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گزارشی،  طی  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
وضعیت اقتصادی کشور، چالش ها و راهکارهای بهبود شرایط 

را تشریح کرده است.
خصوص  در   پژوهشی  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
منتشر  حوزه  این  راهکارهای  و  چالش ها  کشور؛  اقتصادی  وضعیت 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس
 از وضعیت اقتصاد کشور

کرد. بر اساس این گزارش، چارچوب تحلیل اقتصاد ایران، نرخ رشد 
اقتصادی کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت 

تشریح شده است. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در این گزارش عنوان کرده 
است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ 
درصدی داشته است. در واقع علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، 
یک سوم  حدود   ۱۳۹۰ سال  به  نسبت  ایرانی  فرد  هر  خرید  قدرت 

کاهش یافته است. 
* از سال ۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز داریم تا به سطح 

درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم
این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد 
اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز 

خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم. 
البته مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به وضعیت شاغلین نیز 
اشاره و تصریح کرده است که در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و 
بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می شود که غالباً افراد 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. این رابطه کاری به دالیل مختلف، 
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حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی پنل های خورشیدی با 

بهره گیری از مشوق های وزارت 
نیرو

از  حمایت  برای  نیرو  وزارت  گفت:  ساتکین 
تولیدکنندگان داخلی و تسهیل گری برای فروش 
محصوالت آنها مشوق هایی را درنظرگرفته است.
محمد  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
خبری  بخش  استودیوی  در  شب  جمعه  ساتکین 
پنل های  واردات  علت  درباره  سیما  اول  شبکه 
خریداران  قطع  به طور  داشت:  اظهار  خورشیدی 
این  کیفیت  تعیین کننده ی  خورشیدی  پنل های 
از  حمایت  برای  نیرو  وزارت  و  هستند  محصول 
فروش  برای  تسهیل گری  و  داخلی  تولیدکنندگان 

محصوالت آنها مشوق هایی را درنظرگرفته است.
نیروگاه های  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
شده  بومی سازی  تجهیزات  از  که  تجدیدپذیری 
خرید  نرخ  در  تشویق  ضریب  از  کنند،  استفاده 
تضمینی برق برخوردار می شوند و متناسب با میزان 
بومی سازی فن آوری، نرخ خرید برق این نیروگاه ها 

تا ۳۰ درصد نسبت به نرخ پایه افزایش خواهد یافت. 
تامین  تشریح دالیل عدم  رئیس سازمان ساتبا در 
تجهیزات ساخت نیروگاه از محصوالت تولیِد داخل 
افزود: یکی از مسائل مهم پیش  رو این است که آیا 
باوجود برخورداری از کیفیت مناسب تولید، ظرفیِت 
تولیدکننده داخلی برای تامین تمام نیاز بازار کافی 

است.
محصوالت  کیفیت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
داخلی در مقایسه با کاالهای وارداتی چگونه است، 
گفت: تنها مسئولیت تولید برق برعهده ما است و در 
این خصوص وزارت صمت و همچنین سازمان هایی 
است  کیفیت  گواهی  اختصاص  آنها  تخصص  که 
می توانند اظهار نظر کنند. دکتر ساتکین افزود: در 
مراجع  از  بتوانند  داخلی  تولیدکنندگان  صورتیکه 
دریافت  کیفیت  گواهی نامه  بین المللی  ذی صالح 
نمایند، زمینه تامین کاال از تولیدات ساخت داخل 
برای سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد. 
پنل های  داخلی  تولیدکنندگان  حاضر  حال  در 
بزرگ  شرکت های  لیسانس"  "تحت  خورشیدی 

بین المللی به تولید مشغول هستند.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه وظیفه ی ما حمایت 
تنها  اگر  افزود:  است،  نیز  برق  تولیدکنندگان  از 
تمرکز خود را بر حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات 
معطوف کنیم و با افزایش تعرفه گمرگی محصوالت 
شک  بدون  بگیریم  را  آنها  واردات  جلوی  وارداتی 
قرار  فشار  تحت  تجدیدپذیر  برق  تولیدکنندگان 

خواهند گرفت.
تولید  ساخت  از  حمایت  خصوص  در  ساتکین 
حمایت  گفت،  تجدیدپذیر  نیروگاههای  تجهیزات 
باشد.  منطقی  و  برنامه ریزی شده  هوشمندانه،  باید 
و  ارکان  تمام  از  واقع بینانه  به صورت  باید  یعنی 

اجزای یک فرآیند تولیدی حمایت به عمل آید.

پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه 
برای نیروی کار وجود ندارد. 

* نزدیک ۶۰ درصد از شاغالن تحت پوشش بیمه 
نیستند

در همین رابطه مرکز پژوهش ها اعالم کرده است که 
به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغالن تحت 

پوشش بیمه نیستند. 
* افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در 

نتیجه تورم باالی اقتصاد
براساس گزارش مزبور، روند صعودی ضریب جینی 
درصد   ۱۰ به  ثروتمندترین  درصد   ۱۰ نسبت  و 
فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹2 نشان دهنده افزایش 
قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد 
اقتصادی منفی و تورم باالی اقتصادی طی این سالها 

بوده است. 
* روند فزاینده فقر مطلق در سالهای ۹۸ و ۹۹

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که 
نرخ تورم باال در سال های اخیر منجر به رشد قابل 
توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده 
است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد 
سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است 
و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در 

سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. 
مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن  * غیرقابل پیش بینی 

اولیه و محصوالت
در ادامه گزارش مذکور، به نامساعدترین مؤلفه کسب 
و کار در سالهای اخیر نیز اشاره و تصریح شده است 
که تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت غیرقابل 
بانکها  از  مالی  تأمین  همچنین  و  بوده  پیش بینی 
دشوار است، همچنین سیاست ها، قوانین و مقررات 

ناظر بر کسب و کار بی ثبات است. 
پایان  تا  دولت  تومانی  میلیارد  هزار  بدهی ۵۰۰   *

۱۳۹۸
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی این 
گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی های دولت 
که  است  کرده  تشریح  هم  را  دولتی  شرکت های  و 
بر این اساس، بدهی های دولت تا پایان شهریورماه 
بدهی های  تومان،  میلیارد  هزار  ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ 
و  تومان  میلیارد  هزار   ۵2۵ دولتی  شرکت های 
هزار   ۱2۵ شرکت ها  و  دولت  بدهی های  مجموعه 
نسبت  حداقل  همچنین  است.  بوده  تومان  میلیارد 
منابع  به  ملی  توسعه  از صندوق  استقراض  و  اوراق 
بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ به صورت تأیید، اصالح 
مصارف  به  بازپرداخت  نسبت  و  درصد   ۴۸ بودجه 

بودجه ۱۳۹۹، ۷ درصد است.
* تقلیل صادرات ایران از 2۳ به ۹ کشور در سال ۹۷
در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع صادرات 
شده  عنوان  اساس  این  بر  و  شده  اشاره  هم  کشور 
ایران  صادرات  درصد   ۸۰ که  کشورهایی  تعداد  که 
در سال ۱۳۸۰  از 2۳ کشور  می کرده ا ند،  تأمین  را 
بر  است.  یافته  تقلیل   ۱۳۹۷ سال  در  کشور   ۹ به 
هدف  بازارهای  در  شدید  نسبتاً  تمرکز  اساس،  این 
صادراتی به گونه ای که سهم سه کشور امارت متحده 
)مقصد  کشور   ۱۴۷ میان  از  عراق  و  چین  عربی، 
صادراتی( در سال ۱۳۹۷ مجموعاً حدود ۵۴ درصد از 
ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی را به خود اختصاص 
داده است. طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی 
ایران به شدت نسبت به کاالهای ارزش افزوده کمتر 
)عمدتا به مواد خام( وابسته است. در بخش پایانی 
اقتصادی  فعلی  وضعیت  ریشه های  به  گزارش  این 
کشور همچنین ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران و نیز 

راهکارها اشاره شده است. 
کلیک  اینجا  گزارش  این  کامل  متن  مشاهده  برای 

کنید.

