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حل بحران سرمایه در گردش

عالوه  روزها  این  که  ایران  پرچالش  اقتصاد 
و  بی سابقه  جهش  گسترده،  تحریم های  بر 
و  تولید  نهاده های  ارز و سایر  نرخ  بحران زای 
کرونا  شیوع  به دلیل  تورمی،  رکود  همچنین 
دست  از  را  فرصت هایش  از  بسیاری  عمال 
داده، عمال هیچ بستر مناسبی برای فعالیت و 

توسعه صنایع ندارد.

دعوت به همکاری

وبینار آشنایی با بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از 
افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

درج آگهی در رسانه های سندیکا

ایران  نفتی  اقتصاد  زاییده  عمدتا  که  متعددی  بحران های  بستر  در 
است، بیشترین فرصت برای توسعه صنایع باالدستی وابسته به منابع 
طبیعی فراهم شده است. درست به همین دلیل اقتصاد ایران تمرکزی 
غیرقابل انکار بر صادرات مواد اولیه از جمله محصوالت پتروشیمی و 
فلزات اساسی داشته که عمدتا ارزش افزوده ای پایین دارند و زمینه ساز 

توسعه رقبای شرکت های ایرانی در کشورهای منطقه می شوند.
بنابراین شاید اصلی ترین و مهم ترین خواسته صنعتگران از وزیر محترم 
صمت، تغییر هدف گذاری های صادراتی و تمرکز سیاست ها بر توسعه 
صادرات صنایع ساخت محوری است که محصوالتی با ارزش افزوده 
و عمق و پیچیدگی ساخت باالتر دارند. این سیاست عالوه بر اینکه 
صنایع پایین دستی را تقویت می کند، ارزش صادرات صنعتی کشور و 
نفوذ صنایع ایرانی در بازارهای هدف را افزایش می دهد.  نکته بسیار 
مهمی که در این بین نباید از نظر دور داشت این است که در مقاطع 
پتروشیمی  صادرات  بر  ایران،  علیه  تحریم ها  تمرکز  عمده  مختلف، 
مقابل  در  را  ما  اولیه  مواد  در حقیقت صادرات  است.  بوده  فلزات  و 
عمدتا  چراکه  می کند،  آسیب پذیر  بسیار  بین المللی  محدودیت های 
بلندمدت و به  از صنایع در قالب قراردادهای  این دست  محصوالت 
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ادامه از صفحه قبلادامه از صفحه قبل

مشتریان کم تعداد اما بزرگ فروخته می شود. همین 
تعداد اندک مشتریان، تحریم این دست از صنایع را 
ساده کرده و آنها را تبدیل به ابزاری موثر برای متضرر 

کردن زیرساخت های اقتصادی کشور می کند.
امانند.  در  عارضه  این  از  پایین دستی  صنایع  اما 
ایجاد  صنایع،  این  مشتریان  و  محصوالت  تعدد 
محدودیت های بین المللی را برای آنها بسیار دشوارتر 
مصون  تحریم  مقابل  در  را  ایران  اقتصاد  و  می کند 
وزیر  از  صنعتگران  درخواست  ریشه  می دارد.  نگه 
صادرات  توسعه  به منظور  زمینه سازی  برای  صمت 
توسعه  که  است  دلیل  این  به  پایین دستی  صنایع 
اقتصادی کشور در گرو ایجاد ارزش افزوده، اشتغال 
و نوآوری است. این سه فاکتور به صورت یکجا فقط 
در محصوالت صنایع ساخت محور تجمیع می شوند، 
محصوالت  افزوده  ارزش  مادر  صنایع  در  چراکه 
تولیدات سهم  این  نوآوری در  و  پایین است  عمدتا 
بنابراین بسیار ضروری است که  ندارد،  چشمگیری 
دولت  عمر  از  باقی مانده  ماه  چند  در  وزارت صمت 
دوازدهم در قالب سیاست هایی شجاعانه، عقالیی و 

ملی، ظرفیت صنایع باالدستی را به یک مزیت موثر 
تبدیل  ساخت محور  صنایع  توسعه  برای  اقتصادی 
کرده و زمینه را برای توسعه صادرات آنها فراهم آورد.

صنعتی  سیاست گذاری های  در  مهم  بسیار  نکته 
افزایش عمق  این است که در شرایطی که به دلیل 
تحریم ها و کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی کشور 
کاهش پیدا کرده است، باید به صنایع پایین دستی 
برای  اتکا  قابل  منبع  یک  به عنوان  محور،  صادرات 
کسب درآمدهای ارزی نگاه کرد، چراکه محصوالت 
آنها به دلیل عمق ساخت باال، قیمت بیشتری دارند 
و می توانند آورده ارزی بیشتری برای کشور داشته 

باشند.
حمایت از این صنایع با تامین نقدینگی آنها از مسیر 
فلزات  ویژه  به  اولیه  مواد  فروش  کردن  اعتباری 
و  دائم  افزایش  کنونی  شرایط  در  است.  امکان پذیر 
را  گردش شرکت ها  در  سرمایه  قیمت ها،  جهش وار 
بلعیده و اگر فکری برای آن نشود، باید منتظر بحرانی 
این درحالی  باشیم.  مخرب در حوزه صنعت کشور 
سیاست گذاری  نظام  در  انسجام  ایجاد  با  که  است 

صنعتی کشور این مساله به سادگی قابل حل است.
از  مقاوم  زنجیره  یک  به  می تواند  ایران  صنعت 
صنایع  سو  یک  از  شود.  بدل  رقابتی  مزیت های 
باالدستی به دلیل دسترسی به انرژی و سوخت ارزان 
قیمت می توانند مواد اولیه را با تخفیفی جزئی نسبت 
به نرخ جهانی در اختیار صنایع ساخت محور قرار دهند 
و از سوی دیگر آنها با اتکا به همین مزیت نسبی در 
کنار فناوری و تخصص نیروی انسانی خود، صادرات 
بیشتر، ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری برای کشور 
داشته باشند. در حقیقت صنایع باالدستی می توانند 
بخش کوچکی از سود سرشار حاصل از اتکا به منابع 
طبیعی و انرژی ارزان قیمت را در قالب تخفیف ۵ 
درصدی و مطابق با آیین نامه های وزارت صمت، بین 

صنایع پایین دستی توزیع کرده و توان رقابت پذیری 
آنها را در بازارهای بین المللی افزایش دهند.

