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اقتصاد ایران از آغاز شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب وکارها تا امروز 
که به تدریج فعالیت ها، زندگی و کسب وکارها با حفظ فاصله گذاری 
نزدیک  عادی  شرایط  به  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  و  اجتماعی 
می شود، بیش از سه ماه محدودیت های اجباری و خسارات گسترده 
این  همه گیری  ابتدای  از  دولت  اگرچه  کرد.  تجربه  را  آن  از  ناشی 
ویروس اعالم کرد که از برخی از اصناف حمایت می کند، اما به هر 
حال میزان فراگیری این حمایت ها آن قدر محدود است که بسیاری از 
صنایع به ویژه صنایع زیرساختی سهمی از آن نمی برند. این درحالی 
است که در صنعتی مانند برق که زنجیره گسترده ای از سازندگان، 
پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کاال و خدمات را در بر می گیرد، 

سپهر.برزی.مهر؛.دبیر.سندیکای.صنعت.برق.ایران

الزامات حمایت از فعاالن صنعت برق 
در شرایط کرونا

اثرات ناشی از کرونا عواقب غیرقابل انکاری داشته است.
در حقیقت این صنعت تا پیش از کرونا هم به دلیل فقدان نقدینگی 
تابعه  شرکت های  سوی  از  مطالبات  موقع  به  وصول  عدم  از  ناشی 
وزارت نیرو و شرکت توانیر به شدت با شرایط بحرانی مواجه بوده و 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3619339-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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پیوست ها

حاال محدودیت و توقف فعالیت های متعارف به دلیل 
همه گیری این اپیدمی منجر به تشدید رکود شده و 
کسب وکارهای این صنعت را بیش از پیش آسیب پذیر 

کرده است.
اختالل در روند تولید به دلیل محدودیت های اجتماعی 
و الزامات تعیین شده از سوی دولت برای تعطیل بودن 
لجستیک  امور  انجام  در  اختالل  تولیدی،  واحدهای 
قراردادها و پروژه ها، از بین رفتن زنجیره  تامین صنعت 
اولیه  تعطیلی کارخانه ها و کمبود مواد  به دلیل  برق 
در سطح داخل و خارج کشور تنها بخشی از عواقب 

گسترده شیوع کرونا برای صنعت برق کشور است.
بـه عـالوه فعـاالن ایـن صنعـت در طـول سـه مـاه 
گذشـته در حـوزه خدمات گمرکی، انجـام حواله های 
ارزی و خدمـات بانکـی هم با مشـکالت جدی مواجه 
شـده اند. ایـن مسـاله در کنـار فشـار بانک هـا بـرای 
مطالبه تسـهیالت و فقدان شـدید نقدینگـی به دلیل 
عـدم انجام تعهـدات مالی از سـوی کارفرمایان دولتی 
میـزان خسـارات وارد شـده بـه بنگاه هـای اقتصـادی 

صنعـت بـرق را به شـدت افزایش داده اسـت.
در  دولتی  کارفرمایان  موثر  حضور  عدم  همچنین 
روند  در  اختالل  قرنطینه،  ایام  در  مربوطه  نهادهای 
صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، تحمیل 
فقدان  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  هزینه های 
پوشش بیمه های بازرگانی هم از دیگر اثرات اقتصادی 

ویروس کرونا بر بنگاه های صنعت برق است.
تامین کنندگان  و  مشاوران  پیمانکاران،  سازندگان، 
پروژه های  مجریان  به عنوان  برق  صنعت  تجهیزات 
سخت ترین  در  سال هاست  برق  صنعت  زیرساختی 
شرایط ممکن تالش کرده اند نقش خود را در اجرای 
پروژه ها و تامین برق پایدار و باکیفیت برای کشور به 
بهترین نحو ایفا کنند. صنعت برق پیش از کرونا هم 
کوری  گره های  با  اقتصادش  بودن  نامتوازن  به دلیل 

به ویژه در رفع رکود و تامین منابع مالی مطمئن و 
بهینه مواجه بود. شیوع این بیماری اما ابعاد چالش ها 
و بحران های این صنعت را بیش از هر زمان دیگری 

گسترده کرده است.
این روزها فعاالن این صنعت ناگزیرند هزینه های ناشی 
از محدودیت های اجتماعی و الزامات تعیین شده برای 
تعطیل بودن واحدهای تولیدی و در نهایت اختالل 
ایجاد شده در روند تولید خود را بدون هیچ حمایت 
مشخصی از سوی دولت تامین کنند. فعاالن صنعت 
از  اولیه خود که عمدتا  مواد  تامین  برای  برق حتی 
مقصد چین به کشور وارد می شده نیز به مشکالت 
جدیدی برخوردند که همگی ناشی از شیوع جهانی 
کرونا بوده و در زنجیره تامین این صنعت اختالل ایجاد 

کرده است.
همه گیری کرونا در بیش از 2۱۰ کشور جهان عالوه بر 
ایجاد چالش های گسترده در روند فعالیت های روزمره 
به ایجاد نگرانی های تازه ای برای حفظ جان و سالمتی 
کارکنان فعال در کارخانه ها و پروژه ها نیز منجر شد. 
این درحالی است که بیمه های مسوولیت و تمام خطر 
مهندسی هیچ گونه پوششی برای کرونا ندارند و از این 
منظر ریسک کرونا بر عهده کارگر و تبعات آن برای 

کارفرما خواهد بود.
نظر  از  را  مساله  این  نباید  موارد  این  همه  بر  عالوه 
در  برق  صنعت  پروژه های  عمده  که  داشت  دور 
قالب قراردادهای بلندمدت است و هزینه های ناشی 
نه  قراردادهای  چارچوب  در  عمدتا  اپیدمی  این  از 
و  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های  عادالنه  چندان 
توانیر قابل پیگیری نیستند و همین مساله می تواند 
بخش خصوصی تضعیف شده و آسیب پذیر این صنعت 
در هیاهوی بحران های پرشمار فضای کسب وکار آن را 

از پای درآورد.
بنابراین آنچه که امروز برای جبران خسارات قابل توجه 

به نظر  الزامی  کشور  برق  صنعت  در  کرونا  از  ناشی 
می رسد این است دولت در برنامه ریزی های خود برای 
مقابله با پیامدهای اقتصادی این ویروس، سازندگان، 
پیمانکاران، مشاوران صنعت برق و به نوعی صنعت 
فهرست  در  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  احداث 
مشاغل آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا قرار دهد و 
از تسهیالت مرتبط دولت برخوردار کند. چراکه در 
صورت عدم تامین نقدینگی برای تامین کنندگان کاال 
مرحله  این  از  گذر  به منظور  برق  خدمات صنعت  و 
بحرانی کشور، بنگاه های فعال در این صنعت با خطر 
ورشکستگی و تعطیلی مواجه شده و زنجیره تامین 

صنعت برق مختل خواهد شد.
اختـالل در زنجیـره تامیـن صنعـت بـرق که شـامل 
تعـداد قابل توجهی از شـرکت های سـازنده تجهیزات، 
پیمانـکاران، تامین کننـدگان و مشـاوران صنعت برق 
اسـت، عواقـب و پیامدهای غیرقابل جبرانـی دارد که 
از بیـن رفتـن ظرفیت هـای سـاخت داخـل، از بیـن 
رفتـن اشـتغال ایجـاد شـده در ایـن صنایـع، ایجـاد 
قـوت  و  میان مـدت  در  بـرق  شـبکه  در  ناپایـداری 
یافتـن احتمـال بـروز خاموشـی ها تنها بخشـی از آن 

محسـوب می شـود.
سـالی کـه به نام جهـش تولید نام گذاری شـده و قرار 
اسـت بـه نقطـه عطفی بـرای توسـعه سـاخت داخل 
تجهیـزات و خدمـات تبدیـل شـود بـا بحرانی بـه نام 
همه گیـری ویروس کرونـا آغاز شـده و دولت تاکنون 
در جبـران خسـارات وارد شـده ناشـی از این بیماری 
بـه فعـاالن اقتصـادی توفیق چندانی نداشـته اسـت. 
ایـن درحالـی اسـت کـه یکـی از مهم تریـن الزامـات 
اجرایی شـدن شـعار سـال در شـرایط کنونی اقتصاد 
کشـور، بازگردانـدن صنایع به شـرایط عـادی و البته 
جبـران خسـارات فعـاالن صنعـت زیرسـاختی بـرق 

ناشـی از شـیوع ویروس کرونا اسـت.