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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پیوست

آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت 
تدوین شد

در راستای تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه  و صنعت، آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای 
هیات علمی در جامعه و صنعت تدوین و به تمام دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابالغ 

شده است.
در راستای تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با جامعه و 
صنعت در همه حوزه های علمی و همچنین عملیاتی کردن یافته های اعضای هیات علمی و آشنایی آنها با 
نیازهای واقعی کشور، آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت تدوین و به تمام 

دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابالغ شده است.
براساس آیین نامه فوق اعضای عیات علمی با موافقت دانشگاه می توانند بین ۳ ماه تا یکسال به واحدهای 

اقتصادی و صنعتی مامور شده و در جهت کمک و بهبود کیفی و عملیاتی واحدهای فوق همکاری کنند. 

خاموشی برنامه ریزی شده 
داریم؟

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: قطعاً با رعایت 
اوج  ساعات  در  برق  مصرف  در  جویی  صرفه 
مصرف برای پاسخگویی به رشد متعارف مصرف 
نیازی به خاموشی برنامه ریزی شده نخواهد بود.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه پیک مصرف روز گذشته به ۵۵ هزار مگاوات 
رسید و این هفته احتماالً پیک مصرف به بیش از 
براورد  کرد:  اظهار  رسید،  خواهد  مگاوات  هزار   ۵۶
حداکثر مصرف ۵۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات با مدیریت 
در  مشترکان  و  مردم  همراهی  با  که  است  مصرف 
کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف از ساعت ۱۳ 

تا ۱۷ مشکلی در تامین برق نخواهد بود.
کولرهای  دمای  تنظیم  اصلی  توصیه  افزود:  وی 

گازی در دمای آسایش  2۵ درجه  و استفاده از دور 
کند کولرهای آبی است. البته بهتر است از وسایل 
و  جاروبرقی  ظرفشویی،  لباسشویی  نظیر  پرمصرف 
اتو بخار در این ساعت استفاده نشود و همچنین اگر 
هر مشترک تنها یک المپ اضافی را خاموش کند 

نیز تاثیر بسزایی دارد.
برای  اینکه  بیان  با  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
مشترکان خوش مصرف پاداش در نظر گرفته شده 
با  می توانند  مشترکان  حتی  که  جایی  تا  است، 
کنند،  رایگان  را  برق خود  قبوض  مدیریت مصرف 
هیچ  کنند  جویی  صرفه  مردم  اگر  کرد:  تاکید 
محدودیتی برای اهدا پاداش وجود ندارد، دو شرط 
برای اهدا پاداش در نظر گرفته شده است، مشترک 
باید زیر الگوی مصرف منطقه خودش مصرف کند 

و نسبت به سال قبل کاهش مصرف داشته باشد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه اگر مشترک ۱۰ درصد 
میزان مصرف خود را کاهش دهد، صورت حساب 
آن شخص حدود 2۰ درصد کاهش می یابد، گفت: 
تعرفه های برق به صورت پلکانی محاسبه می شود 
و هرچه میزان مصرف افزایش یابد میزان تعرفه نیز 

به صورت پلکانی افزایش می یابد.
به گفته وی مشترکان پر مصرف مشمول این قاعده 
نخواهند شد و باید سعی کنند میزان مصرف خود 
را کاهش دهند در غیر این صورت ۱۶ درصد قیمت 
برق این دسته از مشترکان بیشتر محاسبه می شود، 
پر  مشترکان  برق  قطع  برای  برنامه ای  نیز  تاکنون 

مصرف در نظر گرفته نشده است.
میزان  به  اشاره  با  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
متوسط  مبلغ  کرد:  اظهار  مشترکان،  پرداختی 
 ۱2 گذشته  سال  در  ماهانه  مشترکان  برق  قبوض 
به ۱۳  عدد  این  امسال  که  بوده  تومان  هزار ۵۰۰ 
هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ افزایش یافته است.

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA/
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متن کامل

اعالم شرایط فورس ماژور در 
بحران کرونا، مانع ورشکستگی 

فعاالن اقتصادی می شود
اقتصادی در نشست کمیسیون صنایع  فعاالن 
شرایط  اعالم  با  که  کردند  تأکید  اصفهان  اتاق 
فعالیت های  از  کرونا،  بحران  در  ماژور  فورس 
از  و  شده  حمایت  کشور  صنعتی  و  تولیدی 

ورشکستگی آنها جلوگیری شود.
اتاق اصفهان  در پنجمین جلسه کمیسیون صنایع 
که با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و جمعی از فعاالن بخش خصوصی استان 
برگزار شد، بر ضرورت اعالم شرایط فورس ماژور در 
بحران کرونا به منظور حمایت از بخش های تولیدی 

و صنعتی کشور تأکید شد.
مشکالت  طرح  به منظور  که  جلسه  این  در 
تولیدکنندگان در حوزه های فوالد، قطعات خودرو، 
مهدی  شد،  برگزار  و...  پلیمری  صنایع  پوشاک، 

صنعت  وزارت  صنایع  امور  معاون  نیارکی،  صادقی 
با تأکید بر اینکه تحقق جهش تولید فقط از طریق 
اداری  رفتارهای  بر  ارزش گذاری  و  هدف گذاری 
مبحث  گذشته  سال های  در  گفت:  است،  ممکن 
دیگر  امروز  ولی  شده  بیان  بارها  تولید  از  حمایت 
فاز  وارد  و  کرد  گذر  بیانیه  صدور  مرحله  از  باید 

عملیاتی شد.
صادقی نیارکی افزود: اینکه نگاه حاکمیت و ارکان 
نظام در ایام کرونا نگاهی تسهیلگر و در جهت رفع 
قواعد و ضوابط و مقررات بود و در این دوران نگاه 

همدالنه و هم افزا در کشور ایجاد شد.
به عقیده او اگر با نگاه دقیق به دنبال حل مسائل 