و  بورس  در  اساسی  فلزات  فروش  کردن  اعتباری 
ریالی،  اسنادی  اعتباری  ظرفیت های  از  بهره گیری 
صنعتی  ظرفیت  توسعه  برای  مناسب  راهکار  یک 
البته نگرانی وزارت صمت  کشور محسوب می شود. 
است،  قابل درک  درخصوص کارشکنی  دالل ها هم 
اما این مساله هم راهکار مشخصی دارد. کافی است 
وزارت صمت از ظرفیت های زیرساختی اطالعاتی در 
نهادها و ارگان های مختلف بهره جسته و برای فروش 
بر  مالیات  براساس متوسط  اساسی،  فلزات  اعتباری 
ارزش افزوده هر خریداری، راستی آزمایی انجام داده 
و سطح خرید را با میزان این مالیات تطبیق دهد. 
این امر تنها با اتکا به سامانه های راه اندازی شده در 

سازمان های مرتبط کامال عملیاتی و شدنی است.
به طور قطع در  مساله مهم دیگری که وزیر صمت 
کنترل  و  بازار  تنظیم  داشت،  خواهد  دستورکار 
قیمت ها به منظور تحریک تولید و زمینه سازی برای 
وزیر  از  نمی توان  به طور قطع  توسعه صنعتی است. 
آینده  ماه  چند  طول  در  که  داشت  انتظار  محترم 
می رود  انتظار  اما  بزنند  رقم  را  جانبه  همه  تحولی 
پیاده سازی  و  بازار  کنترل  قیمت ها،  مدیریت  با  که 
استراتژی توسعه صنعتی گامی بلند به سمت بهبود 

این شرایط بردارد.
در  صمت  وزارت  که  مساله  این  پذیرش  عالوه  به 
می تواند  بخش خصوصی  با  سازنده  و  موثر  تعاملی 
کنونی  بحران  از  عبور  برای  کارآمد  راهبردهایی  به 
مهم ترین  شاید  بنابراین  یابد.  دست  کشور  اقتصاد 
درخواست بخش خصوصی، سازمان دهی یک تعامل 
از مسیر  با بخش خصوصی به ویژه  مستمر و کارساز 
امیدهای  قطعا  صورت  این  در  است.  بازرگانی  اتاق 

پررنگ تری برای آینده وجود دارد.

تداوم فعالیت صانیر در پروژه 
نوراوان ارمنستان در شرایط 

جنگ و کرونا
شیوع  دلیل  به  شده  حادث  شرایط  وجود  با 
ویروس کرونا و تنش های منطقه ای بین کشورهای 
فرایندهای  آذربایجان،  جمهوری  و  ارمنستان 
اجرایی و تامین تجهیزات پروژه خط سوم انتقال 
برق و پست نوراوان ارمنستان همچنان با نهایت 

اهتمام در جریان است.
و  تسریع  و  پروژه  شرایط  آخرین  بررسی  منظور  به 
تجهیزات،  واردات  و  اجرایی  عملیات  امر  در  تسهیل 
ویدئو  شکل  به  جلسه ای  ماه  مهر  سوم  و  بیست 
کنفرانس فیمابین منصور سعیدی مدیرعامل شرکت 
هایون  هاروتونیان مدیرعامل شرکت  و هایک  صانیر 
برگزار شد. در این جلسه گزارشی از ارسال تجهیزات 
اصلی من جمله ترانس، کلید، لوله باس بار و سیم ارائه 
شد. با توجه به عدم تحویل بعضی از زمین ها منجمله 
منطقه ممنوعه، امکان اتمام پروژه در زمان مقرر بدون 
مساعدت جدی شرکت هایون میسر نخواهد بود و این 
شرکت بر حل و فصل مشکالت قول همکاری داد. در 
این جلسه همچنین بر لزوم تسریع در تمدید یکساله 
قرارداد اجرایی، تسریع در نهایی سازی بحث افزایش 
مبادله  و  ایران  صادرات  توسعه  بانک  فاینانس  سهم 

توافقنامه خرید رله های حفاظتی تاکید شد.
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سخنگوی صنعت برق به مهر خبر داد

جبران هزینه طرح »برق امید« 
از منابع داخلی صنعت برق

سخنگوی صنعت برق گفت: پیش بینی کردیم که 
جایگزینی این بخش از درآمد که در طرح امید از 
دست می رود، از محل منابع داخلی صنعت برق 

که از محل فروش برق است، تامین شود.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در 
هزینه  تامین  محل  درباره  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
اجرای طرح برق امید که از اول آبان ماه سال جاری 
اجرایی می شود، گفت: بخشی از درآمد وزارت نیرو 

در کوتاه مدت به دلیل این تخفیف ۱۰۰ درصدی 
از بین می رود، اما پیش بینی کردیم که جایگزینی 
داخلی صنعت  منابع  محل  از  درآمد  از  بخش  این 

برق که از محل فروش برق است، تامین شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده در این طرح 
مشترکین پرمصرف میل به کاهش مصرف خود می 
این طریق شاهد صرفه جویی مصرف  از  که  یابند 
برق هستیم که در نتیجه منجر به کاهش سرمایه 
افزایش  پوشش  راستای  در  غیرضروری  گذاری 

مصرف غیرضروری در بخش خانگی می شود.
تولید  تمام شده  هزینه  مقام مسئول  این  گفته  به 
از مشترکین دریافت  برابر میزانی است که  برق 2 
می کنیم. در حقیقت وزارت نیرو در پی آن است که 
با موازنه کردن کاهش مصرف برق و کاهش سرمایه 
گذاری های غیرضروری تعادل برقرار کند. این اقدام 
مصرف  تا  کند  می  کمک  کشور  به  مدت  دراز  در 
سوخت های فسیلی که با محدودیت رو به رو بوده 

و ایجاد آلودگی می کنند، کاهش یابد.
رجبی مشهدی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره 
شناسایی خانه های خالی که شامل این طرح می 
ویالها  باغ  مشترکین  کد  داد:  توضیح  نیز  شوند، 
به  و  متفاوت  منطقه  هر  برق  های  شرکت  در  که 
راحتی قابل شناسایی است و شامل این طرح نمی 
آنها  شوند. واحدها ) مشترکین( که میزان مصرف 
بسیار پایین است و اصطالحا جزوه خانه های خالی 
محسوب می شوند نیز طی قرائت های دوره ای ما 
شناسایی شده و از این طرح مستثنا هستند. البته 
شهرسازی  و  راه  وزارت  در  ویژه  به  نهاد  سایر  اگر 
نیز مجموعه یا واحدی را به عنوان واحدهای خالی 
طرح  این  در  قطعا  قدردانی  ضمن  کنند  معرفی 

لحاظ نمی شوند.

برق امید، سنگ بنای تحوالت 
اصالح مصرف انرژی است

وزیر نیرو در آیین آغاز رسمی طرح برق امید، 
موضوع  را  امید  برق  طرح  وجه  اصلی ترین 
این  تصویب  از  و  کرد  عنوان  مصرف«  »اصالح 
هیات  که  داد  خبر  دولت  هیات  سوی  از  طرح 
تطبیق قوانین مجلس شورای اسالمی نیز بدون 
ذکر ایراد قانونی، بر این طرح صحه گذاشته و 
مصرف  اصالح  تحوالت  از  زنجیره ای  سرآغاز 
انرژی از جمله بحث قیمت، اقتصاد برق و پایایی 

است.
رضا  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
اردکانیان وزیر نیرو در آیین آغاز بهره برداری از طرح 
برق امید که با حضور همایون حائری معاون وزیر 
انرژی، محمدحسن متولی زاده  نیرو در امور برق و 
مدیرعامل توانیر و ارتباط تصویری با مدیران عامل 
شرکت های توزیع برق کشور در مرکز پایش صنعت 
برق برگزار شد، آغاز بهره مندی مردم از طرح برق 
امید را اعالم و اصالح مصرف را به عنوان اصلی ترین 
رفتار  اصالح  بنای  سنگ  که  ملی  طرح  این  وجه 