ابالغ.الکترونیکی.اوراق.مالیاتی.
الزامی.شد

اعالم. کشور. مالیاتی. امور. سازمان. کل. رئیس.

کرد:.از.تاریخ.25.خرداد.ماه.امسال.اجرای.طرح.

ابالغ.الکترونیکی.اوراق.مالیاتی.مودی.در.تمامی.
ادارات.الزامی.شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امید 
علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور از 
تسهیل  منظور  به  مالیاتی  اوراق  الکترونیکی  ابالغ 
شرایط برای مودیان و برقراری خدمات غیرحضوری 
خبر داد. در این نامه آمده است: همانگونه که اطالع 
دارید، طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پس از 
اجرای آزمایشی در ادارات کل امور مالیاتی استان 
قم و غرب استان تهران، به صورت گام به گام ابتدا 
تاریخ  از  پس  و  لرستان  و  سمنان  های  استان  در 
مالیاتی  امور  کل  ادارات  سطح  در   ۰۱/۰2/۱۳۹۹
با  است،  شده  سازی  پیاده  تهران  استان  و  شهر 
عنایت به نامه شماره ۱۸2۰۳ مورخ 2۷/۰2/۱۳۹۹ 
موضوع  جمهوری  ریاست  نهاد  محترم  سرپرست 
خدمات  از  بخشی  سازی  الکترونیکی  در  تسریع 
ضرورت  به  نظر  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
تسهیل فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری 
ابالغ  طرح  گردید،  مقرر  کرونا،  بیماری  شیوع  از 
تاریخ  از  نهایی  گام  در  مالیاتی  اوراق  الکترونیکی 
مالیاتی  امور  کل  ادارات  تمامی  در   2۵/۰۳/۱۳۹۹
از  اساس،  این  بر  آید.  در  اجرا  به  کشور  سراسر 
تاریخ فوق الذکر برای تمام مؤدیان، حساب کاربری 
ابالغ  خدمات  از  استفاده  متقاضیان  برای  و  ایجاد 
الکترونیکی اوراق مالیاتی"، اوراق تشخیص و قطعی 
محض  به  آنان  افزوده  ارزش  و  عملکرد  بر  مالیات 
 صدور در این حساب کاربری، بارگذاری می شود...

https://www.farsnews.ir/news/13990327000384/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF
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سال.های.138۰.تا.13۹6.دارای.یک.روند.صعودی.
رشد. درصد. .14 ساالنه. متوسط. به.طور. و. بوده.

داشته.است.
کاهش  یا  متوقف شده  برخی سال ها  در  رشد  این 
ایران  برق  میزان صادرات  حال  این  با  است.  یافته 
در  به گونه ای که  داشته،  افزایش  گذشته  به  نسبت 
خالص  رشد  درصدی   ۱2۰ افزایش   ۱۳۹۸ سال 
نشان  ارزیابی ها  اما  است.  داده  رخ  برق  صادرات 
هزینه  به موقع  دریافت  »عدم  عامل  سه  می دهد 
»عدم  و  تحریم ها«  از  ناشی  »مشکالت  صادرات«، 
حضور جدی بخش خصوصی« روند توسعه صادرات 
صنعت برق را با دست اندازهایی روبه رو کرده است.

ایران ظرفیت و پتانسیل های بسیاری در صنعت برق 
بسیاری  موجب شده چشم  مساله  که همین  دارد 
این  در  ایران  قابلیت های  به  از کشورهای همسایه 
چالش هایی  بین  این  در  اما  شود.  دوخته  بخش 
نیز از گذشته وجود داشته که از جمله می توان به 
عدم دریافت به موقع هزینه صادرات و عدم دخالت 
با  کرد.  اشاره  مهم  این  در  بخش خصوصی  جدی 

توجه به سرمایه گذاری هایی که در صنعت برق طی 
سال های گذشته شده، امکان تبادل انرژی ایران با 
تمام همسایگانی که با آنها مرز زمینی دارد فراهم 
برق  صادرات  گذشته  روندهای  بررسی  است.  شده 
ایران نشان می دهد به لحاظ آماری بیشترین رقم 
پاکستان  و  افغانستان  عراق،  به  همواره  صادرات 
مانند  کشورهایی  میان  این  در  اما  است.  بوده 
هم  ترکیه  و  ارمنستان  آذربایجان،  ترکمنستان، 
به عنوان گزینه های مناسب برای صادرات و واردات 
از سوی سیاست گذاران و صاحبان کسب وکار  برق 

صنعت برق معرفی می شوند.
 2۰2۵ افق  تا  شده  طراحی  سناریوهای  خالصه 
در  برق  صادرات  بالقوه  بازار  مجموع  است  حاکی 
به  »پاکستان«  و  »افغانستان«  »عراق«،  سه کشور 
رسید.  خواهد  ۵۰۰مگاوات  و  ۴هزار  تقریبی  رقم 
اما به گواه کارشناسان صنعت برق به دست آوردن 
سهم مناسب از این بازار بالقوه نیازمند برنامه ریزی 
است.  نیاز  مورد  پیش شرط های  تحقق  و  درست 
برآوردها نشان می دهد سهم بالقوه ایران از صادرات 
برق به عراق ۳هزار مگاوات، افغانستان هزار مگاوات 

و پاکستان 2هزار مگاوات است.
و  »کاال  بخش  سه  از  ایران  برق  صنعت  صادرات 
تجهیزات برقی«، »خدمات فنی و مهندسی برقی« 
این  است.  شده  تشکیل  برق«  انرژی  »صادرات  و 
بنگاه   22۰۰ از  بیش  فعالیت  ماحصل  صادرات 
است  نفر  هزار   ۱۵2 از  بیش  اشتغال  و  اقتصادی 
سازنده  »شرکت های  اصلی  خوشه  سه  در  که 
و  مشاوره،  پیمانکاری،  »شرکت های  تجهیزات«، 
مهندسی بازرگانی« و »شرکت های تولید، انتقال و 

توزیع برق« فعالیت می کنند.
دور تازه صادرات به عراق

نیرو  وزارت  برای  ارز  تامین  منبع  برق  صادرات 

است. بخش برق ایران ساالنه حدود 2/ ۱ میلیارد 
معنای  به  نیازها  این  دارد.  ارزی  نیازهای  دالر 
»تجهیزات الزم«، »قطعات یدکی و لوازم« و »چند 
شورای  مصوبات  براساس  که  است  نیروگاه «  واحد 
اقتصاد به صورت B.O.T اجرا شده است. از دیدگاه 
تحلیلگران اگر این عدد در سال تامین نشود چرخ 
این صنعت با چرخ دنده های الزم نمی چرخد. در این 
میان یکی از بزرگ ترین مشتریان برق ایران کشور 
میالدی صادرات  از سال 2۰۰۴  ایران  است.  عراق 
برق به عراق را آغاز کرده است. البته چهار سال اول 
به دلیل تبادل محدود در تجهیزات، رقم صادرات به 
این کشور بسیار ناچیز بود اما از سال 2۰۰۸ امکان 
وسیعی اعم از چند خط انتقال فراهم و قراردادهای 
یک ساله از اول ژانویه تا آخر دسامبر برای صادرات 
به عراق امضا شده است. در یک سال و نیم گذشته 
وزارت برق عراق برنامه ای سه ساله برای مشارکت 
به  کشور  این  برق  صنعت  احیای  و  بازسازی  در 
ایران  برق  صنعت  بخش خصوصی  که  رساند  امضا 
تلفات  در تعمیرات تجهیزات آسیب دیده و کاهش 
ایران طرح های  فعال شد.  آنها  توزیع  انرژی شبکه 
متعددی را در برنامه همکاری سه ساله با عراق در 
نظر گرفت که یکی از آنها این بود که تا زمانی که 
آنها به خدمات برق نیاز دارند صادرات برق به این 