باشیم، موفقیت ما قطعی است.
صادقی نیارکی مهم ترین مسئله در حوزه تولید را 
و  کرد  عنوان  آن  ارتقاء  و  موجود  وضع  از  صیانت 
حاصل  ارز  با  کشور  اداره  جز  چاره ای  امروز  گفت: 
خصوصی  بخش  از  حمایت  طریق  از  صادرات،  از 
این  و  ندارد  وجود  رقابت پذیر  و  شفاف  توانمند، 
فرصتی است که کرونا در اختیار ما قرار داده است؛ 

پس باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تأکید بر اینکه هر زمان به مردم و بخش خصوصی 
اعتماد کردیم، نتایج خوبی حاصل شد، افزود: باید 
ظرفیت های  از  استفاده  و  امور  اداره  به  نگاهمان 

بخش خصوصی تغییر کند.
ادامه اجرای روشی جدید در حوزه تأمین و  او در 
تخصیص ارز با اولویت مواد اولیه، ارائه طرح اصالح 
روش توزیع ورق فوالدی، ارائه طرحی برای تحریک 
تقاضا و انعقاد تفاهم نامه با گمرک در زمینه تسهیل 
فرآیند اعطای معافیت گمرکی در حوزه ماشین آالت 
امور  معاونت  انجام  دست  در  اقدامات  ازجمله  را 

صنایع وزارت صنعت بیان کرد.

صادقی نیارکی با اشاره به ارائه طرحی برای اصالح 
سهمیه ورق فوالد و استفاده از پتانسیل کارشناسی 
تخصیص  برای  مرتبط  تشکل های  و  مبارکه  فوالد 
ماه  دو  تا  مشکل  این  کرد  امیدواری  ابراز  سهمیه، 

آینده برای همیشه در کشور حل شود.
اصفهان  اتاق  رئیس  گلشیرازی،  مسعود  ادامه  در 
به واسطه  که  امروز  سخت  شرایط  در  گفت: 
مشکالت  و  کشورمان  علیه  ناعادالنه  تحریم های 
ویروس کرونا ایجاد شده و الزم است دولت و بخش 
خصوصی در کنار یکدیگر کار کنند و ضمن افزایش 

صبر، به جدوجهد خود بیفزاید.
او با اشاره به اقدامات اتاق اصفهان در دوران کرونا 
گفت: به جهت اینکه وزن حوزه صنعت و خدمات 
استان  اقتصادی  بحران  بوده،  بیشتر  اصفهان  در 
اصفهان ۳۰ درصد بیشتر از معدل کشوری است و 
این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدامات دقیق در 

این زمینه است.
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیر 
استان اصفهان در ادامه خواستار در دستور کار قرار 
سیاست گذاری  حوزه های  در  تسهیلگری  گرفتن 
کشور شد و افزود: امروزه رفتارهای متناقض به وفور 
دیده شده و در شرایطی که بر لزوم افزایش صادرات 
سیاست  این  با  ارزی  سیاست های  می شود،  تأکید 
بحران  طی  برای  درحالی که  و  نیست  متناسب 
اقتصادی موجود، نیازمند کار و تالش بیشتر بخش 
خصوصی هستیم، رفتار غیرتعاملی بعضی دستگاه ها 

در حقیقت به ترمز تولید تبدیل شده است.
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان نیز در این جلسه خواستار کمک به 
ثبت سفارش  و  فوالدی  ورق  تأمین  رفع مشکالت 
اصفهان  استان  در  دست دوم  ماشین آالت  واردات 

شد.

برنامه احیای مشاغل در 
پساکرونا تدوین شد

معاون وزیر کار از تدوین برنامه ای برای احیای 
مشاغل در دوره پساکرونا خبر داد. این برنامه در 

انتظار تصویب است.
احیای  برای  برنامه ای  تدوین  از  کار  وزیر  معاون 
این  گفت:  و  داد  خبر  پساکرونا  دوره  در  مشاغل 
برنامه در قالب سه سناریو تدوین شده و در انتظار 

تصویب است.
عیسی منصوری در پاسخ به این سوال که آیا ریزش 
اشتغال ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: قطعاً طی 
۳ تا ۵ سال آینده ریزش نیروی کار خواهیم داشت 
اما همزمان در یک رشته فعالیت هایی رویش جدی 

داریم.
تعاون،  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
کرونا،  دوره  همین  در  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار 
بستر  در  اجرا  قابل  کارهای  و  کسب  و  فعالیت ها 
فضای مجازی بسیار رونق گرفته اند؛ برخی از این 
مشاغل افزایش جدی نیروی کار داشتند. تشخیص 
رشته  بعضی  فازی  تأخیر  یک  با  که  است  این  ما 
رونق  دوباره  خدمات  بخش  همچون  فعالیت هایی 

خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در دوره پساکرونا پیش بینی ما این 
است که بخش کشاورزی سریع خود را احیا می کند 
و بازگشت سریعی خواهد داشت؛ در این دوره هم 
باید  البته  که  است  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  کمتر 
اشاره کرد که فضای بارندگی و غیره هم مثبت بوده 
است. منصوری گفت: بعد از بخش کشاورزی، بخش 
صنعت روند احیای خود را به صورت صعودی آغاز 
با یک تأخیر فازی نسبت به  از آن  می کند و پس 
صنعت، بخش خدمات رونق خود را شروع می کند؛ 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
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معاون وزیر نیرو در امور انرژی های تجدیدپذیر:

ایران هاب انرژی های 
تجدیدپذیر می شود

معاون وزیر نیرو در امور انرژی های تجدیدپذیر 
و  بانکی  اقتصادی،  بخش  تحریم  اکنون  گفت: 
ارزی ما را تحت تاثیر قرار داده است به طوری 
که حتی دارو نیز تحریم است و این به این معنا 

است که تجدیدپذیرها نیز تحریم شده اند.
ساتکین  محمد  انرژی  سهام  خبرنگار  گزارش  به 
در نشست خبری امروز)2۵ خرداد ۹۹ ( در جمع 
ابتدا به  اینکه کشورهای پیشرو  بیان  با  خبرنگاران 
بهره وری توجه کرده و بعد سراغ تولید برق می روند 
قرار  نخست  گام  در  صرفه  یعنی  داشت:  اظهار 
توسعه تجدیدپذیرها در گام دوم پس  نیز  ما  دارد 
پتانسیل های موجود  از  و  داده ایم  قرار  بهره وری  از 
کشور در این زمینه بخصوص در حوزه باد استفاده 

خواهیم کرد.
هاب  آینده  ساتبای  در  می کنیم  تالش  افزود:  وی 
منطقه و محل رجوع متخصصین و سرمایه گذاران 

باشیم.
تجدیدپذیر  انرژی های  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
بزرگترین  کشور  شرق  حوزه  در  کرد:  تصریح 
 ۴۰ از  بیش  ظرفیت  با  جهان  بادخیز  حوزه های 
می کنیم  تالش  بنابراین  هستیم  دارا  را  مگاوات 

در  خصوصی  بخش  از  که  زیادی  حمایت های  با 
باشیم  داشته  سرمایه گذاری  و  تجهیزات  ساخت 

سیاست گذاری های نوینی را اجرایی کنیم.
بخش  در  ما  برنامه  کرد:  خاطرنشان  وی 
عوارض  از  دریافت  حوزه  در  فقط  سرمایه گذاری 
روش  جمله  از  نیز  جدیدی  روش های  نیست  برق 