مصرفی در سایر بخشهاست، مورد تاکید قرار داد.
مدیران  فعالیت  و  تالش  از  قدردانی  با  نیرو  وزیر 

توزیع،  شرکت های  مدیره  هیات  اعضای  و  عامل 
خدمتگذاری به مردم را یک توفیق بزرگ و فرصتی 
گونه  هر  از  دور  به  باید  که  کرد  توصیف  ارزشمند 

منت نسبت به مردم، دولت و سازمان تداوم یابد.
اردکانیان اصلی ترین وجه طرح برق امید را موضوع 
»اصالح مصرف« عنوان کرد و از تصویب این طرح از 
سوی هیات دولت خبر داد که هیات تطبیق قوانین 
مجلس شورای اسالمی نیز بدون ذکر ایراد قانونی، 
از  زنجیره ای  و سرآغاز  این طرح صحه گذاشته  بر 
تحوالت اصالح مصرف انرژی از جمله بحث قیمت، 

اقتصاد برق و پایایی است.
می شود  باعث  مصرف  اصالح  کرد:  تأکید  وی 
جامعه ای با تاب آوری باالتر داشته باشیم و پایداری 
باید  این  بنابر  تنظیم شود  مردم  آسایش  و  جامعه 
سهم و نقش خود را در این فرصتی که به ما داده 
شده و اصلی ترین اتفاق عرصه انرژی کشور محسوب 

می شود، بدانیم و نسبت به آن جوابگو باشیم.
وزیر نیرو اظهار داشت: اعتقاد داریم اصالح مصرف 
باید از واحد خانواده آغاز شود که تأثیر خود را بر 
باید  و  نیز خواهد گذاشت  سایر بخش های مصرف 
خوبی  به  آن  مالحظات  و  مسایل  اگر  کنیم  توجه 
با  نیز  دیده نشود، اصالح مصرف در سایر بخش ها 

صعوبت رو به رو خواهد شد.
وی تغییر ریل و جابه جایی از یک پارادایم مدیریتی 
پیک  باالی  میزان  این  از  پیش  که  ارزشی  نظام  و 
تابستان را مالک قرار می داد، حایز اهمیت دانست 
و جایگزینی نظام ارزش مبتنی بر »اصالح مصرف« 
و  تولید  این تحول،  داد که در  قرار  تاکید  را مورد 
تلقی  برازندگی مدیریتی  عرضه برق صرفاً شاخص 
مصرف  اصالح  در  شرکت ها  آنچه  بلکه  نمی شود 
و  شایستگی  شاخص  می دهند،  انجام  مردم  انرژی 
این  باید  برق  صنعت  و  است  مدیریتی  برازندگی 

متن کامل
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افغانستان، ظرفیت پنهان 
صنعت برق ایران

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است؛ 
افغانستان،  به  برق  اهمیت صادرات  به  توجه  با 
دولت باید با دیدگاه بلند مدت ساخت تجهیزات، 
طراحی و اجرای پروژه های برقی افغانستان را به 
دست بخش خصوصی بدهد و تنها به صدور برق 

به این کشور اکتفا نکند.
و  حفظ  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
توسعه بازار های انرژی مانند بازار برق باید یکی از 
مشارکت  راستا  این  در  باشد.  دولت  اصلی  اهداف 
بخش خصوصی با ظرفیت باال برای صادرات برق به 
همسایگان ایران موضوعی است که سالهاست ادامه 
دارد، اما با توجه به شرایط تحریم و فشار های آمریکا 
به اقتصاد ایران، احتمال توقف این روند هر روز قوت 

می گیرد.
برای  جدید  کشور های  کردن  جایگزین  رو  این  از 
واردات انرژی )گاز و برق( از ایران باید در اولویت 
نیاز  مورد  برق  درصد   ۴۰ باشد.  دولتمردان  برنامه 
درحالی  این  می شود؛  تأمین  ایران  سوی  از  عراق 

است که عراق به 2۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد و 
در حال حاضر ۱۵ تا ۱۶ هزار مگاوات بیشتر برق 
ندارد و مردم عراق در شرایط حاضر با کمبود شدید 

برق و خاموشی های مکرر مواجه هستند.
نخست  الکاظمی،  مصطفی  سفر  جریان  در  عراق 
وزیر این کشور به واشنگتن، قرارداد های انرژی به 
آمریکایی  با شرکت های  میلیارد دالر  ارزش هشت 
سرمایه  است  تالش  در  عراق  همزمان  کرد.  امضا 
برق  شبکه  و  کرده  جذب  را  سعودی  گذاری های 
خود را از طریق عربستان سعودی و کویت به شبکه 

برق خلیج فارس متصل کند.
قادر  را  پروژه عراق  این  قراردادها،  این  راستای  در 
استفاده  و  فرآوری  آوری،  جمع  به  ساخت  خواهد 
از منابع گازی خود و تامین تقاضای انرژی داخلی 
بپردازد و واردات گاز و برق از ایران را در سال آینده 

کاهش دهد.
بازار عراق برای  ایران در حال از دست دادن  حاال 
صادرات برق است. در این میان افغانستان می تواند 
یکی از هدف های صادراتی باشد که درصورت اجرا 

می تواند موجب توسعه صادرات برق شود.
نشست  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا  پیش  چندی 
از  ایران،  در  افغانستان  سفیر  لیوال،  عبدالغفور  با 
رویکرد اقتصادی طرف افغانستانی در قبال توسعه 
همه جانبه روابط به ویژه انتقال برق، نفت، گاز و ... 
گالیه کرد و گفت: نمی شود که خردمندی را در یک 

حوزه قبول داشت و در بخش دیگر نفی کرد.
به  خود  گذشته  سال  سفر  به  اشاره  با  اردکانیان 
توسعه  برای  خوب  توافق های  انجام  و  افغانستان 
روابط گفت: در آن سفر اشرف غنی رییس جمهور 
پروژه های  کردن  عملیاتی  برای  الزم  دستور های 
بانکی  مشکالت  تجدیدپذیرها، حل  جمله  از  برقی 
و ... را صادر کرد، اما پیگیری های ما تاکنون پاسخ 

مشخصی در پی نداشته است.
افغانستان ظرفیت پنهان صنعت برق ایران

رئیس  صالحی،  حمیدرضا  خصوص  همین  در 
معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  انرژی  کمیسیون 
برای  بازار  یک  افغانستان صرفاً  بازار  تهران  گفت: 
انرژی  ساخت  زیر  بلکه  نیست  ایران  برق  صادرات 
افغانستان نیاز به توسعه دارد و این بهترین فرصت 
در  پنهان  ظرفیت های  و  تکنولوژی  صادرات  برای 

صنعت برق کشور است.
وی ادامه داد: افغانستان در حال توسعه پروژ ه های 
این  در  انرژی  زیرساخت های  و  است  انرژی  تولید 
کشور در حال اجراست؛ از اینرو افغانستان نه تنها 
باشد،  ایران  انرژی  وارد کننده  می تواند یک کشور 
ایرانی در  فعاالن  برای حضور  بلکه می تواند هدفی 

