در 
با  مالیاتی  منابع  افزودن  و  مالیاتی  جدید  الیحه 
تعرفه های کارشناسی نشده حواس ما را از یک اصل 
مهم پرت کرده است که هم شفافیت و هم افزایش 
»اجرای  آن  و  دارد  به همراه  را  مالیاتی  درآمدهای 
اجرای کامل »قانون  و  مالیاتی«  کامل طرح جامع 
استفاده از صندوق های مکانیزه« است.  اگر به دنبال 
عدالت  با  همراه  مالیاتی  درآمد  افزایش  و  شفافیت 
مالیاتی هستیم و انتظار داریم همزمان »حق الناس« 
و »بیت المال« به درستی و در جای خود رعایت و 
و  مالیاتی  جامع  کامل طرح  اجرای  با  شود  وصول 
صندوق های مکانیزه چتر مالیاتی را در کل کشور 
گسترش داده و بهبود ببخشید، نه اینکه در شرایط 
بودجه  کسری  و  تورم  افزایش  با  اقتصاد  که  فعلی 
چالش های  دچار  ضروری  آیتم های  از  بسیاری  و 
با مشکالت  اساسی شده و مردم در معیشت خود 
فراوانی روبه رو هستند، قانون گذاران و سازمان های 
درآمدهای  وصول  توقع  و  بیشتر  فشار  با  دولتی 
بیشتر موجبات نارضایتی اجتماعی را فراهم کنند.  
بنابر این برای شفافیت، عدالت و رعایت حقوق همه 
قطعا  کوتاه مدت  راهکارهای  ملت،  و  کشور  جانبه 
جرات  است  بهتر  و  بود  نخواهد  نیازها  جوابگوی 
اجرای کارهایی با نگاه بلندمدت را به خود بدهیم تا 
در مورد آینده ای که شعار حمایت از آن را می دهیم 

سربلند باشیم.
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یادداشت

به شدت  تجاری  بازار  از  دنیا  که  نمانده  چیزی 
هماهنگ و گاهی مصنوعی امروزی، به موقعیتی 
صورت  به  مشتریان  نیازهای  که  کند  تغییر 
اتوماتیک برطرف شوند و دیگر چیزی به اسم 
اتوماتیک  شدن  نمی ماند.  باقی  »خرید کردن« 
بیشتر  را  قدرتمند  برندهای  به  اعتماد  خرید، 
می کند و اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، 
این اعتماد زیاد می تواند نتایج منفی به دنبال 
داشته باشد. اما جنبه مثبت ماجرا این است که 
با  را  همین االن هم برخی شرکت ها اخالقیات 
فرهنگ و فرآیندهای خود می آمیزند و اگر این 
کار را به درستی مدیریت کنند، امکانات زیادی 
دیگر  می توانند  مردم  می آید.  پدید  بشر  برای 
خالص  خود  اولیه  نیازهای  مدیریت  بار  زیر  از 

امیدها  بر  تمرکز  برای  بیشتری  و فضای  شوند 
هم  کسب وکارها  باشند.  داشته  رویاهایشان  و 
می توانند با تمرکز بر چند حوزه کلیدی محدود، 

آماده پایان عصر خرید کردن شوند.
جلب اعتماد مشتری در عصر اشتراکی شدن همه چیز

جلب اعتماد مشتری: ساختار کسب وکارهای مدل 
مصرف کنندگان  که  است  این  نیازمند  اشتراکی 
برای  خرید  فرآیند  تا  کنند  اعتماد  برند  یک  به 
چیزهای  از  می تواند  روش  این  شود.  تکمیل  آنها 
بزرگی  چیزهای  تا  شامپو  یا  قهوه  مثل  کوچکی 
سفر  برای  برنامه ریزی  یا  بیمه  قراردادهای  مثل 
که  است  این  نیازمند  اینها  همه  دربربگیرد.  را 
که  بداند  و  کند  اعتماد  برند  یک  به  مصرف کننده 
می تواند روی آن حساب کند. کسب وکارها برای به 

باید همه چیز را درست  دست آوردن این اعتماد، 
استفاده  الگوریتم هایی  از  باید  آنها  ببرند.  پیش 
کنند که نیازها و رفتار خرید مشتری را به درستی 
باشد  آنها طوری  برنامه ریزی  اگر  قضاوت می کنند. 
که مثال هر ماه برای یک نفر 5 تا شامپو بفرستند 
یا برای یک خانواده طبقه متوسط سوئیتی لوکس 
تنها مورد  نه  رزرو کنند،  در یک هتل گران قیمت 
اعتماد قرار نمی گیرند، بلکه وفاداری مشتری را هم 