کشور در دستورکار قرار گیرد.
اما اتفاقی که چندی پیش رخ داد این بود که طبق 
اعالم مسووالن، در ابتدای سال میالدی طرف عراقی 
از امضای قرارداد برای سال 2۰2۰ عذر خواست. به 
ترتیب های  و  استقرار دولت  متولیان موضوع  گفته 
اداری این کشور این دست انداز را ایجاد کرد؛ چراکه 
برای ادامه این روند مجوزهایی الزم بود که باید از 
دولت و نخست وزیر عراقی ها گرفته می شد. بعد از 
اینکه این مجوزها اخذ شد، باز هم امضای قرارداد 

صادرات برق به عراق به تعویق افتاد. ماجرا این بود 
گاه در  و  نداشتند  توافق  قیمت  که دو طرف روی 
دیگر  کشورهای  که  می شد  عنوان  هم  مصاحبه ها 
پیشنهادهایی بهتر از پیشنهاد ایران به عراق داده اند.
اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته )۱۴ خرداد(  تا 
که  عراقی  همتای  به  تبریک  برای  هم  نیرو  وزیر 
شروع مسوولیت و تصدی اش بود و هم برای مذاکره 
و نهایی کردن موضوع قرارداد و دیگر پروژه ها سفر 
یک روزه ای به عراق داشت و با تمام مقامات ارشد 
قرارداد  نهایتا  شد.  برگزار  جلساتی  عراق  دولت 
برق  برای صادرات  عراق  با  بار  اولین  برای  دوساله 
ارزیابی ها تعرفه صادرات برق  به امضا رسید. طبق 
هم همان تعرفه ای است که از قبل بوده و تغییری 
نکرده است. وزیر نیرو اعالم کرد تقریبا ۵۰ درصد 
شرکت های  بین  و  شده  دریافت  عراق  از  مطالبات 
بوده اند،  برق  صنعت  طلبکار  که  بخش خصوصی 
دارایی  وزیر  هم  را  دوم  درصد   ۵۰ و  شده  توزیع 
عراق وعده داده که در آینده نزدیک پرداخت شود.

مطالبات را پرداخت کنید
بین  این  در  بخش خصوصی  گله های  از  یکی  اما 
که  است  صادرات  موضوع  در  آنها  دخالت  عدم 
است  گفته  باره  این  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
بحث حاکمیت و تصدی بحثی بسیار مهم و حائز 
مورد  باید  خودش  جای  در  منتها  است،  اهمیتی 
اشاره قرار گیرد و از آن منظر نگاه کنیم و کار ما 
و  عرضه  تولید،  باشد،  سیاست گذاری  به  منحصر 
همه اینها می تواند خارج از مجموعه دولت صورت 
پرداخت  و  تکلیفی  قیمت  از  هم  بحثی  ما  و  گیرد 
جمله  از  مختلف  بخش های  به  سنگین  یارانه  یک 
قضیه  او  گفته  به  داشت.  نخواهیم  طبیعتا  صنعت 
کار  در  داریم  ما  که  نیست  معنا  این  به  صادرات 
بخش خصوصی دخالت می کنیم. منشأ این کار خود 

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%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
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وزارت.اقتصاد.پیشنهادهای.
ارزی.اتاق.بازرگانی.را.تصویب.

کند
به. اشاره. با. ایران. کنفدراسیون.صادرات. رئیس.
با. گفت:. ایران. بازرگانی. اتاق. ارزی. پیشنهادات.
تا. است. پیشنهادات.الزم. این. اهمیت. به. توجه.
پیشنهادات. این. زودتر. چه. هر. وزیر. دستور. با.

بررسی.و.تصویب.شود.
فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
هیات  جلسه  سیزدهمین  در  امروز  الهوتی  محمد 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهادات ارزی اتاق 

جلسه  در  ارزی  پیشنهادات  گفت:  ایران  بازرگانی 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  اخیر 
ایران  اتاق  آن  از  پس  اما  شد  تصویب  و  مطرح 
با  می رسد  نظر  به  که  بود  عکس العمل هایی  شاهد 
دستور وزیر اقتصاد هر چه سریعتی باید بررسی این 
انجام  آن  نهایی  تصویب  تا  شود  انجام  پیشنهادات 

شود. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پیشنهاد ۹ 
بندی مذکور مربوط به رفع تعهد ارزی و همچنین 
پایه های  صادراتی  قیمت  تعیین  با  مرتبط  مسائل 
بود لذا باید پروسه قانونی مرتبط با آن انجام شود 

تا عملیاتی شود. 
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
اظهار داشت: در شرایطی که بیش از ۱6 هزار کارت 
بازرگانی در زمینه صادرات فعال است، رفع موانع 
صادراتی کمکی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 

است. 
نیاز  کشور  که  شرایطی  در  بنابراین  افزود:  الهوتی 
به ارز صادراتی دارد انتظار فعاالن اقتصادی از وزیر 
قانونی مصوبات  بستر تصویب  اقتصاد آن است که 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را فراهم 

کند تا سریعتر اجرایی شود.
ضمانت  صندوق  میان  مشکل  به  همچنین  وی 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  و گمرک  ایران  صادرات 
ضمانت  صندوق  ضمانت نامه های  پذیرش  هنوز 
انجام  گمرک  توسط  موقت  ورود  برای  صادرات 

نمی شود. 
الهوتی اظهار داشت: این موضوع بسیار مهم است 
صادرات  تولید  به  مذکور  ضمانت نامه  پذیرش  زیرا 
تولید کننده  اینکه  کرد، ضمن  محور کمک خواهد 

نباید درگیر بروکراسی شود.

کاهش.زمان.پذیرش.شرکت.ها.
در.بورس.به.1.ماه/.سوابق.
مالیاتی.بررسی.نمی.شود

وزیر.اقتصاد.گفت:.گفت:.هر.شرکتی.که.مدارکش.

بورس. در. ماه. یک. طی. می.تواند. باشد،. آماده.

پذیرش.شود.در.حالی.که.این.روند.قبالً.تا.یک.
سال.هم.طول.می.کشید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، فرهاد دژپسند وزیر 
اعضای  با  دیدار  از  پس  دارایی  و  اقتصادی  امور 
اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی یکی از 
رکن های اصلی توسعه اقتصادی کشور است و حل 

مشکالت این بخش می تواند نقش بسزایی در تحقق 
شعار سال )جهش تولید( داشته باشد.