تشویقی را نیز مدنظر قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه پژوهش محوری و توسعه فناوری 
برنامه  شد:  یادآور  داده ایم  قرار  کار  دستور  در  را 
به  جدید  مالی  منابع  که  است  این  ما  مدت  بلند 
ظرفیت ها  این  از  و  کنیم  تعریف  برق  عوارض  جز 
این  استفاده کنیم چراکه  پاک  انرژی  توسعه  برای 
انرژی ها با توجه به ماهیت پایدار بوده و هر قدر از 
آن استفاده کنیم، کاهش و یا تمام نمی شوند و در 

سبد انرژی کشور را به جایگاه رفیع می رساند.
کشور  بادی  جدید  هسته های  درباره  ساتکین 
روی  سال   ۱2 مدت  به   ۹۵ تا   ۹۳ سال  از  گفت: 
پتانسیل های بادی کشور کار شده و در این زمینه 
سه کانال بسیار ویژه در شرق کشور داریم که بخشی 
از آن مربوط به شمال زابل است که از نظر انرژی 
بادی بسیار ارزشمند است و قابلیت احداث 2 تا ۳ 
هزار مگاوات نیروگاه را دارد. کانال خواف نیز یکی 
بیش  یعنی  دارد  را  جهان  بادهای  بی نظیرترین  از 
بادی  منطقه  دارد.  توسعه  امکان  مگاوات  هزار  از 
منطقه  این  در  مگاواتی  پروژه ۵۰  است که  دورود 
کلنگ زنی شده و قابلیت احداث چند هزار مگاوات 

نیروگاه بادی را دارد.
از  یکی  آلمانی  شرکت های  با  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  تهیه کردیم،  را  ایران  دقیق ترین اطلس های 
خاک  تا  و  مرزی  مناطق  در  اطلس  این  حتی 
در  شاید  و  داشته  شناسایی  دامنه  نیز  افغانستان 
افغانستان  و  ایران  بین  مشترکی  پروژه های  آینده 

به  ارائه  جهت  الزم  تخصص  ما  و  بگیرد  شکل 
کشورهای همسایه را داریم.

شده  نصب  ظرفیت  مجموعه  نیرو  وزیر  معاون 
را ۸2۴ مگاوات عنوان کرد  انرژی های تجدیدپذیر 
و افزود: طی چند سال اخیر حمایت های تشویقی 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته 
مثال برق ۸۰ تا ۱۰۰ تومانی را هر کیلووات ۱۰۴۰ 
سرمایه گذاری  به  تشویق  مردم  تا  می خریم  تومان 
این  به  دیگر  مگاوات  نیز ۳2۰  در سال ۹۹  شوند. 
مرز  از  ترتیب  این  به  و  اضافه خواهد شد  ظرفیت 

هزار مگاوات عبور خواهیم کرد.
هزار  پنج  به  رسیدن  بر  مبنی  اخباری  درباره  وی 
مگاوات در تولید برق از تجدیدپذیرها گفت: رسیدن 
اینکه  نیست  تحقق  قابل  به سرعت  تارگت  این  به 
قرار  مدار  وارد  مگاوات  صدها  سال  یک  عرض  در 
مگاوات   ۸۸۰ اکنون  البته  است.  معجزه  می گیرد 
این میزان  از  امضا شده داریم که  با قرارداد  پروژه 
۳2۰  تا ۴۰۰ مگاوات برای سال ۹۹ و بقیه تا ۱۴۰۰ 

و ۱۴۰۱ وارد مدار خواهد شد.
هزار    2۰۰ کردن  عوض  با  فقط  اینکه  بیان  با  وی 
جایگزین  برق  مگاوات   ۴۸۰ معادل  گازی   کولر 
برای  ما  برنامه های  تمام  شد:  یادآور  شد  خواهد 
تولید فقط با حمایت بخش خصوصی و مردم است 

در واقع انرژی های تجدیدپذیر ملی هستند.
مردم  که  داریم  بنا  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
به راحتی امکان تولید برق و تهیه پنل ها را داشته 
جهاد  بسیج  امداد،  کمیته  رابطه  این  در  و  باشند 
این  می کنند.  کار  مستضعفان  بنیاد  و  سازندگی 
ارگان ها با روش های تسهیالت بالعوض و کم بهره یا 
بدون بهره که در اختیار مجموعه های تحت پوشش 
در  انرژی  این  توسعه  در صدد  می دهند  قرار  خود 
 ۱۰ خانوار  هر  به  خصوص  این  در  هستند.  کشور 

میلیون تومان بالعوض و 2۵ تا ۳۰ میلیون تومان 
نیز وام کم بهره یا بدون بهره اعطا می شود تا بتوانند 
این پنل ها را تهیه و نسبت به تولید برق اقدام کنند 
یعنی در و اقع کمیته امداد پولی به مردم نمی دهد. 
منبع  می فروشند  نیرو  وزارت  به  آنها  که  برقی 
درآمدشان خواهد بود و تاکنون 22۰۰ پکیچ معادل 

۱۱ مگاوات از این مسیر نصب شده است.
ساکچین درباره احداث نیروگاه های زیست توده نیز 
گفت: ما طرحی برای حل مشکل زباله های گیالن 
ملی  پروژه  این  داریم  کار  دستور  در  مازندران  و 
اکنون به صورت طرح اولیه به وزیر ارائه شده است. 
بتوانیم  راهکارهایی هستیم که  دنبال  به  همچنین 
شمال  زباله های  همچنین  و  کنیم  احیا  را  هامون 
کشور که به آب های زیرزمینی و دریای خزر ورود 

می کند مهار کنیم.
وی تاکید کرد: برنام ما این است که برق تولیدی از 
نیروگاه های زیست توده را به صورت ویژه و گران تر 

از تولیدکنندگان خریداری کنیم.
از  یکی  بهره وری  احیای  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  است   ۹۹ سال  در  ما  ماموریت های 
برای این حوزه پروژه های گسترده ای تعریف کردیم 
اگر  مثال  است  تسهیالت  سود  یارانه  اینها  از  یکی 
افزایش بهره وری داشته باشد چنانچه  کسی پروژه 
منابع  از  را  آن  بهره  باشد  کرده  دریافت  وامی 
بنابراین می توان گفت که استراتژی ما  برمی داریم 
صد در صد تشویقی است به این ترتیب یارانه انرژی 
را  بهره وری  استاندارد  که  می شود  داده  کسانی  به 

رعایت کرده باشند.
در  ادارات  روشنایی  تسهیالت  سود  یارانه  وی 
چهارچوب اصالح الگوی مصرف را از جمله اقدامات 

در راستای افزایش بهره وری برشمرد.
وی در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه تولید برق 
متن کامل

http://sahamenergy.ir/NewsDetail/72015
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مهر گزارش می دهد

مالیات بر مجموع درآمد یا 
مالیات بر عایدی؟/ روایت یک 

بحث توئیتری
بررسی دقیق طرح های پیشنهادی مجلس یازدهم و 
ایجاد گفتگو پیرامون موضوعاتی اساسی که چندین 
آرزوی  اقتصادی  کارشناسان  است  سال  چند  و 
حسن  به  می تواند  دارند،  کشور  در  آن را  اجرای 

