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️استفاده از ظرفیت معطل مانده 
نیروگاه ها برای تولید رمزارز

در بخـش کثیـری از سـال 4۰ درصـد ظرفیـت نیروگاه هـای 
کشـور حـدود 3۰ گیـگاوات خالی اسـت، یعنـی3۰ میلیارد 
دالر دارایـی بیـکار. در صـورت تدوین سیاسـت های منطقی 
و پایـدار بـرای تولید رمزارزهـا می توان از ایـن ظرفیت بابت 
هـر گیـگاوات حـدود 6۰۰ میلیـون دالر درآمد بـرای وزارت 

نیـرو، ۱.5 میلیـارد دالر درآمد ارزی برای کشـور، 3۰۰ میلیون 
دالر کار بـرای شـرکت های صنعت بـرق و تاسیسـات، حدود 
۱۰ میلیـون دالر بـازار برای تعمیرات قطعـات و هزاران فرصت 

کرد. ایجاد  شـغلی 
️اسـتخر️و️ ️این️حوزه، ️بازیگر️مطـرح ️به️یـک بـا️تبدیـل️کردن️کشـور
️ایجاد️م️یشـود.️م️یتوان️ اکسـچنج️هـم️داخلـی️و️درآمدهای️جدیـد
هاسـتینگ️و️کالد️ماینینـگ️راه️انداخـت️کـه️مـردم️دسـتگاه️در️
️نیافتـد️و️ ️توزیـع️شـهری ️انتقـال️و ️بـار️روی️شـبکه ️نگذارنـد️و خانـه

سـرمای️ههای️سـرگردان️را️جـذب️کـرد.
کیـف️پو️لهـای️رمـزارزی️مشـکل️ایران️یهـا️را️کـه️کارت️اعتبـاری️
ندارنـد️تـا️حـدی️حـل️کـرده️و️️تقاضـای️دالر️را️کاهـش️خواهـد️
داد.️مزرع️ههـای️بـزرگ️م️یتواننـد️نیـروگاه️خـود️را️احـداث️کننـد️
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برق و انرژی شماره  2790 7 دی 99

️برق️ ️اسـتخراج ️بـه️جـای ️بـار ️اوج و️در۴٠٠️️سـاعت
بـه️شـبکه️بدهنـد️تـا️وزارت️نیـرو️مجبـور️نشـود️
ایـن️تنهـا️ بزنـد.️ نیـروگاه️ از️سـال️ بـرای️کسـری️
صنعتـی️اسـت️کـه️م️یشـود️سـریع️راه️انداخـت،️
بـه️آب️هـم️نیـاز️نـدارد️و️در️مواقـع️کمبـود️بـرق️
️برق️ ️بـرق️در️دنیـا ️ارزا️نتریـن آن️را️خامـوش️کـرد.
مـازاد️و️گرا️نتریـن️بـرق️در️زمـان️اوج️بـار️اسـت️
️اسـترالیا️پروژ️ههـای️بـزرگ️ بـرای️همیـن️تسـال️در

ذخیر️هسـازی️اجـرا️کـرده️اسـت.
️بـه️موتـور️محرک️رشـد️ ️نهایتـا️م️یتوانـد اسـتخراج
️تبدیل️شـود.️متاسـفانه️ ️ایران ️بالکچیـن️در فنـاوری
️برخـی️در️حـوزه️ ️تصمیـم️و️ضعـف️دانـش بـا️عـدم
انـرژی️و️مالـی️کشـور️ایـن️فرصـت️دارد️از️دسـت️
️باید️ ️نفت️مـا ️تقاضـای ️بـا️کاهش ️توجـه ️بـا مـ️یرود.
️بـه️پول️ هـر️چـه️سـری️عتر️ذخایر️فسـیلی️کشـور️را
️بـرای️ما️ تبدیـل️کنیـم️و️تکنولـوژی️مسـیری️عالی
بـاز️کـرده️اسـت️کـه️م️یتواند️سراسـر️برد️باشـد.

فعالیت ماینرها و ماینینگ ها در 
سامانه »بهین یاب« ثبت می شود
 بعد از حدود دو سال کشمکش در نهایت فعالیت 
ماینرها در کشور آزاد شد و فعاالن حوزه ماینینگ 
با ثبت دستگاه های خود در سامانه بهین یاب، می 
توانند فعالیت خود را به صورت قانونی آغاز کنند. 
سامانه »بهین یاب« از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت راه اندازی شده است و مالکان دستگاه 
های ماینر بعد از ثبت دستگاه خود در سامانه می 

توانند فعالیت قانونی داشته باشند.
️افـرادی️کـه️قصـد️واردات️دسـتگاه️ ️ایـن ️بـر عـالوه
️این️دسـتگاه️ها️ ️از️ثبـت ️بعـد هـای️ماینـر️را️دارنـد
در️سـامانه️بهیـن️یاب️مـی️توانند️عـوارض️گمرکی️
را️پرداخـت️و️دسـتگاه️را️بـه️صـورت️قانونـی️وارد️
کشـور️کنند؛️پیـش️از️این️هرگونـه️واردات️و️خرید️
و️فـروش️دسـتگاه️هـای️ماینـر️و️فعالیـت️هـای️آن️

هـا️غیرقانونـی️و️زیرزمینـی️بود.
درگیـر️ایـن️موضـو️ع در️سـالهای️اخیـر️ماینرهـ️ا
بودنـد️تـا️اینکـه️حـدود5️️ماه️پیـش️مصوبـه️هیأت️
️اندازی️سـامانه️ ️بـا️راه ️ابالغ️و ️ایـن️زمینـه دولـت️در
بهیـن️یـاب️تاریـخ6️️دی️ماه️بـه️عنوان️زمـان️ثبت️