دژپسند با اعالم اینکه هدف از این نشست، شنیدن 
آن ها  مشکالت  پیگیری  و  خصوص  بخش  صدای 
تقاضای  عمده  افزود:  بود،  کار  و  کسب  حوزه  در 
شرایط کسب  تسهیل  بخش خصوصی،  نمایندگان 
و کار، تأمین مالی، مالیات و گمرک بود که برخی 

موارد در همین جلسه پیگیری و بررسی شد.
از پنجره  از استقبال بخش خصوص  وی همچنین 
 ۴ در  پنجره  این  گفت:  و  داد  خبر  فیزیکی  واحد 
دهه  تا  اینکه  مهمتر  و  می شود  ایجاد  دیگر  استان 
ایجادخواهد شد که فعاالن  فجر امسال سامانه ای 
بخش خصوص برای دریافت یک مجوز یا تأسیس 

یک شرکت درگیر مشکالت آزار دهنده نباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره ایجاد 
قانون  از  مؤدیان  استفاده  برای  مناسب  شرایط 
بخشودگی جرائم مالیاتی افزود: مؤدیانی که بتوانند 
مالیات خود را زودتر از موعد پرداخت کنند، به ازای 
هر ماه، از ۱.۵ درصد پاداش برخوردار خواهند شد 
از سود  این رقم  که ساالنه ۱۸ درصد می شود که 

بانکی هم بیشتر است.
بزرگ  از شرکت های  از حمایت  دژپسند همچنین 
هر  گفت:  و  داد  بازار سرمایه خبر  در  برای حضور 
شرکتی که مدارکش آماده باشد، می تواند طی یک 
روند  این  پذیرش شود در حالی که  بورس  ماه در 

قباًل تا یک سال هم طول می کشید.
براساس  کرد:  اضافه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
سازمان  بورس،  در  شرکت ها  پذیرش  برای  قانون 
امور مالیاتی باید ۱۰ سال گذشته ی آن ها را از نظر 
از  اما مقرر شد برای حمایت  مالیاتی بررسی کند، 
شرکت ها و تسهیل شرایط، این قانون برای امسال 

انجام نشود.
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آنکتاد:.سرمایه.گذاری.مستقیم.
خارجی.در.ایران.36.درصد.

کاهش.یافت
اعالم. ملل. سازمان. توسعه. و. تجارت. کنفرانس.
ایران. در. خارجی. مستقیم. سرمایه.گذاری. کرد.
در.سال.2۰1۹.با.افت.36.4.درصدی.به.2.373.

میلیارد.دالر.رسیده.است.
فارس،  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
)آنکتاد(  ملل  سازمان  توسعه  و  تجارت  کنفرانس 
گذاری  »سرمایه  گزارش های  سلسله  در  سال  هر 
سرمایه گذاری  روند  بررسی  به  جهان«  خارجی 

طی  و  می پردازد  مختلف  کشورهای  در  خارجی 
آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

کشورهای جهان را منتشر می کند.
آنکتاد هرساله چند روز پیش از انتشار رسمی این 
در  ویژه  به صورت  را  آن  گزارش در سطح جهان، 
اختیار افراد یا نهادهایی می گذارد و این افراد موظف 
هستند تا زمان انتشار رسمی جهانی از انتشار آن 

خودداری کنند.
گزارش،  این  به  دسترسی  با  فارس  خبرگزاری 
مقرر منتشر کرده  روز  و در  زیر  را در  آن  مشروح 

است.
جهان  خارجی  »سرمایه گذاری  گزارش  اساس  بر 
2۰2۰«، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ایران طی سال 2۰۱۹ به ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون 

دالر رسیده است.
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در  ایران در 
سال 2۰۱۸ به 2 میلیارد و ۳۷۳ میلیون دالر رسیده 
بود؛ یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در 
سال 2۰۱۹ با کاهش )۸6۵ میلیون دالری( ۳6.۴ 

درصدی مواجه شده است.
ایران در سال  میزان جذب سرمایه گذاری خارجی 
2۰۱۷ برابر با ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دالر در سال 
2۰۱6 برابر با ۳ میلیارد و ۳۷2 میلیون دالر بوده 

است.
 ۱۰۵ و  میلیارد   2 بر  بالغ   2۰۱۴ سال  در  ایران 
میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
کرده بود که این رقم در سال 2۰۱۵ به 2 میلیارد و 

۵۰ میلیون دالر کاهش یافته بود.
میزان سرمایه  مستقیم خارجی جذب شده در سال 
2۰۱۳ نیز ۳ میلیار و ۵۰ میلیون دالر بوده است. 
با ۴ میلیارد و 662  برابر  این رقم در سال 2۰۱2 

میلیون دالر برآورد شده بود.

مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  از  ایران  سهم   *
خارجی در جهان

جهان  در   2۰۱۹ سال  در  گزارش،  این  اساس  بر 
مستقیم  سرمایه گذاری  دالر جذب  میلیارد   ۱۵۴۰
خارجی انجام شده است که سهم ایران از این میزان 
سال  در  ایران  سهم  و  است  درصد   ۰.۰۹ با  برابر 

2۰۱۸ برابر با ۰.26 درصد بود.
سرمایه  کل  از  توسعه  حال  در  کشورهای  سهم 
گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان نزدیک 
به ۴۴.۴ درصد برابر با 6۸۴ میلیارد و ۷2۳ میلیون 
دالر بوده است. اقتصادهای درحال گذار نیز حدود 
۳.۵ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

جهان را در سال 2۰۱۹ به خود اختصاص دادند.
 2۳۹ و  میلیارد   ۸۰۰ نیز  یافته  توسعه  کشورهای 
میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
کردند که ۵۱.۹ درصد کل سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی در جهان است.
* سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده برخی 

کشورها
آمریکا در سال گذشته میالدی 2۴6 میلیارد و 2۱۵ 
میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
کرد که نسبت به سال 2۰۱۸ کاهش ۷ میلیارد و 

۳۴6 میلیون دالری را ثبت کرده است.
در  چین  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  میزان 
با ۱۴۱ هزار و 22۵ میلیون  برابر  نیز  سال 2۰۱۹ 

دالر بوده است.
خارجی جذب شده  مستقیم  گذاری  سرمایه  میزان 
از:  است  عبارت  دیگر  کشورهای  برخی  توسط 
دالر،   میلیارد   ۳6 آلمان  دالر،  میلیارد   ۳۴ فرانسه 
ایتالیا 26.۵ میلیارد دالر،  ژاپن ۱۴.۵ میلیارد دالر،  
میلیارد   ۸ ترکیه  و  دالر،   میلیارد   ۱۸ جنوبی  کره 

دالر.

ترکیب.1۰.کمیسیون.تخصصی.
مجلس.نهایی.شد

سخنگوی.هیئت.رئیسه.مجلس.شورای.اسالمی.

اعضای.1۰.کمیسیون.تخصصی. نهایی.شدن. از.
مجلس.خبر.داد.

محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرگزاری 
تشکیل  وضعیت  آخرین  خصوص  در  ملت،  خانه 
اسالمی  شورای  مجلس  تخصصی  های  کمیسیون 
 ۱۳ از  گذشته  شب  مذاکرات  اساس  بر  گفت:  
کمیسیون ۱۰ کمیسیون در حال نهایی شدن است 
امور داخلی و شوراها،  و  اعضای کمیسیون  های 
قضایی و فرهنگی تا ساعتی دیگر تکمیل می شوند.
وی ادامه داد:  در مدت بررسی ها مابقی کمیسیون 
تا   ۱۹ به   و  یافت  تغییر  عضویتشان  های  سقف 
اکثر  در  تغییر  این  که  کرد  پیدا  افزایش  نفر   2۳

کمیسیون ها اعمال شده است.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
انتقادات  پیشنهادات،  نمایندگان  کرد:  خاطرنشان 
جمع  که  کردند  ارائه  اعتراض  جهت  را  مدارکی  و 
بندی آن ها ممکن باعث تغییرات جزئی در ترکیب 

کمیسیون ها شود.
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وزیر.اقتصاد.خبر.داد

هر.ماه.تعجیل.در.پرداخت.
مالیات؛.1.5.درصد.پاداش

وزیر.امور.اقتصادی.و.دارایی.گفت:.اگر.مالیات.ها.

یک.ونیم. ماه. هر. ازای. به. شود،. پرداخته. زودتر.
درصد.پاداش.تعلق.می.گیرد.

در  امروز  دژپسند  فرهاد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اظهار  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  جلسه  حاشیه 
ازای  به  پرداخته شود،  مالیات ها زودتر  اگر  داشت: 

هر ماه یک ونیم درصد پاداش تعلق می گیرد.