اجرای آن کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس یازدهم در شرایطی 
به روی کار آمد که مشارکت کم مردم در انتخابات، 
نشان از ناامیدی قشر کثیر جامعه از بهبود شرایط 
زندگی داشت در این بین منتخبین مجلس یازدهم 
انتخابات،  زمان  همان  از  موضوع  این  به  علم  با 
جوان گرایی مجلس و بهبود شرایط اقتصادی را جزو 
انتخاب  خود  انتخاباتی  اصلی  شعارهای  و  برنامه ها 
کردند و پس از انتخاب نیز از آماده سازی طرح های 

اقتصادی متعدد جهت اصالح امور خبر دادند.
نیز  یازدهم  مجلس  رسمی  فعالیت  آغاز  زمان  از 
از  که  می شود  مطرح  متعددی  و  متنوع  طرح های 
انگیزه باالی این نمایندگان برای اصالحات حکایت 
فضایی  ایجاد  و  این طرح ها  دقیق  بررسی  اما  دارد 
جهت گفتگو پیرامون موضوعاتی اساسی که چندین 
آرزوی  اقتصادی  کارشناسان  است  سال  چند  و 
این طرح ها  ایرادات  از  دارند، می تواند  آن را  اجرای 

بکاهد.
یازدهم  مجلس  نمایندگان  تصمیم  زمینه،  این  در 
بر عایدی  مالیات  اخذ  پیگیری دوباره »طرح  برای 
خاندوزی،  احسان  سید  سوی  از  که  سرمایه« 
تهران مطرح شد، زمینه گفتگوهای  نماینده مردم 
را  توئیتر  به ویژه  و  مجازی  فضای  در  کارشناسی 

فراهم کرده است که در ادامه روایتی از این گفتگو 
را می خوانید.

از  عکسی،  انتشار  با  مجلس،  نماینده  این  ابتدا  در 
امضای دو طرح خبر داد:

پس از مطرح شدن این خبر کارشناسان اقتصادی 
شدن  مسدود  بهتر  هرچه  برای  را  پیشنهادهایی 
سوداگری در بازار ارائه کردند. از جمله علی مروی، 
رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در پاسخ به این 

توئیت نوشت:

سید احسان خاندوزی در پاسخ به این توئیت نوشت:

علی مروی بار دیگر در پاسخ توئیت کرد:

اظهار  به  نیز  این بحث ها کارشناسان دیگر  از  پس 
اجتماعی  شبکه  این  در  خود  کارشناسی  نظر 
سبحانیان،  هادی  سید  نمونه  عنوان  به  پرداختند. 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای  معاون 

اسالمی درباره این طرح نوشت:

وحید عزیزی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز، ضمن 
معدود  از  وی  اینکه  بیان  و  خاندوزی  از  تمجید 
آفرینی  نقش  انتظار  او  از  که  است  اقتصاددانانی 
برای تحول کشور می رود، در توئیتی ضمن تاکید 

بر اینکه این طرح صرفاً پیش نویس است، نوشت:

امید است به جهت انگیزه باالی نمایندگان مجلس 
شدن  ایجاد  اقتصادی،  اصالحات  برای  یازدهم، 
هرچه  برای  را  زمینه  کارشناسی  گفتگوهای  بستر 

کارشناسی تر شدن طرح ها فراهم کند.
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وزیر نیرو:

وزارت نیرو یک دستگاه 
عرضه کننده دو کاالی راهبردی 
آب و برق نیست/ برای اولین 

بار یک قرارداد دو ساله با عراق 
بستیم

که  شوند  متوجه  مردم  باید  گفت:  نیرو  وزیر 
وزارت نیرو یا هر اسم دیگری فقط یک دستگاه 
برق  و  آب  راهبردی  کاالی  دو  عرضه کننده 
نیست؛ بلکه در خصوص چگونگی مصرف آن هم 
مسئولیت داریم. امیدواریم پایان سال جاری در 
وضعیتی قرار بگیریم که در این زمینه هم حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روزنامه 
ایران، گفت و گو با وزیر نیرو را با مهم ترین مسأله این 
روزهای جهان یعنی شیوع ویروس کرونا و بررسی 
ابتدا،  از همان  ویروسی که  آغاز می کنیم.  آثارش 
مصرف آب و برق کشور را بشدت باال برد و اکنون 
در آستانه یکی از گرم ترین تابستان های کشور قرار 
داریم. عاملی که تهدیدی برای پایداری شبکه آب و 
برق شده، بویژه در بخش برق که اگر مردم همکاری 
است.  اجتناب ناپذیر  خاموشی ها  نیز  امسال  نکنند، 
»خیلی  می گوید:  نیرو  وزیر  که  است  درحالی  این 
ببینند  تا  ماست  به  االن چشم شان  نقاط جهان  از 
در مقابله با کرونا و تحریم، کشور چگونه مدیریت 
می شود و امیدواریم که با همراهی مردم به خاموشی 
ظرفیت  که  است  معتقد  اردکانیان،  رضا  نخوریم.« 
ایران  در  برق  و  آب  مصرفی  خوش  برای  زیادی 
وجود دارد و با مصرف صحیح ظرفیت های موجود، 
می شود؛  فراهم  ایران  برای  جدیدی  فرصت های 
مانند تبدیل کشور به هاب انرژی منطقه و صادرات 
این گفت و گو چند خبر  در  او  دریا.  از  آب شیرین 
نیز از گسترش روابط برقی با کشورهای همجوار و 
با  آغاز مذاکرات  مانند  حتی غیر همسایه می دهد. 
قطر برای تبادل برق، انتخاب مهندس مشاور ایرانی 
و  ایران  برق  شبکه  سنکرون  مسیر  مطالعه  برای 
روسیه و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مرز ایران 
و افغانستان و مذاکرات برای اتصال شبکه برق این 
کشور با ایران. اما اردکانیان در آخرین سال دولت 
دوازدهم، نه برای سال جاری، بلکه برای آینده ایران 
می گوید: استفاده از تمام این فرصت ها و حتی فکر 
کردن به آنها، پیش نیازهایی دارد که باید به آنها 
پایبند شویم. مهم ترین پیش نیاز هم این است که 
جامعه ای خوش مصرف باشیم. باید برای دستیابی 
به این ویژگی تمرین و تالش کنیم. چراکه صحیح 

مصرف کردن بیش از اینکه به کمبود یا کافی بودن 
آن منبع بازگردد، یک مقوله اخالقی است.