دسـتگاه️هـای️ماینـر️اعالم️شـد.
بـه️گفتـه️علـوی️نای️برئیـس️کمیسـیون️بالکچین️
️از️ ️پیش ️تـا ️ای️کشـور ️نظـام️صنفـی️رایانه و️رمـزارز
️بودن️واردات️دسـتگاه️ ️بـه️غیرقانونی ️باتوجـه ایـن️و
هـای️ماینـر️و️فعالیت️آن️هـا؛️حدود2️هـزار️پرونده️
️تشـکیل️شـده️ ️ایـن️حـوزه ️فعـاالن ️بـرای تعزیراتـی
اجـرای️ بـا️ حـوزه️ ایـن️ فعـاالن️ اعتقـاد️ بـه️ بـود.️
قوانیـن️جدیـد،️مشـکل️ایـن️پروند️ههـا️هـم️رفـع️
خواهـد️شـد️و️جوانـان️و️صنعتگرانـی️کـه️درگیـر️
️امیـدوار️م️یشـوند️ چنیـن️مشـکالتی️شـده️بودنـد،
تحریـم️ شـرایط️ در️ هـم️ آن️ رمزارزهـا️ فعالیـت️ و️
هـای️شـدید️اقتصادی️گسـترش️پیـدا️خواهد️کرد.️
بسـیاری️از️فعـاالن️ایـن️حـوزه️کـه️در️مـاه️هـای️
گذشـته️بـا️مشـکل️رو️بـه️رو️شـده️انـد️امیدوارنـد️
توقیـف️ دسـتگا️ههای️ جدیـد️ قانـون️ اجـرای️ بـا️
شـده️رفـع️توقیـف️و️پروند️ههـای️تشـکیل️شـده،️
مختومـه️شـوند.️در️حـال️حاضـر️در️سـامانه️وزارت️
صنعت،معـدن️و️تجـارت؛️زیـر️مجموعـه️ای️بـرای️
️اسـت️و️ »صـدور️جواز️تاسـیس️رمزارز«️فعال️شـده
️اینترنتی️فرم️ ️به️صـورت ️تواننـد افـراد️متقاضـی️می
هـای️الزم️را️پر️و️درخواسـت️خود️را️بـرای️دریافت️

مجـوز️ثبـت️کنند.
مشکل️برق️همچنان️باقی️است

️بهشـت️ماینرها️ ️بـه️عنوان ️پیش ️تـا️چند️مـاه ایـران
در️جهـان️شـناخته️مـی️شـد️و️حتـی️اخبـاری️از️
سـرمایه️گـذاری️هـای️خارجـی️در️ایـن️صنعـت️و️
راه️انـدازی️مـزارع️بـزرگ️ماینینـگ️منتشـر️مـی️

شـد؛️موضوعـی️کـه️دلیـل️اصلـی️و️ریشـه️ای️آن️
بـه️ارزان️بـودن️انـرژی️بـرق️بازمـی️گشـت.️ایـران️
جـزو️کشـورهایی️اسـت️کـه️ارزان️تریـن️بـرق️را️
در️جهـان️در️اختیـار️مشـترکان️قـرار️مـی️دهـد️و️
همیـن️موضـوع️باعـث️شـده️بـود️کـه️بـه️صـورت️
️اندازی️ غیرقانونـی️مزارع️بسـیار️زیـاد️ماینینـگ️راه
️به️ ️اقدام ️فضاهای️مختلـف شـود️و️هـزاران️کاربـر️در
اسـتخراج️رمـزارز️کنند️تـا️اینکه️با️تصویـب️قانونی️
از️سـوی️هیـات️دولـت️همـه️چیـز️عوض️شـد.️روز️
️نـرخ️حامل️ ️ای 13️مـرداد1398️️دولـت️در️مصوبـه
هـای️انـرژی️بـرای️ایـن️صنعـت️را️نـرخ️متوسـط️
صادراتـی️در️نظـر️گرفـت️و️عمـال️بـا️ایـن️اتفـاق️
هزینـه️رمزارزهـا️چندیـن️برابر️و️حاشـیه️سـود️آن️
️اتفاقی️ ️به️شـدت️پایین️آمـد. بـرای️سـرمایه️گذاری
️باعـث️شـده️حتـی️قانونی️شـدن️فعالیـت️های️ کـه
ماینرهـا️برای️سـرمایه️گذاران️آن️همچون️گذشـته️

دیگـر️مقـرون️بـه️صرفه️نباشـد.
علـوی️نای️برئیـس️کمیسـیون️بالکچیـن️و️رمـزارز️
گفتـه️ کشـور️ ای️ یارانـه️ صنفـی️ نظـام️ سـازمان️
️آزادشـدن️واردات️دسـتگاه️های️ ️به ️باتوجـه اسـت:»
️نر️خ️ ️اگـر️در ️ایـن️حـوزه، ️افـراد️در ماینـر️و️فعالیـت
گـذاری️حام️لهـای️انـرژی️تغییری️صـورت️بگیرد،️
صنعـت️ در️ تولیـد️ جهـش️ شـاهد️ م️یتوانیـم️ مـا️
اسـتخراج️باشـیم.️البته️این️موضوع️از️سوی️کمیته️
️اول️ریاسـ️تجمهوری️در️ ️تولید️و️معاون رفـع️موانـع

حـال️پیگیری️اسـت.«
️بهشـت️ماینرها️ ️بـه️عنوان ️پیش ️تـا️چند️مـاه ایـران
در️جهـان️شـناخته️مـی️شـد️و️حتـی️اخبـاری️از️
سـرمایه️گذاری️هـای️خارجی️در️ایـن️صنعت️و️راه️
انـدازی️مـزارع️بـزرگ️ماینینـگ️منتشـر️می️شـد؛️
️ارزان️ ️به ️ای️آن ️اصلـی️و️ریشـه موضوعـی️کـه️دلیل

بـودن️انرژی️بـرق️بازمی️گشـت.
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️کامل متن

سیم و کابل تحت تاثیر ارز
در  مطرح  کشورهای  از  یکی  ایران  رحالی که  د
معادن  دارای  و  می شود  محسوب  برق  نعت  ص
غنی مس،کاتد و محصوالت پتروشیمی است اما 
باال رفتن نرخ ارز روی بازار سیم و کابل هم تاثیر 
خودش را گذاشته است. برخی تولیدکنندگان 
تمام  که  را  محصولی  قیمت  افزایش  این  لت  ع
مواد اولیه آن داخلی است، عدم توزیع مناسب و 

توزیع قطره چکانی می دانند. 