کشور  شرایط  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
شرایط خاصی است ممکن است برخی از تصمیمات 
مشکالتی را ایجاد کند و الزم باشد که برای اصالح 
یابیم. یکی  بین بخش خصوصی حضور  رویه ها در 
نمایندگان  هیأت  امروز  جلسه  در  که  مواردی  از 
اتاق بازرگانی تهران توسط فعاالن بخش خصوصی 
مطرح شد مسائل مربوط به کسب و کار بود. انتظار 
این است که اگر می خواهیم به اهداف مدنظر برسیم 

بخش خصوصی باید بتواند روان تر کار کند.
شد  مطرح  که  مسأله ای  دومین  داد:  ادامه  وی 
موضوع سهولت در تأمین مالی و سومین مساله نیز 
مباحث مربوط به گمرک و مالیات بود. خوشبختانه 
فضای  در  را  مهمی  اقدامات  گذشته  سال  یک  در 
سرمایه  بازار  و  بانکی  نظام  مالیات،  کار،  و  کسب 

انجام داده ایم.
شروع  فیزیکی  واحد  پنجره  به  اشاره  با  دژپسند 
بخش  استقبال  به  توجه  با  گفت:  کار،  و  کسب 
خصوصی از پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار 
تصمیم گرفتیم که این سازوکار را در ۴ استان دیگر 
الکترونیکی  سامانه  همچنین  و  کنیم  اندازی  راه 
برای کل کشور تهیه خواهیم کرد که تا دهه فجر 
تأسیس  برای  بخش خصوصی  تا  می شود  رونمایی 

یک شرکت درگیر موانع آزاردهنده نباشد.
سهامی  شرکت های  دیگر  هفته  دو  از  افزود:  وی 

خاص نیز می توانند از این محیط استفاده کنند.
گفت:  مالیاتی،  مشوق های  به  اشاره  با  دژپسند 
برای  و  کردیم  تعریف  را  مالیاتی  مشوق های 
ارائه  خوبی  زمانبندی  جدول  جرایم  بخشودگی 
دادیم که فعاالن اقتصادی بهتر است هر چه زودتر 
بتوانند  که  مالیاتی  مودیان  همچنین  کنند.  اقدام 
مالیات را زودتر بپردازند به ازای هر ماه ۱.۵ درصد 

از پاداش برخوردار خواهند شد.

همتی:.سیاست.های.ارزی.
سختگیرانه.برای.رونق.تولید.

داخل.است
رئیس.کل.بانک.مرکزی.با.بیان.این.که.سیاست.های.
ارزی.سختگیرانه.برای.این.است.که.تولید.داخل.
رونق.بگیرد.گفت:.دیگر.مثل.گذشته.در.تأمین.
واردات. جمله. از. مختلف. بخش.های. برای. ارز.

گشاده.دستی.نمی.کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در 
نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با تذکر 
تأمین  خارج  از  را  کاالها  همه  باشد  بنا  "اگر  اینکه 
کنیم تولید ملی شکل نمی گیرد" افزود: سیاست های 
ارزی برای این است که بتوان نیاز ارزی کشور را کنار 
حمایت از بخش تولید و تولیدکنندگان کشور تأمین 
بخش  دو  در  ارزی  گفت: سختگیری های  وی  کرد. 
میان و بلند مدت اتخاذ می شود و تالش می کنیم با 
شکل گیری تولید، تولید و صادرات کشور از واردات 
آمارها  بانک مرکزی گفت:  بگیرد. رییس کل  پیشی 
نشان می دهد وضعیت اقتصادی کشور رشد خوبی را 
طی می کند و آمار سال گذشته نیز با وجود پیش بینی 
بخش های  در  کشور.  غیرنفتی  اقتصاد  منفی  رشد 
داشت.  خوبی  رشد  صنعت  و  کشاورزی  مختلف 
وی اضافه کرد: خود این پیش بینی ها موجی را در 
جامعه ایجاد می کند اما در پایان سال ۹۸، با وجود 
اقتصاد  اقتصادی. شاهد رشد مثبت  همه فشارهای 
غیرنفتی کشور بودیم. همتی ادامه داد: میزان رشد 
اقتصادی در سال ۹۸ در بخش کشاورزی ۸.۸ درصد 
رییس کل  شد.  ثبت  درصد  معدن 2.۳  و  و صنعت 
بانک مرکزی گفت: رشد بخش خدمات تا پایان فصل 
سوم سال ۹۸ مثبت و قابل توجه بود و شاخص ۳.۸ 
درصد را نشان می داد اما در اسفند با شیوع ویروس 

کرونا این بخش دچار شوک شد.
وی یادآور شد: بخش خدمات در شکل گیری تولید 
ناخالص داخلی نقش دارد و با شیوع ویروس کرونا در 
فصل چهارم سال ۹۸، شاهد رشد منفی ۰.2درصدی 
بود. همتی با بیان اینکه سیاست های ارزی سختگیرانه 
افزود:  بگیرد  رونق  داخل  تولید  که  است  این  برای 
دیگر در تأمین ارز وارداتی گشاده دستی نمی کنیم و 
با حمایت از تولید داخل، جهش در صادرات ما نیز 
شکل خواهد گرفت. وی گفت: ما اکنون از صادرات 
نفتی به غیرنفتی شیفت می شویم، هرچند صادرات 
منتهی  سرمایه  خروج  به  این  از  پیش  ما  غیرنفتی 
می شد اما اکنون این گونه نیست و کنترل نظارت 
و شفافیت سازی صورت گرفته به ویژه در بحث ورود و 
خروج ارز خدمات بزرگی به کشور کرده است. وی با 
تصریح به اینکه "تمام تالش ما این است که از طریق 
کنند"  پیدا  رونق  کارخانجات  نیاز  مورد  ارز  تأمین 
گفت: در بحث تسهیالت بانکی نیز در سال گذشته 
بود  ما  بانکی  سیستم  تسهیالت  میلیارد  ۹۷۵هزار 
)در کل کشور( که البته ممکن است بخشی از این 
تسهیالت استمهال باشد اما بخش عمده آن سرمایه 
در گردش است. همتی گفت : آمارها نشان می دهد 
دوره  یک  و طی  باالست  واش  اعتبار  تهران  استان 
دوساله باید این را به ۵۰ درصد برسانیم و ان شاءاهلل 

سال آینده سهم استان افزایش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: طرح ما برای تولیدکنندگان مناسب 
است و ما از طرح ها و پروژه هایی که ۸۰ و ۹۰ درصد 
آن تحقق پیدا کرده است حمایت می کنیم که در 
اولویت ما قرار دارد. وی گفت: البته در بحث ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید برخی از بانک ها منابع شان 
کنند  کم کاری  است  ممکن  نیز  برخی  و  است  کم 
در این شرایط اگر گزارشی از کم کاری ها ارائه شود 

حتماً رسیدگی می کنیم.
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متن کامل

احمد.آتش.هوش.در.گفت.وگو.با.پایگاه.خبری.
اتاق.ایران

با.ابهام.زدایی.از.رای.دیوان.
عدالت،.از.تحمیل.ضرر.هنگفت.
به.فعاالن.اقتصادی.جلوگیری.

شد
رئیس.کمیسیون.حقوقی.و. احمد.آتش.هوش،.
در. ابهام. درباره. مقرراتی. و. حمایت.های.قضایی.
شکایت. حق. درباره. اداری. عدالت. دیوان. رای.
رفع. عدم. صورت. در. داشت،. اظهار. کارگران.
این.ابهام.و.پیگیری.های.اتاق.ایران،.رای.مذکور.
منجر.به.تحمیل.ضرر.هنگفت.به.فعاالن.اقتصادی.