از دست می دهند.
باید به صورت  اطالعات در مورد مصرف کننده نیز 
انبوه  به  کسب وکارها  شود.  مدیریت  اخالقی 
در  باید  که  کرد  خواهند  پیدا  دسترسی  داده هایی 
پس  بگیرند.  قرار  استفاده  مورد  گسترده ای  سطح 
فقط کارآیی الگوریتم ها مهم نیست، بلکه برنامه ای 
که به آنها می دهیم و می گوییم چه کار کنند مهم تر 
بابت سوء مدیریت  به کسب وکارها  مردم  اگر  است. 
راحت  خیلی  باشند،  داشته  شک  داده هایشان 
جایگزین دیگری پیدا می کنند که آنچه نیاز دارند 

را به آنها بدهد.
اکوسیستم خودتان را شکل دهید: در حال حاضر، 
چندپاره  قدری  به  خدمات  و  محصوالت  بیشتر 
اتوماتیک سازی  را  آنها  خرید  نمی توان  که  هستند 
هر  است.  اکوسیستم الزم  یک  کار  این  برای  کرد. 
اصطکاک  باشد،  تکه  تکه  خرید  یک  تجربه  چقدر 
فرآیندها کندتر می شوند.   و  پیش می آید  بیشتری 
چینی ها به این موضوع پی برده اند و تجربیات سریع 
اپلیکیشن  آن  نمونه  ارائه می کنند.  یکپارچه تری  و 
به عنوان سیستم  اساسا  همه کاره وی چت است که 
عملیاتی جامعه چین عمل می کند. این اپلیکیشن 
پرداخت های  بازی،  ارتباط،  برقراری  و  چت  برای 
تاکسی و بسیاری  الکترونیکی، سفارش غذا، کرایه 
امور دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. تعجبی ندارد 

که فیس بوک هم به دنبال بازآفرینی خودش است 
کند.  ارائه  همه کاره«  »تجربه  یک  وی چت  مثل  تا 
این شرکت اخیرا عالم کرده که اپلیکیشن واتس اپ 
)تحت مالکیت فیس بوک( به زودی سیستم پرداخت 

موبایل خود را در چند کشور راه اندازی می کند.
امکان  فراهم کردن  آماده  اینکه  برای  کسب وکارها 
دیگر  برندهای  به  باید  شوند،  اتوماتیک  خرید 
را  خودشان  اکوسیستم  تا  باشند  داشته  دسترسی 
ایجاد کنند و نباید فقط به غول های خرده فروشی 
بزرگ )مثل آمازون یا علی بابا( بچسبند. آنها باید با 
بازیگران هم سطح خودشان تیم شوند تا اکوسیستم 
کنند.  ایجاد  مشتری  برای  را  »همه چیز«  تجربه 
با  چرا  هستید،  بیمه  شرکت  یک  شما  اگر  مثال 
اندام، کارشناسان  اپلیکیشن های سالمت و تناسب 
متخصصان  یا  زیبایی  و  پزشکی  موسسات  تغذیه، 
نمی کنید؟  همگرایی  و  همکاری  تامین اجتماعی 
سعی  سپس  کنید،  شناسایی  را  بازار  شکاف های 
کنید آنها را با مشارکت های خوب پر کنید. در عصر 
اتوماتیک سازی خرید، تجربه های چندپاره اصال به 

نفع شما نخواهد بود.
کسب وکارها  که  جدید  عصر  در  برند:  بر  تمرکز 
بیشتر به روش اشتراک دادن روی می آورند، تولید 
و  شوند  مشهور  بازار  در  که  و خدماتی  محصوالت 
واسطه گری  دوران  از  حتی  برسند،  باال  فروش  به 
و سفارش گیری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 
برند  وعده های  باید  عرصه،  این  در  موفقیت  برای 
خیلی  مشتری  نیفتد،  اتفاق  این  اگر  شود.  محقق 
راحت سراغ برند دیگری می رود و دیگر برنمی گردد.  
قوی  برندهای  فردی  عملکرد  به  فقط  موضوع  این 
برنمی گردد و برندهایی که با هم ائتالف می کنند تا 
مقابل یک برند بایستند هم باید به آن توجه کنند. 

متن کامل

جلب اعتماد مشتری در عصر اشتراکی شدن همه چیز

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3617863-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2
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نگاه آخر

آیین »دومین سیل مهربانی همکالسی ها«

آیین نمادین »دومین سیل مهربانی همکالسی ها«، 
علیرضا  حضور  با   1398 بهمن   1 سه شنبه  صبح 
آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  کاظمی 

و پرورش در دبیرستان دخترانه باهنر برگزار شد.

http://fna.ir/deurr4 
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