بیتکوین باز هم رکوردشکنی 
کرد

ارزش بیتکوین برای نخستین بار از 25 هزار دالر 
عبور کرد.

به️گزارش️ایسنا️به️نقل️از️سی️ان️بی️سی،️بیتکوین️
سرانجام️نه️تنها️جایگاه️خود️را️در️کانال2۴️️هزار️
تقاضاهای️ ورود️ لطف️ به️ بلکه️ کرد️ تثبیت️ الری️ د
جدید️برای️نخستین️بار️به️کانال25️️هزار️دالر️نیز️

وارد️شد.️
️بازدهی️هفتگی️محبوب️ترین️ارز️دیجیتالی️جهان️
به️مثبت۷.21️️درصد️رسیده️است.️طی2۴️️ساعت️
به️ درصدی️ ️6.1 ثبت️صعود️ با️ کوین️ بیت️ گذشته️
️باالترین️رکورد️ثبت️ 25️هزار️و683.29️️دالر️رسید.

شده️ارزش️بیت️کوین️مربوط️به️روز️بیست️و️ششم️
️به️قیمت️ ️ارز ️این ️آن ️بوده️که️در دسامبر️سال2٠2٠️
25️هزار️و683.29️️دالر️رسید.️رکورد️قبلی️این️ارز️
مربوط️به️رروز️نوزدهم️دسامبر️سال2٠2٠️️بوده️که️
در️آن️این️ارز️به️قیمت2۴️️هزار️و۷3️️دالر️رسید

بیتکوین️امسال️را️رویایی️سپری️کرده️و️ارزش️آن️
افزایش️ برابر️ ️1.۷5 حدود️ سال️ ابتدای️ به️ سبت️ ن
مدعی️ دیجیتالی️ ارزهای️ گران️ معامله️ است.️ افته️ ی
است️ متفاوت️ ️2٠1۷ سال️ با️ شرایط️ که️ ستند️ ه
را️ کانال️شکنی️های️جدیدی️ تواند️ ارز️می️ این️ ️ و
️بیش️ ️بیتکوین️در️حال️حاضر ️بازار ️ارزش تجربه️کند.

از️حدود۴۷6️️میلیارد️دالر️است.
پتر️شف-️کارشناس️ارزهای️دیجیتالی️گفت:️حدود️
️اختیار️ ️در ️دیجیتالی ️ارزهای ️بازار ️کل️سهم ️درصد ۷٠
بیتکوین️است️و️این️بدان️معناست️که️هر️تغییر️و️
تحولی️در️قیمت️بیتکوین️روی️قیمت️سایر️ارزهای️
دیجیتالی️نیز️تاثیر️مستقیمی️خواهد️داشت.️شاهد️
فراموش️ دیجیتالی️ ارزهای️ برای️ ️2٠2٠ که️ ودیم️ ب

نشدنی️و️پر️از️دستاوردهای️بزرگ️بود.️
پتانسیل️ بیتکوین️ معتقدند️ گران️ معامله️ از️ رخی️ ب
شکستن️سقف1٠٠️️هزار️دالری️را️نیز️در️طوالنی️

مدت️دارد.️️
دیجیتالی️ ارزهای️ بازار️ در️ قیمتها️ صعود️ لبته️ ا
از️ بسیاری️ قیمت️ و️ نبود️ کوین️ بیت️ به️ حدود️ م
ارزهای️دیجیتالی️دیگر️افزایشی️بود؛️به️گون️های️که️
اتریوم️با۴.۷9️️درصد️افزایش️به6۴۴.۴6️️دالر،️بیت️
کوین️کش️با3.۷9️️درصد️صعود️به322.1٠️️دالر،️
الیت️کوین️با8.89️️درصد️جهش️به131.۷2️️دالر،️️
مونرو️با6.21️️درصد️صعود️به165.5٠️️دالر،️دش️
با۷.11️️درصد️پیشروی️به1٠9.۷2️️دالر،️زدکش️با️
۷.8۷️درصد️افزایش️به66.8۴️️دالر️و️میکر️با1.36️️

درصد️صعود️به532.99️️دالر️رسید.

مهمترین ریسکهای اقتصادی 
2۰2۱

راه  سر  بر  ریسک  ترین  اصلی  کماکان  کرونا 
اقتصاد جهانی در سال آینده خواهد بود.

فرا️ مناسبت️ به️ تایمز️ فایننشیال️ ایسنا،️ گزارش️ به️
️از️تحلیل️گران️مالی️ رسیدن️سال2٠2٠️️با️گروهای
ترین️ریسک️ معرفی️مهم️ برای️ بازار️ کارشناسان️ و️
️اقتصاد️جهانی️در️سال2٠21️️ ️بر️سر️راه های️موجود
گفتگو️کرد.️سال2٠2٠️️یکی️از️سخت️ترین️سال️
های️معاصر️برای️اقتصاد️جهان️بود️و️رشد️اقتصادی️
بسیاری️از️کشورها️به️کمترین️سطح️تاریخی️خود️
رسید.️با️این️حال️انتظار️می️رود️روند️احیای️رشد️

اقتصادی️جهان️در️سال️آینده️شدت️بگیرد.
تورم

در️ یا️ تورم️ کشورهای️جهان️ از️ بسیاری️ در️ اکنون️
سطح️منفی️یا️تنها️اندکی️باالتر️از️صفر️درصد️قرار️
مرکزی️ های️ بانک️ عمل️ آزادی️ مساله️ این️ و️ دارد️
به️شدت️ مالی️ و️ پولی️ های️ سیاست️ اجرای️ در️ را️
آینده️ سال️ برای️ تورم️ نرخ️ است.️ کرده️ محدود️
میالدی️نیز️یکی️از️مهم️ترین️عوامل️تعیین️کننده️

مسیر️حرکت️بازارهای️جهانی️خواهد️بود.️
کپیتال️ تری️ اوک️ موسسه️ مدیر️ ماکس-️ هاوارد️
️برای️رسیدن️تورم️ گفت:️در️میان️مدت️دلیل️زیادی
آمریکا️ و️ اروپا️ در️ شده️ گذاری️ هدف️ محدوده️ به️
️این️مساله️تاثیر️منفی️زیادی️روی️ نخواهیم️داشت️و
خواهد️ رشد️ احیای️ در️ مرکزی️ های️ بانک️ توانایی️