می.شد.
به دنبال ابهامات ایجاد شده برای فعاالن اقتصادی 
در خصوص دادنامه دیوان عدالت اداری در ارتباط 
معین،  مدت  قراردادهای  تسویه حساب  نحوه  با 
کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی 
اتاق ایران پیگیری رفع ابهام از این دادنامه شد که با 

همکاری دیوان عدالت اداری به نتیجه رسید.

در همین زمینه،احمد آتش هوش رئیس کمیسیون 
حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی در گفت وگو 
با » پایگاه خبری اتاق ایران« درباره ابهام در رای 
کارگران  شکایت  حق  درباره  اداری  عدالت  دیوان 
و  ابهام  این  رفع  عدم  صورت  در  داشت،  اظهار 
پیگیری های اتاق ایران، رای مذکور منجر به تحمیل 

ضرر هنگفت به فعاالن اقتصادی می شد.
و  قضایی  حمایت های  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
اعضای  اخیر  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  مقرراتی 
عدالت  دیوان  نمایندگان  حضور  با  کمیسیون  این 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  کار  وزارت  و  اداری 
محدودیت های  دلیل  به  شرکت ها  از  بسیاری 
کرونا  ویروس  از شیوع  ناشی  آمده  پیش  اقتصادی 
اقدام  اقتصادی،  آینده  از  پیشبینی  امکان  عدم  و 
خود  کارمندان  با  مدت  کوتاه  قراردادهای  عقد  به 
حساب  تسویه  به  اقدام  سال  پایان  در  و  می کنند 
می کنند. در حالی که اگر برداشت غلط از این رای 
دیوان عدالت اداری رفع نمی شد، به فرض اینکه یک 
کارگر ۵ سال در کارگاهی کار می کرد و هر سال هم 
قراردادش تمدید می شد، در  پایان زمان کار باید به 
نرخ روز حقوق مجدد تسویه می شد. به عبارتی کل 
مبالغی که تا االن پرداخت شده بود، به عنوان علی 
هنگفتی  ضرر  که  می شد  گرفته  نظر  در  الحساب 
برای فعاالن اقتصادی ایجاد می کرد. در حالی که، 
در حکم گذشته سقف زمانی یک سال تعریف شده 
بود و بعد از آن دیگر کارگر امکان شکایت نداشت. 
اما بر اساس رأی جدید چنین امکانی برای کارگران 

فراهم شده است.
به گفته آتش هوش، با پیگیری  کمیسیون حقوقی 
و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و ارسال 
به وزیر کار، دیوان  ایران  اتاق  از سوی رئیس  نامه 
عدالت اداری خارج از دستور کار نظر اتاق ایران را 

به عنوان رای نهایی الزم االجرا دانست.
شرایط  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  هوش  آتش 
شیوع  از  ناشی  آمده  پیش  محدودیت های  و  فعلی 
به  است،  ماژور  فورس  بارز  مصداق  کرونا،  ویروس 
تشریح مهم ترین پیشنهادهای کمیسیون حقوقی و 

حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران پرداخت.
بر این اساس، پیش بینی تمدید مدت فورس ماژور 
خسارت  جبران  موجود،  وضعیت  ادامه  صورت  در 
شرایط  اعمال  از  ناشی  اقتصادی  فعاالن  به  وارده 
محلی،  مقامات  به  اختیار  تفویض  ماژور،  فورس 
فعاالن  تعهدات  ایفای  عدم  به  رسیدگی  جهت 
به  الزام  و  ماژور  فورس  شرایط  دلیل  به  اقتصادی 
طریق  از  اقتصادی  فعاالن  حقوق  حفظ  و  حمایت 
مطالبه  عدم  و  انصراف  قراردادها،  مناسب  تعدیل 
دستگاه های  آن  موجر  که  اماکنی  بهای  اجاره 
دولتی، اجرایی و عمومی غیر دولتی است در شرایط 
فورس ماژور،  ایجاد مشوق های الزم، ایجاد ضمانت  
سوی  از  شده  اتخاذ  تصمیمات  جهت  اجراهایی 
مجزا  کار  و  ساز  ایجاد  اقتصادی،  فعاالن  در  دولت 
در دولت جهت نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی 
و عمومی با فعاالن اقتصادی، تمدید و اضافه کردن 
کیفری  مدنی،  دادرسی  آیین  در  مصرح  مواعد  به 
و کلیه قوانینی که مرتبط با تشریفات رسیدگی و 
مواعد قانونی است، حداقل به مدت سه ماه از تاریخ 
پایان فورس ماژور و تصمیم دولت مبنی بر تعویق 
واحدهای  دریافتی  تسهیالت  کلیه  بازپرداخت 
تولیدی، خدماتی و سایر فعاالن اقتصادی و تعویق 
پرداخت حق بیمه و مالیات و عوارض و سایر حقوق 
دولتی تا شش ماه پس از پایان دوره فورس ماژور از 
مهم ترین پیشنهاداتی است که از سوی کمیسیون 
حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران 

مطرح شده است.

واکنش.احمدی.نژاد.به.خبر.
کاندیداتوری.اش.در.14۰۰

در. احمدی.نژاد. محمود. نوشت:. انتخاب.

انتخابات. در. حضورش. خبر. به. واکنش. اولین.

ریاست.جمهوری.سال.14۰۰.گفت:.هنوز.به.مساله.

انتخابات.فکری.نکرده.ام.و.شخصا.هم.تمایلی.به.

این.کار.ندارم؛.گرچه.من.هم.مثل.همه.ایرانیان.

آماده.فداکاری.برای.ملت.هستم..وی.در.پاسخ.

به.سوالی.در.این.خصوص.گفت:.هنوز.تا.انتخابات.

وقت.داریم،.ما.باید.به.فکر.امروز.باشیم..امسال.

در.کل.دنیا.سال.تحوالت.است.و.باید.خود.را.برای.

این.آماده.کنیم.و.مراقبت.کنیم.تا.ملت.ها.آسیب.

نبینند..باید.به.فکر.اصالح.جهان.باشیم.و.فکر.

می.کنم.هر.اصالحی.رخ.می.دهد.باید.در.سطح.
جهان.اتفاق.بیفتد.

گمانه زنی درباره معاون  اولی احمدی نژاد
ریاست  و  مشاور  امیری فر،  عباس  دیگر  خبری  در 
سلمان  مسجد  جماعت  امام  و  فرهنگی  شورای 
گفت وگو  در  دهم  دولت  در  ریاست جمهوری  نهاد 
با خبرآنالین گفت: شواهدی از تغییرات در مواضع 
شنیده ام  حتی  و  می رسد  گوش  به  احمدی نژاد 
تغییرات را در دفتر خود آغاز کرده و افراد داناتری 
را آورده است و دیگر اسمی از آقایان بقایی و مشایی 
نیست یعنی اصال دیگر در دفتر رفت و آمدی ندارند 
امیری فر  است.  شده  ایجاد  تغییراتی  یعنی  این  و 
اگر  رئیسی  آقای  مانند  شخصیتی  مثال  افزود: 
نفر دوم خود  اول و  احمدی نژاد را به عنوان معاون 
انتخاب کند، در رای گیری این فرد خیلی تاثیر دارد؛ 
یعنی محبوبیت احمدی نژاد می تواند آرا را به خود 

جذب کند؛ همه اینها بستگی به خود ایشان دارد.
نظر منتجب نیا در مورد کاندیداتوری حسن خمینی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3663923-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1
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تدوین.دستورالعمل.های.پرداخت.مشوق.های.صادراتی.سال.۹۹
مدیر.کل.دفتر.توسعه.خدمات.بازرگانی.از.تدوین.دستورالعمل.های.پرداخت.مشوق.های.صادراتی.در.