شیوع ویروس کرونا روی صنعت آب و برق تأثیری 
داشت؟

درباره آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت آب و برق، 
به عنوان وزیر نیرو می توانم یک روضه مفصل بخوانم 
و واقعاً هم می توان پای این روضه نشست و گریه 
حجم  بر  بیماری،  این  شیوع  تأثیر  نخستین  کرد. 
کار بود. در نوروز امسال حدود 2۰ هزار پرسنل در 
بخش برق و بیش از ۵ هزار نفر در بخش آب شبانه 
خدمت رسانی  در  اختالل  که  بودند  درصدد  روزی 
پیش نیاید. همکاران وزارت نیرو به عنوان همکاران 
که  بودند  کشور  درمان  و  بهداشت  بخش  خاموش 
البته بهتر است دیده نشوند؛ چراکه مانند اکسیژن 
موجود در هوا هستند و معموالً وقتی دیده می شوند 

که اختاللی پیش آمده است.
در این مدت، مصرف آب قابل مالحظه و فشار روی 
شهرها  از  سری  یک  در  بود.  زیاد  خانه ها  تصفیه 
 ۴۰ قبل  سال  آمار  با  مقایسه  در  مصرف  میزان 
درصد افزایش پیدا کرده بود. اما در فضای مجازی 
که  دادند  نشان  هم  به  مردم  رسانه ها  طریق  از  و 
چگونه می شود بهداشت را رعایت کرد و آب کمتری 
است.  شده  بهتر  شرایط  اکنون  و  کرد  مصرف  هم 
همچنین، تعدادی از همکارانمان را با کمال تأسف 

در هنگام خدمت از دست دادیم.
دیپلماسی انرژی با عراق

دیگری  محدودیت  هر  مثل  وضعیت،  این  اما 
می تواند موجد فرصت هم باشد؛ به شرطی که با آن 
هوشمندانه برخورد کنیم. در این شرایط خیلی از 
جلسات با هزینه کمتر و به صورت اینترنتی و خیلی 
پذیرفت.  انجام  رجوع  ارباب  حضور  بدون  کارها  از 
آب  بخش  در  بخصوص  را  کیفیت  کنترل  سیستم 

و فاضالب به صورت پررنگ تری پیگیری می کنیم. 
االن می توانم بگویم که به خاطر این شرایط کرونایی 
در کشور، تاب آوری صنعت آب و برق بیشتر شده 
دولت  استقرار  بر  مبنی  دولت  سیاست  آنچه  و 

الکترونیک بود، تسریع شده است.
اکنون یکی از دغدغه های جدی کشور، قوت گرفتن 
تند  سبب  به  تابستان،  در  خاموشی  وقوع  احتمال 
شدن شیب رشد مصرف است که شیوع کووید۱۹ 
فکر  نبوده.  بی تأثیر  وضعیت  این  شکل گیری  در 

می کنید که امسال خاموشی ها تکرار می شود؟
هستم؛  دهندگان  پاسخ  از  یکی  من  باره  این  در 
آقای  دارند.  پررنگی  نقش  نیز  مصرف کنندگان 
افتتاح طرح های  مراسم  در  اخیراً  رئیس جمهوری 
آب و برق در بوشهر و آذربایجان غربی اشاره کردند 
که باید همگی همکاری کنیم تا خاموشی نداشته 

باشیم.
به  شبکه  بار  افزایش  خرداد،   ۱2 روز  مثال  برای 
درحالی  بود؛  درصد   ۱2 از  بیش  قبل  سال  نسبت 
که هر ساله ما ۵ درصد افزایش مصرف داریم و اوج 
مصرف هم در تیرماه رقم می خورد. لذا این افزایش 
از  ناشی  بخشی  و  زودرس  از گرمای  ناشی  بخشی 
از  نشان  آن  مثبت  نکته  بود.  کرونا  ویروس  شیوع 
پیشبرد برنامه های سالمت و تولید صنعتی در کنار 

هم است.
امسال باید خودمان را برای یک تابستان گرم آماده 
کنیم. همکاران ما از زمستان سال گذشته در حال 
فعالیت گسترده ای هستند و از نوروز، حدود 2۰ هزار 
نیرو در بخش های مختلف حالت آماده باش بودند. 
اما بیش از هر کاری نیازمند یاری مصرف کنندگان 
 ۱۷ الی   ۱۳ بار  اوج  ساعت  در  که  همین  هستیم. 
کنیم  رعایت  شب  پیک  همچنین  و  ظهر  از  بعد 
روشن  ممکن  جای  تا  را  پرمصرف  دستگاه های  و 

http://tnews.ir/site/b26c164853417.html
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عواقب احیای واردات بدون 
انتقال ارز/ درسی که باید از 

تجربه ارز 19 هزار تومانی مهر 
97 گرفت

در صورت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، 
نیما  سامانه  از  واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
بین  از  اقدام،  این  نتیجه   که  می کشند  پس  پا 
رفتن سازوکار موجود برای رفع تعهدات ارزی، 
کشور،  واردات  اولویت بندی  نظام  بی اعتباری 

افزایش نرخ ارز و قاچاق کاال خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که برخی از 
فعاالن اقتصادی برای تأمین کاالی مورد نیاز کشور، 
به دنبال گشایش واردات بدون انتقال ارز هستند، 
فعلی،  شرایط  در  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
استفاده از این روش وارداتی به صالح کشور نبوده 
و تبعات گوناگونی همچون افزایش نرخ ارز، قاچاق 

کاال و پولشویی  را به همراه خواهد داشت.
سرپرست  خیابانی،  مدرس  حسین  پیش  چندی 
از  مصاحبه ای  تجارت طی  و  معدن  صنعت  وزارت 

با بانک مرکزی بر سر احیای  توافق این وزارتخانه 
روش  در  داد.  خبر  ارز  انتقال  بدون  واردات  مجدد 
واردات بدون انتقال ارز، بنابر ادعای واردکننده، ارز 
موردنیاز از خارج کشور تأمین شده و ظاهراً بدون 
اینکه ارزی از کشور خارج شود، واردات کاال انجام 
می گیرد. اما در حال حاضر، بیش از 2 سال است که 
بانک مرکزی با استناد به نقش این روش وارداتی در 
تشدید تقاضای ارز و از بین بردن شفافیت این بازار، 

مانع انجام واردات بدون انتقال ارز می شود.
انتقال ارز از  انتشار خبر از سرگیری واردات بدون 
که  شد  آن  موجب  صمت،  وزارت  سرپرست  قول 
برخی از فعاالن تجاری ضمن انتقاد از سازوکارهای 
پیچیده و زمان بر دریافت ارز، بیش از پیش خواستار 
مواد  تأمین  برای  تجاری  روش  این  مجدد  احیای 
عضو  صبوری،  سعید  مثال  برای  شوند.  خود  اولیه 
ناتوانی  خودرو،  سازان  قطعه  انجمن  مدیره  هیات 
بانک مرکزی در تخصیص ارز برای خودروسازان را 
خواستار  و  دانسته  کشور  در  تولید  کاهش  موجب 
ترخیص  برای  ارز  انتقال  بدون  واردات  گشایش 

کاالها از گمرک شد.
اطالعیه ای  مرکزی طی  بانک  فشارها،  این  از  پس 
ارز،  انتقال  بدون  واردات  روش  گشایش  امکان  از 
مشروط به عواملی مانند شفافیت ورود و خروج ارز 
و همچنین اظهار منشاء ارز های مورد استفاده برای 
واردات کاال خبر داد که البته صدور این اطالعیه نیز 

با واکنش های متعددی روبه رو شد.
همگن  صنایع  انجمن  دبیر  محبی نژاد،  آرش 
و  رهگیری  امکان  به  اشاره  با  کشور  قطعه سازی 
رعایت  صورت  در  ایرانی  تجار  معامالت  شناسایی 
شرط شفافیت منشا ارز، شرایط در نظر گرفته شده 
توسط بانک مرکزی را به نوعی برابر با شفاف کردن 

فضای تجاری کشور برای دشمن دانست.