داشت.️
دالر

دالر️امسال️را️با️کاهش️متوسط️عجیب️و️کم️سابقه️
پایان️ به️ جهانی️ معتبر️ ارزهای️ مقابل️ درصدی️ ️6
رساند.️بسیاری️از️تحلیل️گران️معتقدند️دالر️سال️

https://www.isna.ir/news/99100704503/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1
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اقتصاد ایران و جهان

حمیدرضا صالحی، فعال صنعت برق در گفت وگو با 
سایت خبری تهران مطرح کرد:

صندوق توسعه ملی دیگر 
به ساخت نیروگاه برق وام 

نمی دهد
باوجود کمبود چند هزار مگاواتی برق در کشور، 
عدم سرمایه گذاری در صنعت برق زنگ خطری 
برای دولت است و نباید با دامن زدن به بی تعادلی 
و  نیروگاه ها  از  عدم حمایت  و  برق  اقتصاد  در 
دچار  را  تولید، کشور  بخش  در  سرمایه گذاری 

مشکل کند.
️به️مشترکان️در️دستور️ ️عرضه️پنل️های️خورشیدی
هم️ اخباری️ است.️ گرفته️ قرار️ نیرو️ وزارت️ کار️
درای️نباره️منتشر️شده️است.️توزیع️این️پنل️ها️بین️

مشترکان️خانگی️تا️چه️اندازه️قاب️لاجراست؟
مردم️ مشارکت️ از️ استفاده️ مسئله️ نیرو،️ وزارت️ در️
شده️ مطرح️ خورشیدی️ کیلوواتی️ پروژ️ههای️ در️
است.️مشارکت️مردم️با️استفاده️از️نصب️پنل️های️
خورشیدی️در️پش️تبا️مها️برای️تولید️برق،️در️دنیا️
قرار️ راه️ آغاز️ در️ تازه️ ما️ ایران،️ در️ اما️ دارد️ سابقه️
داریم.️بر️اساس️بودجه️کشور،1٠️️درصد️از️قبوض️
دریافت️ پذیر️ تجدید️ برق️ توسعه️ برای️ مردم️ برق️

️توسعه️ ️تالش️دولت️در️راستای ️این ️بنابراین م️یشود.
برق️تجدید️پذیر️است️اما️درباره️ابعاد️اقتصادی️این️

طرح،️ابهاماتی️وجود️دارد.
دولت️شرط️بهر️همندی️از️تخفیف1٠٠️️درصدی️در️
هزینه️برق️را،️میزان️مصرف️کمتر️از8٠️️کیلووات️
در️ماه️اعالم️کرده️است.️درواقع️در️طرح️برق️امید،️
که️ م️یشوند️ معاف️ برق️ هزینه️ پرداخت️ از️ افرادی️
برق️ برای️ تومان️ هزار️ ️۴٠ تا️ ️5٠ از️ کمتر️ ماهیانه️
شامل️ طرح️ این️ گفت️ بتوان️ شاید️ و️ کنند️ هزینه️
کسانی️است️که️هزینه️برق️ماهانه️آ️نها️رقمی️بین️
16️تا2٠️️هزار️تومان️است.️میزان️مصرف️برقی️که️
️مصرف️ ️واقعی️تهای ️با ️مطرح️شده، ️امید ️برق در️طرح
برق️خانوارها️همخوانی️ندارد.️هرچند️مسئوالن️در️
️این️طرح2٠️️میلیون️خانوار️ ️اعالم️کردند ️نیرو وزارت
برای️ طرح️ م️یرسد️ نظر️ به️ اما️ م️یدهد️ پوشش️ را️
که️ فعال️ خانوار️ یک️ دارد.️ کاربرد️ خالی️ خان️ههای️
وسایل️ و️ تلویزیون️ یخچال،️ مثل️ لواز️مخانگی️ از️
ماه️ در️ م️یکند،️ استفاده️ گرمایشی️ و️ سرمایشی️
بیش️از8٠️️کیلووات️برق️مصرف️م️یکند.️آیا️دولت️
قصد️دارد️با️مشارکت️مردم️در️تولید️برق️با️استفاده️
برق️ مصرف️ میزان️ خورشیدی،️ های️ پنل️ نصب️ از️
پنل️ که️ خانوارهایی️ آیا️ کاهش️دهد؟️ را️ مشترکان️
️برق️مصرفی️ ️نصب️م️یکنند،️و️م️یتوانند️تفاوت ها️را
و️با️سقف️مصرف️برای️برق️رایگان️تولید️کنند،️از️

پرداخت️هزینه️برق️معاف️م️یشوند؟
هزینه️را️هاندازی️این️سامان️هها️چقدر️است؟

به️ پش️تبا️مها️ در️ خورشیدی️ سامان️ههای️ را️هاندازی️
برای️هر️ تا1٠٠️️میلیون️تومان️سرمای️هگذاری️ ️95
️تا️ ️پنج ️برق، ️تولید️هر️کیلووات ️برای ️نیاز️دارد. خانوار
️را️هاندازی️ ️برای ️بنابراین ️است. ️نیاز ️مساحت ️متر شش
یک️سامانه️پنج️کیلوواتی،35️️تا۴٠️️متر️مساحت️
را️ خانوار️ یک️ برق️ مصرف️ متوسط️ اگر️ است.️ الزم️