این عرصه نیز باشد.
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
معادن تهران در تکمیل صحبت های خود گفت: این 
و  تکنولوژی  واردات  به  بسیار  برق  در حوزه  کشور 
نیازمند است و  برق  پروژ های صنعت  مشارکت در 
از حضور  بنابراین  دارد،  قرار  راه  ابتدای  در  اکنون 
مهندسان و تجهیزات در این حوزه و توسعه تولید 

برق استقبال می کند.
صادرات  فدراسیون  هیأت مدیره  عضو  و  دبیرکل 
در  افغانستان  داد:  ادامه  وابسته  صنایع  و  انرژی 
صنعت برق نیاز به تکمیل و توسعه تجهیزات برقی 
دارد از این رو همکاری برقی با افغانستان تنها در 

بخش صادرات خالصه نمی شود.
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
معادن تهران تاکید کرد: طراحی، مهندسی و اجرای 
پروژه های برقی از ارکان مهم برای تشکیل صنعت 

برق در افغانستان است.
پیمانکاری  شرکت های  اینکه  بر  تاکید  با  صالحی 

ایران می توانند نقش برجسته ای در توسعه صنعت 
ساخت  داد:  ادامه  باشند،  داشته  افغانستان  برق 
تجهیزات برق و نیروگاه در افغانستان بهترین فرصت 

برای تصاحب بازار و توسعه صنعت برق است.
کلید توسعه صنعت برق ایران

به  برقی  تجهیزات  صادرات  کرد:  تاکید  وی 
ایران  برق  توسعه صنعت  کلید  می تواند  افغانستان 
باشد و درنهایت ایران می تواند با صدور مهندسی و 
تجهیزات برقی و خدمات در این صنعت، افغانستان 

را صاحب صنعت برق کند.
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
معادن تهران یادآور شد: تمام این محور های توسعه 
سوی  از  مدت  بلند  ریزی  برنامه  به  نیاز  صادراتی 
دولت و مقامات عالی رتبه کشور و کمیسیون های 

مشترک در این بخش دارد.
کرد:  تاکید  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
باید حضور  افغانستان  برق  ایران در صنعت  حضور 
این  و  باشد  محکم  و  شده  ریزی  برنامه  و  مستمر 
موضوع نباید تنها با صادرات تعیین شده در بخش 

صدور برق خالصه و هدر شود.
وی ادامه داد: باید از این فرصت استفاده شود و بازار 
تصاحب  دیگری  کشور  اینکه  از  قبل  را  افغانستان 
اینکه مقامات دو  بر  کند، به دست گرفت و عالوه 
کشور در حد وعده با یکدیگر مذاکره می کنند، باید 
تفاهم نامه های قابل اجرا نیز هرچه سریعتر امضاء 
تقویت  راستای  در  ایران  و  برسد  اجرا  به مرحله  و 

صنعت برق تعهداتی به افغانستان بدهد.
صادرات  فدراسیون  هیأت مدیره  عضو  و  دبیرکل 
در  خصوصی  بخش  گفت:  وابسته  صنایع  و  انرژی 
راستای ساخت تجهیزات و صدور آن به افغانستان 
به عنوان محور اصلی می تواند برای حفظ و توسعه 
این بخش اقدام کند و این موضوع تنها با حمایت 
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 بهینه سازی مصرف انرژی؛ شعار 
و دیگر هیچ

تولید  و  فعالیت ها  همه  این  وجود  با  چرا 
محصوالت متنوع در زمینه بهینه سازی مصرف 
انرژی که توسط شرکت های دانش بنیان صورت 
می گیرد، باز هم در نتیجه کلی تغییر محسوسی 

ایجاد نمی شود؟
در دنیایی که روز به روز برای مصرف انرژی اهمیت 
قایل می شوند  و حداکثر تالش ها  جهت مدیریت 
این  ما  کشور  در  می گیرد،  صورت  انرژی  مصرف 
موضوع صرفاً در حد شعار جلو رفته و در عمل نتایج 

محسوسی به دست نیامده است.
در این یادداشت بنا بر ارایه آمارهای مصرف انرژی 
نیست. چرا که با یک جستجوی ساده در اینترنت، 
و  ایران  در  انرژی  مصرف  اسف بار  وضعیت  نتیجه 
مشخص  جهانی  سطح  با   مقایسه  در  آن  نسبت 

می شود.
فعالیت های  و  مقاالت  علیرغم  که  اینست  مهم 
ایران  انرژی در  مختلفی که در مورد نحوه مصرف 
مسئوالن  از  برخی  یافت،  می توان  اینترنت  در 
از  و  دارند  موضوع  این  برای  کلیشه ای  پاسخ های 
این  مورد  پروژه هایی که در  و  اختراعات  و  طرح ها 
باید  اما  می رانند،  سخن  است  شده  انجام  موضوع 
دید مصرف بهینه شده است یا خیر؟ آمارها نشان 

می دهند خیر.
در یادداشت های بعدی کمی بیشتر با آمار و ارقام 
می شود  مشاهده  گاهی  اما  گفت  خواهم  سخن 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  برای  باید  که  اقداماتی 
صوت گیرد در پس آمارها به فراموشی سپرده شده 
تنها  نه  ایرانی ها  سرانه  انرژی  مصرف  مدیریت  و 
کم نمی شود بلکه به همان مسیر قبلی خود ادامه 

می دهد و حتی  مصرف گرایی بیشتر هم شده است.
همه  این  وجود  با  چرا  اینجاست  سوال  حال 
زمینه  در  متنوع  محصوالت  تولید  و  فعالیت ها 
شرکت های  توسط  که  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
دانش بنیان صورت می گیرد، باز هم در نتیجه کلی 

تغییر محسوسی ایجاد نمی شود؟
اشکال  گفت،  می توان  پرسش  این  به  پاسخ  در 
اساسی در نگاه مسئوالن دولتی و مجلسی است که 
بیشتر به برنامه های جزئی و کوچک توجه داشته اند 
و نگاه کالن و و هدف اساسی در زمینه بهینه سازی  
مصرف انرژی وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد.

مناطق  همه  به  رسانی  گاز  و  رسانی  برق   زمانی 
کشور جزو افتخارات نمایندگان مجلس و دولتی ها 
واقع  در  و  کارشناسی  کار  یک  از  غافل  اما  بود 
در جهت  مردم  رفاه  نام  به  نمایندگان  و  مسئوالن 
البته جلب  و  رواج مصرف گرایی تالش می کرده اند 
این گونه  اصلی  اهداف  از  یکی  نیز  مردم  محبوبیت 
به  بود که  این  بر  برنامه ریزی و وعده ها و تالش ها 
و  برق رسانی شود  ایران  همزمان، هم  نقاط  همه 
هم گاز رسانی. در حالی که این 2 مقوله در ماهیت 

یکی هستند و آن انرژی است.
اما چرا اینگونه تصمیم گیری شده است؟

این  در  مسئوالن  تصمیم گیری  روند  بررسی  با 
می شود.  ارایه  زیادی  توجیهات  و  دالیل  خصوص، 
برخی از این توجیهات شاید بر حسب شرایط زمان 
صرفاً  نیز  بسیاری  اما  باشند  مدلل  و  درست  خود 
توجیهاتی برای کم کاری ها و ترک فعل کارشناسی 

هستند.
گذشته  تصمیمات  از  گرفتن  ایراد  اکنون  اگرچه 
اینست که هنوز  اما موضوع  دردی را دوا نمی کند 
خاصی  متولی  انرژی  مورد  در  تصمیم گیری  هم  
در  انرژی  مورد  در  تصمیم گیری  پراکندگی  ندارد. 