با وجود این اظهار نظر ها، باید این موضوع را مورد 
توسط  ارز  منشأ  اظهار  آیا  که  داد  قرار  بررسی 
بازار  برای ساماندهی و مدیریت  واردکنندگان کاال 

ارز ضرورت دارد یا خیر؟
بدون  واردات  آزادسازی  نتیجه  تقاضا  تشدید   *

انتقال ارز
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ارز مورد 
نیاز برای واردات از رویه بدون انتقال ارز، معموال از 
بازار آزاد داخلی تأمین می شود که این امر در نهایت 
ارز  افزایش نرخ  به تبع آن  تقاضا و  به فشار  منجر 
خواهد شد. حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی 
می گوید:  باره  این  در  فارس  خبرنگار  با  گفتگو  در 
احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز، منجر 
به افزایش تقاضا برای اسکناس های ارزی شده و این 
افزایش تقاضا در نهایت به علت عمق کم بازار ارز در 

کشور، به سرعت نرخ ها را افزایش خواهد داد.
در  ارز  بازار  تحوالت  بر  اثرگذار  متغیرهای  بررسی 
این  اظهارات  سقم  و  صّحت  سال۹۷،  شهریورماه 
کارشناسان اقتصادی را تأیید می کند به طوری که 
در آن ایام، پس از اعطای مجوز واردات بدون انتقال 
ارز )به عنوان یکی از عوامل شتاب دهنده(، نرخ ارز 
آن،  بر  عالوه  و  یافته  افزایش  درصد   ۴۰ از  بیش 

کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز کاهش پیدا کرد.
*عدم اظهار منشاء ارز، تامین مالی قاچاق را فراهم 

می سازد
بدون  واردات  احیای  در صورت  فارس،  گزارش  به 
انتقال ارز، به دلیل عدم شفافیت و نامشخص بودن 
نیز  قاچاق  مالی  تأمین  برای  شرایط  ارز،  منشاء 
فراهم خواهد شد. حسین صمصامی، استاد اقتصاد 
وزارت  اسبق  سرپرست  و  بهشتی  شهید  دانشگاه 
اقتصاد معتقد است با آزادسازی واردات بدون انتقال 
ارز احتمال وقوع مخاطراتی همچون »قاچاق کاال«، 

فرصت های  رفتن  بین  »از  ارزی«،  منابع  »اتالف 
وجود  تولیدی«  صنایع  ریختگی  »بهم  و  شغلی« 
تحت  ارز  انتقال  بدون  واردات  اگر  بنابراین  دارد، 
ارز  بازار  بی تردید  نباشد،  مرکزی  بانک   مدیریت 

دچار اختالل خواهد شد. 
* با احیای واردات بدون انتقال ارز چه بالیی بر سر 

بازار ارز می آید؟
به  باره  این  در  اقتصادی  کارشناس  خانی  حسن 
خبرنگار فارس گفت: در صورت صدور مجوز واردات 
از  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  ارز  انتقال  بدون 
سامانه نیما پا پس می کشند که نتیجه  این اقدام، از 
بین رفتن سازوکار موجود برای رفع تعهدات ارزی 
واردات  اولویت بندی  نظام  بی اعتباری  همچنین  و 
کشور خواهد بود؛ چرا که فعاالن اقتصادی، در آن 
کشور،  وارداتی  اولویت های  به  توجه  بدون  صورت 
فعالیت در حوزه ای را انتخاب خواهند کرد که سود 

بیشتری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واردات بدون 
کشور  صالح  به  تحریمی  شرایط  در  ارز  انتقال 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  اظهارداشت:  نیست، 
هرگونه رشد جهشی نرخ ارز، پس از ۳ ماه موجب 
پیک تورم در کشور می شود چرا که در حال حاضر 
وارداتی کشور شامل  از کاالهای  حدود ۸۵ درصد 
تولید هستند.  نهاده  یا  و  اساسی مصرفی  کاالهای 
بنابرین تنها راه کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور 
وارداتی  کاالهای  اولویت بندی  تحریمی  شرایط  در 
و تخصیص ارز به کاالهای دارای اولویت و کنترل 
توزیع این کاالها از مبادی ورودی تا آخرین حلقه 

زنجیره مصرف نهایی است.
نتوانسته  هم  هنوز  نیما  سامانه  اگرچه  افزود:  وی 
کند  شفاف  کامل  طور  به  را  ارزی  معامالت  نظام 
به صالح کشور  نیز  فعلی  آن در شرایط  اما حذف 

https://www.farsnews.ir/news/13990325000342/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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یادداشت

متن کامل

فرصت همکاری در عصر دیجیتال

دسترسی به رشد باالتر از 
میانگین بازار

مهم ترین  امروز،  شرکت های  از  بسیاری  برای 
بزرگ  فرصت های  از  یکی  است.  رشد  هدف، 
با  دیجیتال  همکاری  رشد،  به  رسیدن  برای 
شرکت های دیگر است؛ به شکلی که دو یا چند 
شرکت همکار مانند یک شرکت به نظر رسیده و 
بتوانند به مشتریان بیشتر دست یافته یا طیف 
گسترده تری از محصوالت/ خدمات ارائه کنند. ما 
به این یافته رسیده ایم که افزایش دسترسی )به 
مشتریان جدید( و افزایش دامنه )محصوالت و 
خدمات جدید( از طریق همکاری های دیجیتال، 
می شود.  چشمگیری  درآمد  رشد  به  منجر 
دیجیتال،  همکاری  طریق  از  که  شرکت هایی 
هر دو ویژگی دسترسی و دامنه خود را افزایش 
میانگین  از  بیش  رشد  درصد   9  /8 می دهند، 
صنعت خود تجربه می کنند و شرکت هایی که 
وارد همکاری دیجیتال نمی شوند، 7/ 7 درصد 
با  می گیرند.  قرار  صنعت  میانگین  از  پایین تر 
این وضعیت، همکاری درست یکی از مهم ترین 

عوامل رشد در عصر دیجیتال است.