یعنی️یک️ بگیریم،️ نظر️ در️ کیلووات️ تا2٠٠️️ ️15٠
تا️ در️سال۴٠٠️️ و️ تومان️ هزار️ ماه5٠️️ در️ خانوار،️
م️یکند.️ هزینه️ برق️ تأمین️ برای️ تومان️ هزار️ ️5٠٠
به1٠٠️️ نزدیک️ تا️ این️خانوار️صرف️دارد️ برای️ آیا️
پنج️ تولید️ و️ را️هاندازی️سامانه️ برای️ تومان️ میلیون️
خود️ دولت️ آیا️ کند؟️ سرمای️هگذاری️ برق️ کیلووات️
برای️تهیه️پنل️ها️و️سامانه️سرمای️هگذاری️م️یکند؟️
به️ ک️مبهره️ تسهیالت️ با️ ها️ پنل️ این️ است️ قرار️ آیا️
نیروگا️ههای️ این️ است️ قرار️ آیا️ شود؟️ عرضه️ مردم️
خورشیدی️خانگی️برق️را️ذخیره️کرده️و️خانوار️آن️
را️مصرف️کند️یا️نیروگاه️به️شبکه️متصل️م️یشود؟️
شود️ ذخیره️ باتری️ در️ برق️ باید️ اول،️ وضعیت️ در️
که️این️هزینه️را️هاندازی️سامانه️را️به️بیش️از15٠️️
میلیون️تومان️م️یرساند.️اگر️دولت️باهدف️حمایت️
برق️ مصرف️ کاهش️ و️ ک️مبضاعت️ خانوارهای️ از️
پنل️ توزیع️ دنبال️ به️ پایین،️ و️ متوسط️ خانوارهای️
آن️ اقتصادی️ ابعاد️ به️ باید️ است،️ خورشیدی️ های️

توجه️کرده️و️آن️را️شفاف️کند.
اکنون️بیش️از️یک️ماه️از️طرح️برق️امید️م️یگذرد.️
سازی️ واقعی️ مسیر️ در️ اندازه️ چه️ تا️ را️ طرح️ این️
به️ توجه️ با️ که️ ب️هویژه️ م️یکنید؟️ ارزیابی️ قیم️تها️
کار️ یک️ به️ دست️ دولت️ گویا️ تعیی️نشده،️ سقف️
اصالح️ برای️ واقعی️ حرکتی️ تا️ است️ زده️ نمایشی️

اقتصادی؟
میزان️ برای️ منطق️یتر️ سقفی️ دولت️ است️ بهتر️
مصرف️در️طرح️برق️امید️اعالم️کند.️دولت️با️قصد️
حمایت️از️خانوارهای️ک️مبضاعت️و️مستمر️یبگیران️
از️نهادهای️امدادی️این️طرح️را️کلید️زده️است.️در️
پایین️ ده️کهای️ برای️ انرژی️ ️ هم️ کشورها️ دیگر️
درآمدی️بدون️هزینه️است.️اما️در️طبقات️متوسط،️
نیست.️ باال️ خانوار️ هزین️ههای️ کل️ در️ برق️ هزینه️
دولت️ طبقه،️ این️ برای️ برق️ کردن️ اعالم️ مجانی️ با️

کاالیی️را️که️برای️تولید️آن️زحمت️کشیده️شده،️از️
ارزش️م️یاندازد.️هرچند️طرح️برق️امید️در️راستای️
واقعی️سازی️قیمت️برق️و️بهبود️اقتصاد️برق️مطرح️
معاف،️ هزینه️ پرداخت️ از️ را️ بخشی️ تا️ است️ شده️
کند،️️ واقعی️ مشترکان️ دیگر️ برای️ را️ برق️ قیمت️ و️
نیست️ پوپولیستی️ کار️ نیرو،️ وزارت️ نیت️ و️هرچند️
نیرو️ وزارت️ است.️ شده️ کاری️ چنین️ به️ متهم️ اما️
بدهی️ تومان️ میلیارد️ هزار️ ️۴٠ به️ نزدیک️ اکنون️
امروز،️ تا️ ️9۴ سال️ از️ ه️مچنین️ دارد.️ نیروگا️هها️ به️
بیش️از3٠️️هزار️میلیارد️تومان️ماب️هالتفاوت️قیمت️
برق️است️که️وزارت️نیرو️باید️از️دولت️بگیرد.️اتهام️
کار️نمایشی️کردن،️به️دلیل️عدم️همخوانی️این️کار️
وزارت️نیرو️با️وضعیت️اقتصادی️آن️است.️من️فکر️
م️یکند️ دنبال️ را️ برق️ سازی️ واقعی️ دولت️ م️یکنم️
اما️کاش،️از️اصطالحات️آزادسازی️و️رایگان️کردن️
در️این️فرایند️استفاده️نکند.️م️یتوان️گفت️حمایت️
بردن️ کار️ به️ با️ اما️ درآمدی️ پایین️ ده️کهای️ از️

کلم️ههای️نادرست،️برق️را️ارزش️نیندازیم.
و️کمتر️ مانده️ مغفول️ نکت️های️ برق،️چه️ در️صنعت️

موردتوجه️مسئوالن️است؟
که️ است️ این️ برق️ اقتصاد️ در️ مهم️ اصل️ یک️
برود.️ بین️ از️ برق️ صنعت️ کل️ ندهد️ اجازه️ دولت️
️ما️ ️و ️است ️یافته ️برق️کاهش سرمای️هگذاری️در️صنعت
از️پیک️مصرف️در️سال️گذشته،️باوجود️کمبود️برق️
️نیست️در️سال️آینده️هم️در️زمان️ ️بعید عبور️کردیم.
پیک،️با️مشکل️روب️هرو️شویم.️اکنون️صندوق️توسعه️
ملی️اعالم️کرده️که️هیچ️وامی️به️ساخت️نیروگا️هها️
هزار️ چند️ کمبود️ باوجود️ نم️یدهد.️ اختصاص️
️برای️دولت️ ️این️زنگ️خطری ️برق️در️کشور، مگاواتی
است️و️نباید️با️دامن️زدن️به️ب️یتعادلی️در️اقتصاد️
برق️و️عد️محمایت️از️نیروگا️هها️و️سرمای️هگذاری️در️

بخش️تولید،️کشور️را️دچار️مشکل️کند.
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چالش های الیحه بودجه ۱4۰۰/
از فروش 2 میلیون و 3۰۰ هزار 

بشکه نفت در روز تا پیش فروش 
اوراق سلف نفتی

مجلس،  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
الیحه بودجه سال ۱4۰۰ را را دارای چالش های 
متعددی دانست و گفت: طبق شواهد کارشناسی 
شده فروش 2 میلیون و 3۰۰ هزار بشکه نفت در 