سازمان.توسعه.تجارت.ایران.خبر.داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری، مدیر کل 
دفتر توسعه خدمات بازرگانی از تدوین دستورالعمل های پرداخت مشوق های صادراتی در سازمان توسعه 

تجارت ایران خبر داد.
قمری با اعالم این خبر افزود: با توجه به ابالغ قریب الوقوع بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ 
توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تدوین دستورالعملهای اجرایی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی 
پرداخت  به  نسبت  مشوقهای صادراتی  بودجه  تخصیص  با  و  وقت  اسرع  در  تا  گرفت  قرار  کار  در دستور 

مشوقهای صادراتی بر اساس سرفصلهای مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی اقدام گردد.
وی سهولت در تدوین شیوه نامه ها و دستورالعملها با هدف استفاده بهینه صادرکنندگان را از اصول کلی 
موضوع فوق الذکر دانسته و تاکید کرد که برداشت واحد توسط بخش خصوصی بهره بردار و بخش دولتی 
تخصیص دهنده از مفاد دستورالعملها مسیر پرداخت مشوقهای صادراتی را هموار کرده و پاسخگویی به 

جامعه صادرکنندگان را تسهیل می کند.
دبیر کارگروه مشوقهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از نظرات تشکلهای صادراتی و سایر 
دستگاهها را اثرگذار دانسته و از سایر بخشهای اثرگذار بر تجارت خارجی خواست تا نظرات خود را به صورت 

مدون به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال نمایند.

پذیرش.ضمانت.نامه.صندوق.ضمانت.توسط.گمرک

باید.با.کمک.بخش.خصوصی.به.
سمت.بازار.سرمایه.حرکت.کنیم
مورد. در. گفت:. دارایی. و. اقتصادی. امور. وزیر.
پذیرش.ضمانت.نامه.صندوق.ضمانت.صادرات.در.
کمیسیون.اقتصادی.دولت.بحث.شده.و.قرار.شد.
که.گمرک.آن.را.به.عنوان.ضمانت.بانکی.بپذیرد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
هیات  جلسه  سیزدهمین  در  امروز  دژپسند  فرهاد 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر ما امروز 
اهداف و برنامه هایی را اعالم می کنیم و می خواهیم 
آن اهداف و برنامه ها را محقق کنیم، قطعا به تنهایی 
برای دولت امکان پذیر نیست و هر چه زمان بیشتر 
اقتصاد  در  خصوصی  بخش  حضور  ضرورت  بگذرد 
اهمیت می یابد و هر چه در مسائل  از پیش  بیش 
توسعه یافتگی حرکت کنیم، ضرورت حضور کمتر 

دولت بیشتر احساس می شود. 
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: برای توسعه مستمر  
باشد،  داشته  مداوم  رشد  که  اقتصاد  در  پایدار  و 
نمی توان حس کرد که این کار با حضور حداکثری 
دولت محقق می شود؛ بلکه حتما و یقینا  باید میدان 

به بخش خصوصی سپرده شود. 
* بخش خصوصی یار دوازدهم زمین نیست

وی افزود: بخش خصوصی بازیگر اصلی است و در 
شرایط تحریم به عنوان فورارد زمین باید عمل کند 

و بخش خصوصی یار دوازدهم اقتصاد نیست. 
وی اظهار داشت: اگرچه با توجه به شرایط و تنگناها 
در زمینه رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری ابزار 
می کنیم که برنامه های دشمن محقق نشده است اما 
می دانیم برای کشوری مانند ایران که دارای مردم 
نجیبی است و قابلیت ها و سرمایه  باالیی دارد، حتما 

این میزان رشد برازنده نیست و لذا ما رشد اقتصادی 
و  رفاه اجتماعی بیشتری برای مردم می خواهیم و 

باید این شرایط فراهم شود. 
دژپسند اظهار داشت: یک زمانی درآمد نفتی فراوان 
داشته و از آن  درآمد برای جبران  شکاف سرمایه 
و انباشت سرمایه استفاده می کردیم. االن که نداریم 

چه باید کرد؟ 
وی گفت: یک روزی بانک ها ما می توانستند متکفل 
کشور  اقتصادی  رشد  سرمایه گذاری  مالی  تامین 
باشند و امروز نیازها گسترش یافته است و بانک ها 
باشند،  ایفای نقش موفق  تنهایی نمی توانند در  به 

لذا باید چه کرد؟
می توانستیم  ما  روزی  یک  داشت:  اظهار  دژپسند 
سطح  و  جهانی  ارتباطات  بودن  پایین  واسطه  به 
توقعات و انتظارات  با برخی از تولیداتی که شاید از 
رده بندی مناسب برخوردار نبود و  با تکنولوژی هایی 
هم   تقریبا  و  بپردازیم  تولید  به  نبود  تک  های  که 
لذا  کرد؟  باید  چه  اکنون  ولی  باشیم  داشته  تقاضا 
نمی توان  و  شویم  وارد  جدی تری  برنامه  با  باید 
شرایط  این  در  سرمایه گذاری  رشد  که  پذیرفت 
که  چند سال اخیر داشته ایم باقی بماند و باید به 
سمتی حرکت کنیم که رشد سرمایه گذاری با عدد 
سمتی  به  باید  و  باشیم  داشته  مناسب تری  بسیار 
برویم که نرخ تغییر فناوری تولید افزایش یابد و از 
تکنولوژی های با سطح پایین رهایی پیدا کنیم. زیرا 
مواجهند  با کمبود  تولیدی که  واحدهای  از  خیلی 
از  ناشی  بلکه  نیست  قدرت خرید  کاهش  از  ناشی 
عدم اقبال نسبت به تکنولوژی ها است و لذا حتما 

باید تغییر کند. 
نظر  از  ما  سهم  می گوییم  ما  اگر  افزود:  دژپسند 
درصد  یک  از  بیش  دنیا   در  مساحت  و  جمعیت 
است نباید راضی شویم که سهم ما از نظر اقتصاد 

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/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9/-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
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مصاحبه.با.»جوزپه.زاگامی«،.مدیرعامل.شرکت.مشاوره.
مدیریت.ایتالیایی

مزایای.شراکت.و.رفاقت.با.تمام.
ذی.نفعان

 Mind The( دی.ولیو. مایند. ایتالیایی. شرکت. .
و. رشد. سرعت. به. اخیر. سال.های. در. .)Value
اعتبار.فراوانی.به.دست.آورده.است..این.شرکت.
تولید،. مشاوره.مدیریت،.در.حوزه.های.مختلف.
یکپارچه.سازی. و. کسب.وکار. تصمیم.گیری،.
این. مدیرعامل. می.کند.. فعالیت. سیستم.ها.
شرکت،.جوزپه.زاگامی.)Giuseppe Zagami(با.
ما.به.گفت.وگو.درباره.دالیل.موفقیت.شرکت.خود.
بازار.مشاوره.مدیریت. از.آینده. و.چشم.اندازش.