ادامه  همچنان  دولت  وزارتخانه های  مستقل  جزایر 
دارد و حامل های انرژی جدا از هم دیده می شوند.

آیا نمایندگان مجلس و وزاری دولت اهمیت موضوع 
مصرف انرژی را می دانند و در مورد آن کار و تالشی 
موثر  و  موقع  به  تالش ها جدی،  این  آیا  می کنند؟ 
این  برای  جامع  طرح  دولتی  مسئوالن  آیا  است؟ 
وزارت  راه اندازی  صرف  آیا  دارند؟  مهم   موضوع 

انرژی مشکلی را حل می کند؟
اکنون مشاهده می شود پروژه های وزارتخانه ها کاماًل 
تصمیمات  گرفتن  نظر  در  بدون  و  هم  از  مستقل 
طور  به  و  می شود  اجرا  خصوص  این  در  یکپارچه 
که  رسید  مهم  نتیجه  این  به  می توان  خالصه 
پروژه های گاز رسانی زیرنظر وزارت نفت؛ پروژه های 
برق رسانی زیر نظر وزارت نیرو، پروژه های مسکن 
پروژه های  و شهرسازی،  راه  وزارت  نظر  زیر  سازی 
محیط زیستی زیر  نظر سازمان های محیط زیستی 
و  ارتباط  هیچ  پروژه ها  این  بین  و  شده  انجام  و... 
انرژی دیده  تعیین تجهیزات مصرف  هماهنگی در 
زیادی  بسیار  هزینه های  این که  نتیجه  نمی شود. 
تنها  نه  حاصلش  که  شده  همزمان  کارهای  صرف 
افزایش  باعث  بلکه  نیست  انرژی  مصرف  کاهش 

شدید مصرف انرژی می شود.
در  انرژی  حامل  اصلی ترین  که  حالیست  در  این 
از  منتجه  محصوالت  و  گاز  و  نفت  همان  ایران 
انرژی برق نیز در  سوخت های فسیلی است. یعنی 
حقیقت برآمده از انرژی سوخت های فسیلی است. 
)در حقیقت درصد بسیار ناچیزی از انرژی برقی در 
و  برقابی؛ خورشیدی؛ هسته ای  انرژی های  را  ایران 

باد، شیمیایی تشکیل می دهد(
اما انرژی های عرضه شده در کجا مصرف می شوند؟

یکی از نتایج بی توجهی به مصرف انرژی، عدم توجه 
و  تجهیزات  نوع  انتخاب  وزارتخانه  به  و  سازمان ها 

لوازم خانگی مصرف کننده انرژی  برای واحد های 
مسکونی است.

خانگی  بخش  در  انرژی  از  توجهی  قابلی  بخش 
مصرف می گردد. همان گونه که گفته شد حداقل از 
این پس، لزوم توجه انتقال همزمان انرژی سوخت 
دور  نقاط  در  و حتی  منازل  به  برقی  انرژی  و  گاز 

دست باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
فرقی  مختلف  سازمان های  برای   حاضر  حال  در 
چه  ساختمان  طراحان  یا  و  سازندگان  نمی کند 
برای  سرمایشی   یا  گرمایشی  سیستم های  نوع 
ساختمان ها و واحدهای مسکونی در نظر می گیرند. 
و  سازمان  هیچ  نه  و  مهندسی  نظم  سازمان  نه 
این  انتخاب  نیست  مهم  برایش  دیگری  وزارتخانه 
انرژی  کلی مصرف  روند  در  تاثیری  سیستم ها چه 
این که  صرف  می گذارد.  کشور  مسکونی  بخش  در 
خود  کاری  حوزه  در  مهندسی  و  قانونی  الزامات 

سازمان  مربوطه رعایت شود، کافی است.
به عنوان مثال چه بسیار شهرک های مسکونی در 
که   می بینید  را  ایران  معتدل  هوای  با  شهرهایی 
سیستم های  از  آنها  مطبوع   تهویه  سیستم های 
اسپلیت انتخاب شده است و این در حالی  است که  
شبکه  به  سیستم ها  این  که  انرژیی  و  برق  مصرف 
که  بگذریم  باالست.  بسیار  می کنند  تحمیل  برق 
هوای  و  آب  برای  سیستم  این  انتخاب  به طورکلی 
معتدل غیر ضروری و گاهی اشتباه است و کشور ما 
به بازار بسیار خوبی برای شرکت های خارجی تولید 
کننده این سیستم ها تبدیل شده است که عمدتاً با 
مجوز و یا بی مجوز )قاچاق( وارد ایران شده و موجب 
اختالل در تولید و اشتغال زایی و دانش افزایی داخل 
ایران نیز می شوند. در حالی که نگاهی به تجهیزات 
انرژی مورد استفاده در همان کشورها نشان می دهد 
به ندرت استفاده کننده چنین تجهیزاتی در آب... 

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/220948-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86
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مصوبه تامین برق مشترکان صنعتی از طریق بورس انرژی ابالغ شد
با ابالغ معاون اول رئیس جمهور کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت باالی پنج مگاوات، موظف به 
تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق قرارداد های دو جانبه و یا سایر روش های متداول در 

بورس انرژی شدند.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۹، دولت به منظور ایجاد 
چرخه اقتصادی مناسب در صنعت برق، تشکیل بازار رقابتی و باال بردن راندمان تولید، ایجاد توسعه پایدار 
صنعت برق کشور و امنیت عرضه برق، کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت باالی پنج مگاوات را موظف به 
تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق قرارداد های دو جانبه و یا سایر روش های متداول در بورس 

انرژی کرد.
بر اساس این مصوبه دولت، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت های الزم را برای تأمین برق 
سایر مشترکان )از جمله مشترکان تجاری باالی ۵ مگاوات( از طریق قرارداد های دو جانبه یا روش های 
متداول بورس انرژی فراهم کرده به گونه ای که براساس یک برنامه زمانبندی شده، طی دو سال آینده تمام 

مشترکان باالی یک مگاوات مشمول این موضوع شوند.
همچنین در مواردی که تامین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف )به تشخیص وزارت نیرو( از مصارف کمتر 

از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق ساز و کار مصوب تامین خواهد شد.