روز امکان پذیر نیست.
هادی️بیگ️ینژاد️در️گفت️️وگو️با️خبرنگار️خبرگزاری️
الیحه️ در️ چال️شبرانگیز️ موارد️ به️ ملت،️ خانه️

براساس️ گفت:️ و️ کرد️ اشاره️ ️1۴٠٠ سال️ بودجه️
و3٠٠️️ میلیون️ فروش2️️ کارشناسی️شده،️ نظرات️
نیست️چراکه️ پذیر️ امکان️ روز️ در️ نفت️ بشکه️ هزار️
نفت️ تولید️ در️ کرونا،️محدودیت️ بیماری️ تحری️مها،️
️2 فروش️ از️ مانع️ که️ است️ واقعی️تهایی️ ازجمله️
میلیون️و3٠٠️️هزار️بشکه️نفت️در️روز️برای️سال️

آینده️خواهد️شد.
️ادامه️ ️اسالمی نماینده️مردم️مالیر️در️مجلس️شورای
داد:️اگرچه️دولت️در️الیحه️بودجه️فروش2️️میلیون️
بود️ کرده️ پی️شبینی️ را️ روز️ در️ بشکه️ هزار️ و3٠٠️️
فروش️یک️ از️ باید2٠️️درصد️ مقرر️شد؛️دولت️ اما️
توسعه️ صندوق️ به️ را️ روز️ در️ نفت️ بشکه️ میلیون️
به️ بشکه️ میلیون️ یک️ از️ بیش️ اگر️ و️ دهد️ ملی️
فروش️رسید38️️درصد️آن️به️صندوق️داده️شود️و️
بده️یهای️گذشته️نیز️تسویه️شود،️بنابراین️با️توجه️
به️این️منطق️دولت️نم️یتواند️بیش️از️یک️میلیون️

بشکه️را️در️بودجه️خرج️کند.
️بشکه️ ️از️یک️میلیون ️بیش ️اگر️دولت ️اضافه️کرد: وی
️به️ ️آن ️نیم️درصد ️برساند،1۴️️و ️فروش ️به نفت️در️روز
شرکت️ملی️نفت️و38️️درصد️آن️به️صندوق️توسعه️
️2 فروش️ پیشنهاد️ هرچند️ شد،️ خواهد️ داده️ ملی️
میلیون️و3٠٠️️هزار️بشکه️نفت️در️روز️مورد️قبول️

مجلس️نیست.
عضو️هیات️رئیسه️کمیسیون️انرژی️مجلس️شورای️
فروش️ پی️شبینی️ به️ اشاره️ با️ همچنین️ اسالمی️
حدود۷٠️️هزار️میلیارد️تومان️اوراق️سلف️نفتی️در️
الیحه️بودجه️سال️آینده،️گفت:️فروش️سلف️نفتی️
عالی️ شواری️ و️ مجلس️ ازسوی️ گذشته️ ماه️ چند️
متعددی️ دالیل️ به️ قوا️ سران️ اقتصادی️ هماهنگی️
همچون️مقروض️کردن️دولت️آینده️رد️شده️است️
منطقی️ بودجه️ الیحه️ در️ مهم️ این️ پی️شبینی️ لذا️

نیست.

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: مهرداد عباد، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق تهران

طرح انرژی رایگان، نمایش 
است؟

برق  ساعت  کیلووات   8۰ مصرف  سقف  تعیین 
برق  بودن  رایگان  و  کم مصرف  مشترکان  برای 
این مشترکان، در عمل کمکی به کاهش میزان 
می بینند  مشترکان  چراکه  نمی کند،  مصرف 
سقف  به  کنند،  کم  را  مصرف  میزان  هرچه 
این  به نظر می رسد  موردنظر دولت نمی رسند. 
میزان مصرف صرفاً شامل خانه های خالی است، 
خانه هایی که حتی ممکن است در خیابان فرشته 

تهران خالی مانده باشد.
در️ گاز️ و️ برق️ ازجمله️ انرژی️ رایگان️ عرضه️ طرح️
اخیر️در️دولت️کلید️خورده️است.️هرچند️ ما️ههای️
اقشار️ از️ حمایت️ به️ توجه️ با️ طرح،️ این️ کلیات️
ک️مدرآمد️و️درعی️نحال️مشترکان️ک️ممصرف️خانگی️
️این️طرح️مشکالتی️ ️اما️در️جزییات ️است، مورد️تائید
از️ بیش️ را️ بودن️ نمایشی️ شائبه️ که️ دارد️ وجود️

اثربخشی،️تقویت️م️یکند.
میزان️ برای️ را️ سقفی️ دولت️ امید،️ برق️ طرح️ در️
️تعیین️کرده️که️حتی️️ شناسایی️مشترکان️ک️ممصرف
برنم️یگیرد.️ در️ را️هم️ نفر️ساکن️ با️یک️ خان️ههایی️

برق️ ساعت️ کیلووات️ ️8٠ مصرف️ سقف️ تعیین️
برق️ بودن️ رایگان️ و️ ک️ممصرف️ مشترکان️ برای️
میزان️ کاهش️ به️ کمکی️ عمل️ در️ مشترکان،️ این️
م️یبینند️هرچه️ نم️یکند،️چراکه️مشترکان️ مصرف️
میزان️مصرف️را️کم️کنند،️به️سقف️موردنظر️دولت️
نم️یرسند.️به️نظر️م️یرسد️این️میزان️مصرف️صرفاً️
حتی️ که️ خان️ههایی️ است،️ خالی️ خان️ههای️ شامل️
مانده️ خالی️ تهران️ فرشته️ خیابان️ در️ است️ ممکن️
برای️حمایت️ یاران️های️ از️تخصیص️هر️ باشد.️پیش️
از️خانوارها،️شناسایی️خانوارهایی️که️در️ده️کهای️
معیشتی️ ازنظر️ و️ م️یگیرند️ قرار️ درآمدی️ پایین️
به️ که️ است،️ م️یشوند️ضروری️ توصیف️ آسی️بپذیر️
نظر️م️یرسد️در️طرح️دولت،️این️نکته️مهم️نادیده️