نشست.
روز  از  بخشی  که  ممنون  زاگامی!  آقای  سالم، 
اختصاص  ما  با  گفت وگو  به  را  خود  پرمشغله 
دادید. لطفا صحبت را با چند کلمه درباره روزهای 
کاری تان شروع کنیم. یک روز کاری معمولی برای 

شما به چه شکل است؟
سالم، از گفت وگو با شما خرسندم. عمال هیچ روز 
حتی  ندارد؛  وجود  من  شغل  در  معمولی  کاری 
نهایت  در  هم  روزها  یکنواخت ترین  و  معمول ترین 
بسیار غیرمعمولی می شوند. روز کاری من اغلب با 
جایی  می شود؛  شروع  روزانه  برنامه های  به  نگاهی 
که همیشه افکار و ایده هایی را که غروب روز قبل 
یادداشت  است،  رسیده  ذهنم  به  شب هنگام  یا 
می کنم. دلیل این موضوع آن است که واقعا به الهام 
و  دارم  اعتقاد  مستمر  فرآیند  یک  به عنوان  گرفتن 
فکر می کنم گاهی پس از یک مدت، راهکاری برای 
یک مشکل به ذهنتان خطور می کند. من همیشه 
و  محلی  روزنامه های  خواندن  با  صبحانه  از  پس 
بین المللی خود را از اتفاقات و شرایط موجود آگاه 

اولویت بندی  با  دفتر،  در  کاری ام  روز  نگه می دارم. 
ایمیل ها  خواندن  از  پس  می شود.  آغاز  فعالیت ها 
کسب وکار،  واحد  مدیران  با  اولویت ها  بررسی  و 
اولویت های روز  تعیین  و  فعالیت ها  هماهنگ سازی 
را انجام می دهم. با مدیران ارشد به هماهنگ سازی 
بعدی  گام های  برنامه ریزی  و  تیم هایشان  فعالیت 
بر  فرآیند،  این  در  می پردازم.  پروژه ها  روی  آنها 
این موضوع متمرکز می شویم که اهداف نهایی آنها 

چیست و چگونه می خواهند به آنجا برسند.
تعادل  ایجاد  دشوارترین بخش روزهای کاری من، 
پروژه های  و  برنامه ها  به  باید  که  است  زمانی  بین 
برای  که  زمانی  و  دهم  اختصاص  مشتریان 
خود  شرکت  داخلی  فرآیندهای  هماهنگ سازی 
برای  فرصتی  صبح ها  معموال  داریم.  نیاز  آن  به 
متخصصان  و  موکالن  با  برنامه ها  هماهنگ سازی 
خود در اقیانوسیه و آسیا پیدا می کنم. به طور کلی، 
فعالیت های روزانه من شامل توسعه کسب وکار، حل 
جلسات  تصمیم گیری،  افراد،  مدیریت  مشکالت، 
مشابه  موارد  و  کارها  وضعیت  آخرین  از  اطالع 
از  اندکی  می کنم  فرصت  که  زمانی  تنها  می شود. 
کار فاصله بگیرم، وقفه کوتاهی در زمان ناهار است 
که به ورزش مشغول می شوم؛ با این حال، متاسفانه 
هر روز این فرصت فراهم نمی شود. زمانی که پس 
از یک روز کاری به خانه بازمی گردم، تالش می کنم 
وقف  کامل  به طور  را  خودم  بعد  روز  صبح  تا  که 
خانواده ام کنم. آن زمان است که همه چیز، دوباره 

با انرژی تجدیدشده ای آغاز می شود.
 شرکت شما در سال 2۰۱۱ تاسیس شد. می توانید 
آن  از  دستاوردهایتان  مهم ترین  که  بگویید  ما  به 

زمان تاکنون چه بوده است؟
و  ایتالیا  که  کردیم  تاسیس  را  شرکت  زمانی  ما 
تمام جهان درگیر یک بحران مالی بزرگ بودند که 

اثرات آن هنوز هم ادامه دارد. ماه های نخست، باید 
به دنبال نخستین مشتری خود می گشتیم؛ شرکتی 
که به ما اعتماد کند و باور داشته باشد که می توانیم 
باعث ارزش آفرینی شویم. دوران دشواری بود و همه 
ما، در جایی از ذهنمان به فکر پذیرش شکست و 
از ۵  بودیم. پس  کارمندی مان  زندگی  به  بازگشت 
ماه بررسی، یک فرصت بزرگ به ما رو کرد. به من 
داده  پیشنهاد  در یک شرکت  مدیریتی  پست  یک 
جای  به  که  کنیم  متقاعد  را  آنها  توانستیم  و  شد 
آن، از خدمات مشاوره مان استفاده کنند. موقعیتی 
از یک سال  برد-برد برای هر دو طرف بود و پس 
بیشتری  مشتریان  توانستیم  موفقیت آمیز،  فعالیت 
پیدا کرده و پروژه های آنها را به طور همزمان پیش 
ببریم. همکاری با یک شرکت بین المللی و پس از 
آن همکاری با شرکتی که قصد توسعه فعالیت هایش 
به خارج از مرزهای ایتالیا را داشت، باعث شد که 
تبدیل به یک شرکت مشاوره مدیریتی در ایتالیا و 

آسیا-اقیانوسیه شویم.
و  تولید  مشاوره  شما،  فعالیت  حوزه های  از  یکی   
با  است.  شرکت ها  روزانه  عملیات های  بهینه سازی 
فرآیندها و عملیات های  آنکه هر شرکت،  به  توجه 
با  را  خود  می توانید  چگونه  دارد،  را  خود  خاص 
آیا می توانید  انطباق دهید؟  آنها  گوناگون  نیازهای 

مدل هایی کلی برای تمام آنها به کار گیرید؟
کلید همکاری با مشتریان متفاوت و جهان پر تغییر 
کنونی، برخورداری از انعطاف پذیری است. تیم های 
مشاوره ما ضمن تخصص در فرآیندهای خاص هر 
صنعت، انعطاف پذیری باالیی در درک کسب وکارها 
و فناوری های دیگر دارند. آنها همچنین از تجربیات 
گذشته خود، برای تفکر خالق و طراحی و اجرای 
ما  فنی  تیم های  می کنند.  استفاده  راهکارهایشان 
نیز باید از همین سطح از انعطاف پذیری و گستره 

دانش برخوردار باشند. به عنوان مثال، تیم های فعال 
زبان  چند  به  باید  مدیریتی  سیستم های  حوزه  در 
مختلف برنامه نویسی تسلط داشته باشند تا بتوانند 
فنی  راهکارهای  مختلف،  شرایط  و  موقعیت ها  در 
متناسب را پیاده سازی کنند. ما برای برخورداری از 
این انعطاف پذیری در گزینش و استخدام کارکنان 
از  پس  و  می دهیم  خرج  به  فراوانی  توجه  خود 
استخدام آنها، آموزش و توسعه مستمر مهارت های 
صورت،  هر  در  می گذاریم.  کار  دستور  در  را  آنها 
انطباق سریع و یادگیری سریع، ویژگی هایی هستند 
که تقریبا تمام شرکت ها و کارکنان امروز به آن نیاز 
دارند.  اغلب صاحب نظران اعتقاد دارند که مهم ترین 
سرمایه هر شرکت، نیروی انسانی آن است. به همین 
سالمت  به  که  می شود  توصیه  شرکت ها  به  دلیل، 
بسیاری  توجه  خود  کارکنان  روحی  و  جسمی 
مکانیزم هایی  یا  طرح ها  شما،  شرکت  آیا  کنند. 
روحی  و  جسمی  سالمت  از  یافتن  اطمینان  برای 
کارکنان خود دارد؟ آیا محیط کار، نقش مهمی در 
یک  را  کارکنان  مدیریت  ما  دارد؟  شما  موفقیت 
فرآیند استراتژیک می دانیم و اولویت باالیی به آن 
کاری  حوزه  در  انسانی  سرمایه  مدیریت  داده ایم. 
همراستاسازی  نیازمند  و  است  پیچیده  بسیار  ما، 
است.  کارکنان  شخصی  اهداف  و  شرکت  اهداف 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3663808-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B0%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

سد.»کالپوش«
سد کالپوش در بخش کالپوش شهرستان میامی و در فاصله حدود 
۳۵۰ کیلومتری شمال شرقی مرکز استان سمنان قرار دارد، این سد 
با ظرفیت ۱۶.۷ میلیون متر مکعب و با ارتفاع ۴۰ متر و طول تاج 
۲۷۳ متر و حجم بدنه ۳۲۰ هزار مترمکعب به صورت سد خاکی با 
هسته رسی در تابستان ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید. سد کالپوش 
پس از بارش های متوالی و نسبتًا خوب در دو سال اخیر، وضعیت 

بسیار خوبی را تجربه می کند.

https://www.isna.ir/photo/99032616672/%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B4#1
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