بخش خصوصی واقعی دیگر 
برای خرید شرکت های دولتی 

اقدام نمی کند
واگذاری  هر  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
که به بخش خصوصی انجام شده تمام نهادهای 
نظارتی بالفاصله مداخله کرده و با کمال تاسف 
شاهدیم که به دنبال لغو بسیاری از واگذاری ها 

هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نود 
و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت 
کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  تجارت،  و  معدن   ،
بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و 

دارایی آغاز بکار کرد. 
در این جلسه به بررسی مشکالت سیاستی نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ از جمله محدودیت های 
واردات در مقابل صادرات و همچنین مشکالت تعیین 
نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش 

ریالی پایه های صادراتی پرداخته شد.
غالمحسین شافعی امروز در نود و نهمین جلسه شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به جلسه 

امروز شورای اصل ۴۴ گفت: در ارتباط با سیاست های 
اصل ۴۴رو خصوصی سازی هیچ کس در کشور نمی 
تواند ادعا کند که از روند آن راضی بوده است که در راس 
این نارضایتی مقام معظم رهبری قرار دارند و در جامعه 

نیز شاهد این نارضایتی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: از آنجا که عضو 
هیات واگذاری بوده ام میدانم که علیرغم تمام تالش 
های انجام شده هر چه واگذاری به نهادهای دولتی، شبه 
دولتی و رد دیون بوده همه چیز با عافیت تمام شده و 

هیچ نوع اعتراضی نبوده است.
بخش  به  که  واگذاری  هر  اما  داشت:  اظهار  شافعی 
خصوصی انجام شده تمام نهادهای نظارتی بالفاصله 
مداخله کرده و با کمال تاسف شاهدیم که به دنبال لغو 

بسیاری از واگذاری ها هستند.
وی با بیان اینکه با این وضعیت کسی نمی تواند اعتماد 
کند و در خصوصی سازی شرکت کند افزود: لذا استدعا 
دارم  در مورد این مساله فکری شود. االن مرتب سوگلی 
رقیب  دولتی  شبه  و  دولتی  نهادهای  و  است  پروری 
مخرب بخش خصوصی هستند لذا ضروری است که در 
این مورد تغییر رویه داده شود در غیر این صورت باید 

خصوصی سازی را فراموش کرد.
شافعی در پایان این جلسه با انتقاد به همتی گفت: شما 
در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران اعالم کردید که 
یکی از مسائل و مشکالت قیمت ارز، 27 میلیارد دالر 
ارزی است که صادرکنندگان به کشور بازنگردانده اند، در 
حالی که اکنون اشاره می کنید که این موضوع باعث 
افزایش قیمت ارز نیست و تحریم ها بر افزایش قیمت ارز 

اثرگذاشته است. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: با بیان این مسائل 
اینگونه به مردم القا شد که تمام گناهان این مملکت بر 
دوش صادرکنندگان کشور است، این در حالی است که 

ما واقعا می خواهیم کمک کنیم تا مشکالت حل شود. 
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انتظار افزایش 3 برابری 
صادرات با افزایش نرخ ارز 

را داشتیم/ افت 40 درصدی 
صادرات با خودتحریمی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
ایران گفت: با افزایش 10 برابری قیمت ارز باید 
صادرات 3 برابر افزایش می یافت در حالی که 
شاهد افت 30 درصدی صادرات در نیمه نخست 

امسال بودیم.
جمشـید نفـر در گفـت وگـو بـا خبرنـگار اقتصادی 
خبرگـزاری فـارس و در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
چـرا برخـالف اینکـه گفتـه مـی شـد صـادرات بـا 
افزایـش قیمـت ارز رشـد خواهـد کـرد، در سـال 
جـاری علیرغـم افزایـش شـدید قیمـت ارز کاهش 
صـادرات را تجربـه کردیـم، گفـت: خـود تحریمـی 
مهمتریـن مسـاله در عـدم موفقیت مـا در صادرات 

اسـت.  بوده 
رئیـس کمیسـیون توسـعه صـادرات اتـاق بازرگانی 
ایـران افـزود: خود تحریمی باعث شـده تـا در زمان 
هایـی کـه اتفاقـات خوبـی بـرای اقتصاد کشـور رخ 
مـی دهـد نتوانیـم حرکـت هـای مثبتـی داشـته 

باشیم. 
وی بیان داشـت: خـود تحریمی با صدور بخشـنامه 

هـای مختلـف دسـت و پاگیـر ارزی ایجـاد شـده 
چنانچـه برخـالف انتظـاری که از رشـد صـادرات با 
توجـه بـه افزایـش قیمـت نـرخ ارز وجود داشـت در 
نیمـه اول امسـال صـادرات کشـور نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال گذشـته ۴۰ درصـد افت داشـت. 
نفـر در پاسـخ بـه این سـوال کـه  متولیان صـادرات 
در بخـش دولتـی معتقدند کـه کرونـا  و محدودیت 
باعـث کاهـش صـادرات شـده  از آن  هـای ناشـی 
اسـت، این مسـاله از نظر شـما درست اسـت، گفت: 
شـکی نیسـت کـه کرونـا در کاهش صادرات کشـور 
تاثیرگـذار بـوده اسـت امـا بـه هـر حـال یک سـری 
مشـکالت داخلـی و همانطور که اشـاره کـردم خود 
تحریمـی هـا و قوانیـن دسـت و پاگیـر داخلی عامل 
اصلـی کاهش صادرات در نیمه نخسـت سـال جاری 

بوده اسـت. 
رئیـس کمیسـیون توسـعه صـادرات اتـاق بازرگانی 
ایـران بیـان داشـت: بـا افزایـش ۱۰ برابـری قیمـت 
ارز صـادرات بایـد حـدال 2 تـا ۳ برابـر افزایـش می 
یافـت امـا بـا توجه به خـود تحریمی ها و مشـکالت 
داخلـی شـاهد کاهـش ۴۰ درصـدی صـادرات بودیم. 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه الزام 
صادرکننـدگان بـه رفـع تعهـد ارزی در حـال حاضر 
صـادرات ریالـی متوقـف شـده اسـت، آیـا صـادرات 
ریالـی مـی توانسـت بـرای توسـعه صـادرات کشـور 
موثر باشـد، گفـت: صـادرات ریـال در دوران تحریم 
هـا راهـی بـود تـا بسـیاری از احتیاجـات و نیازهای 
وارداتـی ما را با تهاتر کاال تامین شـود که متاسـفانه 
ایـن فرصـت را مانند بسـیاری از فرصت هـای دیگر 

از دسـت دادیم. 
رئیـس کمیسـیون توسـعه صـادرات اتـاق بازرگانی 
ایـران بیـان داشـت: دولتمـردان ما در شـرایط فعلی 
کـه  موظفنـد  تحریم هـا  از  ناشـی  فشـار  و  کشـور 

متن کامل

لزوم لغو محدودیت های پیمان 
سپاری ارزی صادرکنندگان 

خوشنام
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
باید  فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  سالمی 
استراتژی و راهبردهای بانک مرکزی در مقابل 
صادرکنندگان تغییر کند، گفت: با لغو محدودیت 
های پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان خوشنام 

می توان شاهد افزایش صادرات بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمدرضا 
پورابراهیمی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی گفت: با تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی 
معموال در دنیا افزایش صادرات رخ می دهد و با توجه به 
شرایط فعلی که در کشور با کاهش ارزش پولی ملی و 
همچنین افزایش نرخ ارز مواجه هستیم انتظار می رفت 
که صادرات افزایش یابد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد 
بلکه شاهد تراز تجاری منفی بیش از ۳ میلیارد دالر در 

نیمه اول امسال بودیم. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان 
داشت: لذا به نظر میرسد تغییر راهبردها، سیاست ها و 

استراتژی های بانک مرکزی امروز الزامی است و حتما 
باید به آن پرداخته شود. 