گرفته️️شده️است.
ب️هعنوان️ مصرف️ از️ مشخصی️ میزان️ اعالم️ هرچند️
انرژی،️ هزینه️ پرداخت️ عدم️ برای️ مصرف️ سقف️
صرف️هجویی️ به️ مردم️ تشویق️ برای️ راهی️ ️ ب️هعنوان️
در️نظر️گرفته️م️یشود،️اما️بد️نیست️دول️تها️بودجه️
باهدف️ فرهن️گسازی️ به️ را️ یارانه️ به️ تخصیصی️
همه️ مصرف️ دهند.️ اختصاص️ مصرف️ بهین️هسازی️
باالست.️ کشور️ در️ گاز️ و️ برق️ ازجمله️ انرژی️ انواع️
بخ️شها،️ این️ از️ یک️ هر️ اقتصاد️ اصالح️ بر️ عالوه️
کمک️ به️ مصرف️ بهین️هسازی️ برای️ فرهن️گسازی️
دولت️ است.️ آمده️ کشورها️ در️ انرژی️ ذخایر️ حفظ️
م️یتواند️در️کنار️شناسایی️نیازمندان️واقعی️به️گاز️
دیگر️ در️ مصرف️ بهین️هسازی️ برای️ رایگان،️ برق️ و️

مشترکان️فرهن️گسازی️کند.
اقشار️آسیب️پذیر️و️ از️ فراموش️نکنیم️که️حمایت️
کم️درآمد،️یک️رویه️معمول️در️اقتصادهاست.️بااین️
مقدمات️ گرفتن️ درنظر️ و️ درست️ تشخیص️ حال️
الزم️برای️حمایت️های️دولتی،️از️الزامات️موفقیت️

طر️حهای️حمایتی️است.
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رازهای روحانی در صادرات نفت 
در بودجه

حسن روحانی در حالی که در سال ۱392 از سوی 
هیچ یک از دو جریان سیاسی اصلی کشور آدم 
قدرتمندی به حساب نمی آمد و تنها منصبش 
ریاست بر یک نهاد پژوهشی وابسته به یک نهاد 
غیراجرایی بود، توانست از میان امواج خروشان 
خود را به اوج برساند و اصالح طلبان را ناچار کند 

پشت او به صف بایستند.
او️در️زمـان️تاسـیس️کابین️هاش️در️تابسـتان1392️️
️بـه️هـر️گـروه️ ️تشـکیل️داد️و یـک️شـرکت️سـهامی

سیاسـی️سـهمی️داد.️ایـن️اتفـاق️در️دولـت️دوم️او️
️بـا️زیرکی️ ️بـه️خود️گرفـت.️روحانی ️بیشـتری نمـود
و️البتـه️اقتصاد️تضعی️فشـده️توانسـت️مجـوز️حتی️
دربـاره️ مذاکر️هکننـده️ اصلـی️ مقـام️ گف️توگـوی️
پرونـده️هسـت️های️بـا️وزیـر️خارجـه️آمریـکا️را️نیـز️
بـه️دسـت️آورد.️بـا️ایـن️همـه️امـا️جریان️سیاسـی️
همـه️ از️ اسـتفاده️ بـا️ روحانـی️ مخالـف️ داخلـی️
️از️قوای️سـ️هگانه️ ️نهادهایـی️خارج ️اتحـاد امکانـات️و
توانسـتند️جریـان️قـرارداد️برجـام️را️بـه️یخبنـدان️
️از️قـرارداد️ ️بیشـتر ️اکنـون️کـه️سـه️سـال برسـانند.
️از️سـوی️ترامـپ️و️منتقدان️ برجـام️سـپری️شـده️و
داخلـی️روحانـی️م️یرفـت️بـه️گـور️سـپرده️شـود،️
روحانـی️آن️را️زنـده️کـرده️اسـت.️روحانـی️بـرای️
زنـده️نگه️داشـتن️برجام️یک️پیام️روشـن️از️مسـیر️
بودجـه️بـه️مخالفـان️داخلـی️و️نیـز️دموکرا️تهـای️
️لحـاظ️کـردن️صـادرات️ ️آن، ️آمریـکا️داد️و برنـده️در
️نفـت️در️روز️و️گـره️زدن️زلـف️ ️بشـکه 2/3️میلیـون
️بـوده️و️هسـت.️درباره️ ️ایـن️درآمـد ️بـه اداره️کشـور
روحانـی️ حسـن️ سیاسـی️ پیچیـده️ سناریوسـازی️
بـا️اسـم️رمـز️صـادرات2/3️️میلیـون️بشـکه️در️روز️
️از️ ️اول️کـه ️نکتـه ️اعتنایـی️وجـود️دارد؛ ️قابـل نـکات
سـوی️منتقدان️شناسـایی️شـد️و️آنها️همـان️کاری️
را️کردنـد️کـه️روحانـی️م️یخواسـت،️اعـالم️کـردن️
بـه️بایـدن️بود️کـه️روحانـی️م️یخواهد️آشـت️یکنان️
️افتاده️ ️او ️بینـدازد.️مخالفـان️روحانـی️کـه️در️دام راه
بودنـد️تـا️جایی️پیش️رفتنـد️کـه️او️را️متهم️کردند️
️نیـز️ ️اسـت️و️روحانـی ️نوشـته ️بودجـه ️بایـدن بـرای
م️یخواسـت️به️گـوش️دموکرا️تها️برسـد️اما️تمایل️
نداشـت️و️شـاید️مصلحت️نم️یدانسـت️خـودش️آن️
را️اعـالم️کنـد.️پرسـش️اینجاسـت️و️ایـن️ابهـام️را️
گنجانـدن️ بـرای️ کـه️ کـرده️ ایجـاد️ روحانـی️ نیـز️
رقـم2/3️️میلیـون️بشـکه️صـادرات️نفـت️درروز️در️