دیجیتال  همکاری  تعریف  با  را  بحث  دهید  اجازه 
آغاز کنیم. همکاری دیجیتال، افزایش دسترسی )به 
از طریق  )محصوالت/ خدمات(  دامنه  و  مشتریان( 
را  امکان  این  ارتباطات  است.  دیجیتال  ارتباطات 
برای طرف های همکاری مهیا می کند که با یک بار 
دسترسی به مشتریان، بتوانند محصوالت و خدمات 
خود را ارائه دهند. بازارهای دیجیتال و فروشگاه های 
اپلیکیشن را در نظر بگیرید که شرکت های همکار 
بسیاری در کنار یکدیگر به ارائه محصوالت و خدمات 
خود به گروه گسترده ای از مشتریان اقدام می کنند. 
به  ورود  بار  یک  با  می توانند  مشتریان  آنکه  ضمن 
خدمات  و  محصوالت  به  دیجیتال،  بازارهای  این 
شرکت های مختلفی دسترسی پیدا کنند، شرکت ها 
هم می توانند شرکای تجاری بیشتری داشته باشند. 
آنها همچنین این فرصت را به دست می آورند که 
چند محصول و خدمت را با یکدیگر ادغام کرده و 
یک بسته منحصربه فرد به مشتریان پیشنهاد دهند. 
در عین حال، بر توانمندی و تخصص خود تمرکز 

خواهند داشت.
از  رشد  عالی  نمونه های  از  یکی   )Bayer( بیر 
شرکت  این  است.  دیجیتال  همکاری های  طریق 
 The( کالیمت  دی  شرکت  نام  به  زیرمجموعه ای 
Climate( دارد. دی کالیمت یک شرکت کشاورزی 
از ۶۵ شرکت همکاری  با بیش  دیجیتال است که 
 )™FieldView( فیلدویو  نام  با  و خدمتی  داشته 
می کند.  ارائه  خود  اشتراک  تحت  کشاورزان  به 
برداشت  افزایش  درخواست  می توانند  کشاورزان 
زراعی  زمین  هکتار  هر  ازای  به  خود  محصوالت 
خود  شرکای  همکاری  با  شرکت  کالیمت  و  دهند 
توانسته  کالیمت  می دهد.  انجام  را  درخواست  این 
خود،  خدمات  و  محصوالت  طیف  افزایش  با  است 
کسب وکارش را به سرعت رشد دهد. درحال حاضر، 

و  خدمات  ارائه دهنده  شرکت  این  دیجیتال  بستر 
محصوالت مختلفی مانند تصویربرداری ماهواره ای، 
نقشه کشی با پهپاد، تحلیل داده  براساس حسگرهای 
محصوالت  آنالین  فروشگاه  کشاورزی،  محصوالت 
کشاورزی، نظارت بر خاک، بیمه، بازاریابی غالت و 
تجهیزات مزرعه است. این شرکا از طریق ارتباطات 
دیجیتال به بستر ارائه محصوالت/ خدمات کشاورزی 
کالیمت متصل می شوند و پیشنهادهای این بستر 
کشاورزان  اینکه  می سازند.  غنی  را  کشاورزان  به 
می توانند با یک بار اتصال به بازار دیجیتال فیلدویو، 
تمام نیازهای خود را برطرف کنند، باعث رشد سریع 
آن شده است. در سال 2۰۱۵، حدود ۵/ 2 میلیون 
ایاالت متحده،  در  کشاورزی  زمین های  از  هکتار 
آمریکای التین و اروپا از این بستر دیجیتال استفاده 
می کردند. اما این رقم تا سال 2۰۱۹ به حدود ۵/ 

۴۷ میلیون هکتار رسید.
در این مقاله، یافته های پژوهش مرکز سیستم های 
و  شرکت   2۰۰ روی  ام آی تی  دانشگاه  اطالعاتی 
مصاحبه با ۷۰ مدیر ارشد را ارائه خواهیم کرد. این 
شده  انجام   2۰۱۹ و   2۰۱۸ سال های  در  پژوهش 

است.
 سه استراتژی همکاری دیجیتال

ما به این یافته رسیدیم که سه استراتژی مختلف 
افزایش  دارد:  وجود  دیجیتال  همکاری  برای 

دسترسی، افزایش دامنه یا هر دو.
یا  محصول  یک  که  شرکت هایی  دسترسی:   -۱
خدمت منحصربه فرد دارند، اما در شبکه های توزیع 
دسترسی  روی  اغلب  هستند،  ضعف  دچار  خود 
یا  محصول  از  چنین شرکت هایی  می کنند.  تمرکز 
به مشتریان  نیاز  اما  خدمت خود مطمئن هستند، 
کمک  آنها  به  دیجیتال  همکاری  دارند.  بیشتری 
داده،  افزایش  بازار  در  را  خود  حضور  که  می کند 

به مشتریان جدید دسترسی پیدا کرده و از طریق 
خود  شهرت  به  دیگر  شرکت های  با  همکاری 
پول  نقل وانتقال  و  مالی  خدمات  شرکت  بیفزایند. 
متولد  شرکت های  از  یکی  که   )PayPal( پی پال 
روی  را  تمرکز خود  است،  دیجیتال  در عصر  شده 
مبادله  امکان  شرکت،  این  گذاشت.  استراتژی  این 
خدمات  و  ایمیل  طریق  از  را  پول  ایمن  و  آسان 
پرداخت آسان فراهم کرد اما به مشتریان بیشتری 
نیاز داشت. این شرکت، کار خود را با هدف رشد از 
طریق همکاری با شرکت های بزرگی آغاز کرد که 
محصول آنها )خدمات پرداخت( را به مشتریانشان 
را  خود  پرداخت  خدمات  پی پال،  دهند.  پیشنهاد 
این  کرد.  طراحی  اکوسیستم  نوع  هر  با  کار  برای 
)از  مختلف  بزرگ  بازار   2۰ در  همکاری  با  شرکت 
جمله شرکت تاکسی اینترنتی اوبر و شرکت کرایه 
اتاق ایربی اند بی( توانست به ۴۱ درصد رشد در سال 
به دنبال  که  شرکت هایی  کند.  پیدا  دست   2۰۱۸
ارتباطات  به  نیاز  هستند،  خود  دسترسی  افزایش 
دیجیتال )معموال API( دارند تا بتوانند به بازارها و 
بسترهای دیجیتال مختلف وارد شده و محصوالت و 

خدمات خود را معرفی کنند.
هم اکنون  که  ریشه داری  شرکت های  دامنه:   -2
دارند  اختیار  در  را  مشتریان  از  گسترده ای  بازار 
به دنبال  اما محصوالت و خدماتشان محدود است، 
افزایش دامنه خواهند بود. آنها در پی آن خواهند 
مکملی  خدمات  و  محصوالت  همکاری،  با  که  بود 
مشتریانشان  به  کامل تری  بسته های  و  یافته 
پیشنهاد دهند. به عنوان مثال، شرکت خدمات مالی 
 )Fidelity Investments( فیدلیتی اینوستمنت
آنها،  در  که  است  کرده  ایجاد  دیجیتال  بازارهایی 
می کنند.  مکمل  خدمات  ارائه  به  اقدام  شرکا 
 Personal( فردی  سرمایه گذاری های  بازار  در 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3663090-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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نگاه آخر

گل های بابونه در »فندقلو« اردبیل

جنگل فندقلو در محور مواصالتی اردبیل - آستارا و در نزدیکی شهر 
نمین واقع شده است، این جنگل دارای طبیعتی بکر و زیبا و دارای 
درختان مختلف میوه مانند فندق، سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل ، 
به، تمشک و توت فرنگی است. وجود گل های بابونه در این منطقه 

زیبایی و طبیعتی خاص به جنگل فندقلو بخشیده است.

http://pics.farsnews.ir/?nn=13990323000493
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