وی با بیان اینکه البته مسائل خارجی بر وضعیت ارزی 
کشور تاثیرگذار است، گفت: هیچ کس نمی تواند آثار 
تحریم را منکر شود اما باید بررسی کنیم که قوانین 

داخی چقدر بر کاهش صادرات موثر بودهاست. 
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه امکان افزایش صادرات در 
شرایط فعلی اقتصاد وجود دارد و ما از ظرفیت افزایش 
صادرات غیر نفتی برخوردار هستیم، گفت: مهم این 

است که بستر را فراهم کنیم و از آن استفاده کنیم. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه چالش اصلی صادرکنندگان نحوه تسویه ارز 
حاصل از صادرات است، بیان داشت: برای حل مشکل 
صادرکنندگان پیشنهاد ما این است که صادرکنندگان 
خوشنام در گروه های مختلف دسته بندی شوند و برای 
یک بازه زمانی مشخص محدودیت هایی که در خصوص 
پیمان سپاری ارزی ایجاد شده است برای این افراد لغو 
شود و در این بازه زمانی اثر لغو محدودیت ها بر صادرات 
مورد بررسی قرار گیرد که قطعا با این اقدام با افزایش 

صادرات مواجه خواهیم بود. 
صادرکنندگان  های  چالش  از  یکی  داشت:  بیان  وی 
صدور بخشنامه های متعدد ارزی از سوی بانک مرکزی 
است و در سال ۹7 بیشترین تعداد بخشنامه ها ابالغ شد 
لذا نکته دوم عدم تغییر بخشنامه ها ارزی است و الزم 

است تا در یک بازه زمانی بخشنامه ها تغییر نکند. 
نحوه  در خصوص  پیشنهاداتی  ارائه  به  ادامه  در  وی 
تسویه ارزی پرداخت و گفت: برای رفع تعهدات ارزی 
صادرکنندگان باید تسهیالتی در نظر گرفته شود و نحوه 
تسویه ارز حاصل از صادرات بازبینی شود. پورابراهیمی 
صادرکنندگان  از  هایی  مشوق  با  باید  داشت:  بیانی 
خوشنام حمایت شود و با تشکیل سندیکای صادراتی 

برای آن ها معافیت های قائل شد. 

https://shoaresal.ir/fa/news/307227/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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معافیت مالیاتی 50 درصد برای شرکت های دانش بنیان اعمال 
می شود

به گزارش گروه اقتصادی تازه ترین ها، براساس پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
وضعیت معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان مشخص شد.

عبارت »مالیات« و »معافیت های مالیاتی« به ترتیب از مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳8۹ حذف و متن زیر به عنوان ماده ۱۳۵ الحاق 

می شود:
پنجاه درصد درآمد شرکتهای دانش بنیان حاصل از فروش کاال یا ارائه خدمات دانش بنیان در سال هایی 
که در فهرست ساالنه که با پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و تایید وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، قرار دارند و 7۰ درصد درآمد واحدهای پژوهشی و فناوری و 
مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرک های فناوری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط از 

تاریخ صدور مجوز به مدت پنج سال مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.
به گزارش تازه ترین ها این همان پیشنهادی است که قبال وزارت اقتصاد در پیش نویس اصالح قانون مطرح 

کرده بود.

دیوان عدالت اداری معافیت 
مالیات حقوق پرسنل شرکت های 

دانش بنیان را باطل کرد
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت:  
براساس رای دیوان عدالت اداری معافیت مالیات 
حقوق پرسنل شرکت های دانش بنیان باطل شد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
حذف  »دلیل  موضوع  ثبت  با  مخاطبان  و  کاربران 
معافیت  مالیاتی شرکت های دانش بنیان چیست؟« 
موضوع  این  به  رسیدگی  و  سازی  شفاف  خواستار 

شده اند.
به  مالیاتی  امور  اداره  که  است  قرا  این  از  ماجرا 
شرکت های دانش بنیان ابالغیه فرستاده که معافیت 

مالیات حقوق پرسنل باطل شده است.
در متن این مسئله آمده است:  به تازگی ابالغیه  ای 
از اداره امور مالیات به شرکت های دانش بنیان صادر 
باطل  آن ها  پرسنل  مالیاتی حقوق  معافیت  و  شده 
شده است که در شرایط اقتصادی کنونی که توان 
است،  شده  تضعیف  زیادی  حد  تا  مردم  معیشتی 
تولیدی  و  واحد های صنفی  برخی  تعطیلی  موجب 

خواهد شد یعنی به واقع کسانی که در خط مقدم 
تولید و حتی ابداع هستند، در شرایط کنونی باید 

این فشار را هم تحمل کنند؟
در سال جهش تولید که همواره یکی از اصلی ترین 
شرکت های  از  حمایت  کشور  پیشرفت  راه های 
شده،  تاکید  آن  به  و  شده  دانسته  دانش بنیان 
خواهشمندیم با پیگیری و حمایت از این کمپین، 
در  که  باشید  اسالمی  جمهوری  نخبگان  صدای 
تالش  در  کشور  سراسر  فناوری  و  علم  پارک های 

برای اعتالی کشور هستند.
سران  به  مسئله  پیگیری  برای  فارس،  گزارش  به 
رفتیم.  مالیاتی  امور  معاون فنی و حقوقی سازمان 
این  گفت:  فارس  به  باره  این  در  علیزاده  محمود 
انجام  اداری  عدالت  دیوان  رای  اساس  بر  موضوع 

شده است.
افزود:  مالیاتی  امور  سازمان  حقوقی  و  فنی  معاون 
کرده،  صادر  که  رایی  در  اداری  عدالت  دیوان 
و  آزاد  مناطق  برای  حقوق  معافیت  است  آورده 
اقتصادی  فعالیت  ندارد چون  وجود  اقتصادی  ویژه 
محسوب نمی شود. این مسئله از دی ماه سال ۹8 

الزم االجرا شد.
های  شرکت  پرسنل  حقوق  مالیات  داد:  ادامه  وی 
و شرکت  فناوری  و  علم  پارک های  و  بنیان  دانش 
مستقر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  که  هایی 

هستند، اعمال شود.
های  شرکت  پرسنل  حقوق  اینکه  بیان  با  علیزاده 
محسوب  تجاری  آزاد  مناطق  همانند  بنیان  دانش 
می شود، اظهارداشت: در قانون مالیات های مستقیم 
معافیتی برای شرکت های دانش بنیان وجود ندارد 
تجاری  آزاد  مناطق  قانون   ۱۳ ماده  اساس  بر  اما 
باطل  اداری  عدالت  دیوان  رای  با  که  بودند  معاف 

شد.
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یادداشت

متن کامل

ورشکستگی های بزرگ اخیر،  معامالت، بازپرداخت 
در  وسیع  مقیاس  در  هزینه ها  کاهش  سرمایه، 
 yepeny، بروکس،  برادران  مثل  شرکت هایی 
جنرال  و  فورد   ،Herz، Neiman Marcas
بیماری  از  ناشی  مالی  تنگنای  گواه  موتورز همگی 

همه گیر کووید-۱۹ هستند.
نسخه  ای برای دوام و مقاومت بیشتر شرکت ها

اما یکی از بحران های کمتر قابل مشاهده در عمق 
کسب وکارهای  شدن  بی ثبات  تامین،  زنجیره های 
می تواند  که   )SME( است.  متوسط  و  کوچک 

بروخامت اقتصاد جهان بیفزاید.
شرکت های کوچک و متوسط اولین کسب وکارهایی 
را احساس می کنند.  مالی  تاثیر بحران  هستند که 
که  پرداخت  تنبیهی  سیاست  با  آنها  وضعیت  اما 
مالی سال 2۰۰8  بحران  از  بعد  بزرگ  شرکت های 
روش هایی  می شود.  هم  بدتر  گرفتند  پیش  در 
جهانی  همه گیری  بحران  کنار  در  دست  این  از 
کسب وکارهای  تامین کنندگان  از  بی شماری  تعداد 

گرسنه  گردش  در  سرمایه  حوزه  در  را  کوچک 
بر  را  از شکست  موجی  تهدید  سایه  و  داشته  نگه 
برای جلوگیری  است. روش هایی  آنها گسترده  سر 
از  باید  دولت ها  دارد.  وجود  پیامدهایی  چنین  از 
حمایت  متوسط  و  کوچک  شرکت های  نیازهای 
می توانند  بزرگ  شرکت های  و  آورند  به عمل  مالی 
خطر  در  تامین کنندگان  از  حمایت  و  شناسایی  با 
به آنها کمک کنند. شرکت های کوچک و متوسط 
می توانند با روش های دقیق تر در مدیریت سرمایه 
راه حل های  و  کنند  کمک  خودشان  به  در گردش 
جدید  نسل  شامل  تامین  زنجیره  مالی  نوآورانه 
در  مهمی  نقش  می تواند  دیجیتال  راه حل های 
و  کوچک  شرکت های  برای  اعتباری  منابع  تامین 
متوسط ایفا کنند. این راه حل ها باید هر چه زودتر 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  اگر  شوند.  اجرایی 
دامن  آن  موج  کنند،  سقوط  دسته جمعی  به طور 
شرکت های بزرگ را نیز خواهد گرفت و این مساله 
تحت  قبل  از  که  را  جهان  مالی  سیستم  می تواند 

فشار همه گیری جهانی است به خطر بیندازد.
آسیب پذیرتر  متوسط  و  کوچک  شرکت های  چرا   

هستند؟
با  کرده اند  تالش  شرکت ها  اخیر،  دهه های  طی 
راستای  در  تولید  بهینه سازی  و  موجودی  کاهش 
افزایش  کارآیی به سازمان هایی ناب تبدیل شوند. 
شدن  شکننده تر  باعث  اقدامات  این  حال،  این  با 
افزایش  مثال  به عنوان  است،  شده  آنها  عملیات 
مقابل  که  تامین  پایگاه  یک  به  آنها  وابستگی 

مشکالت آسیب پذیر است.
این   2۰۰7-2۰۰8 سال  جهانی  مالی  بحران 
این  شکنندگی را عمیق تر کرد به عنوان مثال طی 
به  وام  اعطای  عدم  با  کردند  تالش  بانک ها  بحران 
شرکت های کوچک و متوسط یا انجام آن با نرخ های 
بسیار باال خود را کمتر در معرض ریسک اعتباری 
مالی  اعتبار  باعث کاهش  اقدام  این  که  قرار دهند 

شرکت های کوچک و متوسط شد.
اقدامات خارق العاده بانک های مرکزی برای افزایش 
نقدینگی در سیستم های مالی با خرید دارایی های 
مالی و کاهش نرخ های بهره تا نزدیک به صفر هم به 

شرکت های کوچک و متوسط کمکی نکرد.
کم  هزینه  با  نقدینگی  اروپا  در  مثال،  به عنوان 
برای  اما  بود،  در دسترس  بزرگ  برای شرکت های 
شرکت های کوچک و متوسط نبود، بیشتر به دلیل 
قوانین  مثل  سختگیرانه تر،  مالی  ضوابط  معرفی 
بازل، که بانک ها را وادار می کرد وام به شرکت های 
این  )اکنون  دهند  کاهش  را  متوسط  و  کوچک 
وام  بهره  نرخ  و  به حساب می آید(  پرریسک تر  کار 

کسب وکارهای کوچک را افزایش دهند.
شرکت های کوچک خود را از دو طرف تحت فشار 
مایل  کمتر  که  بانکی  سیستم  یکی  می دیدند: 
پرداخت  دیگری شرایط  و  بدهد  وام  آنها  به  بودند 

طوالنی تر از طرف مشتریان. شرکت ها که نیاز مبرم 
بزرگ(  شرکت های  )باالخص  داشتند  نقدینگی  به 
به طور فزاینده ای به تنها منبع پول نقد موجود روی 

آوردند: پرداختی های خود.
 8۰۰ از  ما  که  نشده  منتشر  تحقیق  یک  در 
تولیدکننده برتر اروپا در اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
طی بیش از ۱۳ سال 2۰۱7 انجام داده ایم دریافتیم 
شرایط  سیستماتیک  به طور  بزرگ  شرکت های  که 
طوالنی تر  تامین کنندگان  به  را  خود  پرداخت 
تا  می کشد  طول  که  زمانی  مدت  )یعنی  می کنند 
این  و  کنند(  پرداخت  را  تامین کنندگان  پول  آنها 
برای  را  کار  همین  نیز  تامین کننده  شرکت های 

تامین کنندگان خود انجام می دهند.
و  کوچک  شرکت های  در  چرخه  این  متاسفانه، 
متوسط متوقف می شود، چراکه آنها توان طوالنی تر 
کردن پرداخت به تامین کنندگان خود را ندارند. در 
سال ها  برای  متوسط  و  کوچک  نتیجه شرکت های 
تنبیهی را خودشان  این روش های پرداخت  هزینه  
اینکه در کسب و کار  به خاطر  جذب می کردند فقط 
 2۰۰۴-2۰۱7 سال های  دوره  طی  بمانند.  باقی 
از  را  بدهی خود  پرداخت  روزهای  تعداد  شرکت ها 
7۶ روز در اروپا و ۵۹ روز در ایاالت متحده به ترتیب 
به 8۳ و ۶۹ روز افزایش دادند. شرکت های کوچک و 
متوسط که اکنون به خاطر شرایط پرداخت طوالنی تر 
ویروس  همه گیری  چالش  با  باید  شده اند  ضعیف 
کرونا نیز دست و پنجه نرم کنند. عالوه بر افت شدید 
تقاضا و تعطیلی اجباری ناشی از بیماری همه گیر، 
نمی شوند  پرداخت  معوقه  بدهی های  فاکتورهای 
شرکت های  موقعیت  می شود  باعث  مساله  این  که 

کوچک و متوسط حتی متزلزل تر از قبل شود.
 راه هایی برای جلوگیری از بحران جهانی

آیا می توان از چنین پیامدهایی جلوگیری کرد؟ آیا 

خطر بحران مالی پیش  روی تامین کنندگان خرد

نسخه  ای برای دوام و مقاومت بیشتر شرکت ها

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3702792-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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نگاه آخر

رنگ آمیزی پاییز در »پرور«

https://www.isna.ir/photo/99072014991/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1#10
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