حالـی️کـه️در️سـال1399️️در️بدتریـن️حالت3٠٠️️
هـزار️و️در️بهتریـن️حالـت۷٠٠️️هـزار️بشـکه️در️
روز️نفـت️صادر️شـده️بـه️اشـتباه️انداختـن️دیگران️
️نیـز️ ️ایـن️معنـی️کـه️منتقـدان️داخلـی️و ️بـه اسـت
مخاطبـان️خارجـی️م️یپرسـند️آیـا️روحانـی️تعیین️
ابعـاد️معادلـه️بودجه️با️لحـاظ️کردن️صـادرات2/3️️
️باالدسـتی️ ️نهادهای ️بـا ️بشـکه️در️الیحـه️را میلیـون
باالدسـت️ نهادهـای️ احیانـا️ و️ گذاشـته️ میـان️ در️
دولـت️بـا️ایـن️ذهنیـت️مخالفـت️نکرد️هاند؟️شـاید️
️فرضیه️ ️ایـن در️جـواب️گفتـه️شـود️در️صورتـی️کـه
را️قبـول️کنیـم️و️بپذیریـم️چنین️فرآیندی️سـپری️
️بـه️روحانی️و️ ️نقدها ️بـاالی ️آنـگاه️حجم ️اسـت شـده
️اینکه️به️کشـور️متخاصم️آدرس️ متهـم️کردن️او️بـه
️برخـالف️منافع️ ️اینکـه ️ایـران️را️م️یدهـد️یـا ضعـف
️بـرای️بایدن️ ️اینکه ️اتهامـی️مثل ملـی️عمل️کـرده️و
بودجـه️نوشـته️اسـت️را️چگونـه️بایـد️تفسـیر️کرد.️
البتـه️م️یتـوان️تصور️کرد️حسـن️روحانـی️در️ذهن️
خود️به️این️نتیج️ه️رسـیده️اسـت️که️نظام️سیاسـی️
️انجا️مشـده️قـرار️دهد️و️عـزم️خود️را️ ️برابـر️کار را️در
️با️داخل️ بـرای️گف️توگوهایـی️در️سـطوح️گوناگـون
️نقط️های️ ️به ️تحریـم️را و️خـارج️جـزم️کند️و️داسـتان
برسـاند️کـه️یا️برداشـته️شـود️یـا️دیگـران️را️مقصر️
بدانـد.️در️ایـن️صـورت️این️میـزان️نقـد️و️اتها️مزنی️
توجیـه️دارد.️یـک️فرض️دیگـر️که️به️نظر️م️یرسـد️
️این️ ️ارقـام️و️واقعی️تهـا️سـازگاری️دارد، ️اعـداد️و بـا
اسـت️کـه️بودج️هریـزان️واقعـا️راهـی️بـرای️کسـب️
️بـه️دریـا️زده️ ️نبـوده️و️دل ️برایشـان️متصـور درآمـد
و️ایـن️عـدد️را️در️الیحـه️گنجاند️هانـد.️کاش️روزی️
در️همیـن️نزدیک️یهـا️بتوانیـم️از️اسـرار️ایـن️فهم️و️
️اگر️ ️ایـن️معما درک️حسـن️روحانـی️سـر️درآوریـم.
️اما️ وضعیـت️عـادی️بـود،️بـه️سـرعت️حـل️م️یشـد
️نیسـت. ️اصـال️معمایی ️نیسـت.️شـاید️هـم چنیـن

محمدصادق جنان صفت

مصرف مازوت در نیروگاه های 
برق به دلیل مصرف باالی گاز 

خانگی در کشور
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران گفت: به دلیل مصرف باالی گاز 
برای  کافی  گاز  تامین  امکان  عدم  و  کشور  در 
نیروگاه ها از فرآورده های مایع نظیر گازوییل و 

مازوت به عنوان سوخت استفاده می شود.
به️گزارش️خبرگزاری️تسنیم️به️نقل️از️شرکت️ملی️
مهدی️ ایران،️ نفتی️ های️ فرآورده️ پخش️ و️ پاالیش️
️باالی️گاز️در️کشور️ ️به️دلیل️مصرف اسماعیلی️گفت:
و️عدم️امکان️تامین️گاز️کافی️برای️نیروگا️هها،️بنا️به️
مایع️نظیر️ فرآورده️های️ از️ دستور️مراجع️ذیصالح️
می️ استفاده️ سوخت️ عنوان️ به️ مازوت️ و️ گازوییل️

شود.
سخنگو️و️رئیس️روابط️عمومی️شرکت️ملی️پاالیش️
و️پخش️فرآورده️های️نفتی️ایران️افزود:️این️امر️به️
دلیل️جلوگیری️از️خاموشی️احتمالی️نیروگاه️های️
پر️ به️ ارتباطی️ هیچ️ و️ شود️ می️ انجام️ کشور️ برق️
ندارد؛️ )مازوت(️ کوره️ نفت️ ذخیره️ انبارهای️ بودن️
به️ گاز️ مصرف️ که️ تابستان️ فصل️ در️ که️ همانطور️
ویژه️در️بخش️خانگی️کمتر️است،️کل️سوخت️مورد️

نیاز️نیروگاه️ها️را️گاز️تشکیل️می️دهد.
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دستکاری نرخ های مالیاتی راهگشا نیست

دولت برای افزایش درآمد 
مالیاتی، هیچ کاری نکند؟

در کشـورهایی بـا اقتصادهای تـک محصولی 
کـه صـادرات منابـع طبیعـی حـرف اول را در 
تامیـن درآمدهـای دولـت مـی زنـد، کمتـر 
دولتـی بـه مالیات بـه عنوان یـک منبع جدی 
و اصلی بـرای تامیـن درآمد کشـور توجه می 
کند. سـال هاسـت کـه تن اقتصـاد ایـران به 
جیـره نفتـی کـه راحـت به دسـت مـی آید، 
عـادت کـرده  و بـه همیـن دلیـل، مالیـات به 
عنـوان ابـزاری برای بـه تعادل رسـاندن دخل 
و خرج کشـور، کمتر مـورد توجه بوده اسـت. 
سـال هایی کـه نوسـان قیمـت نفت، دسـت 
دولتمردان را برای نوشـتن بودجـه تنگ کرد، 

اقتصـاد ایران هـزاران رویا بـرای زندگی بدون 
نفـت در سـر پرورانـد و بـه سـاماندهی نظام 
مالیاتـی فکـر کـرد، امـا ایـن جدایـی هرگـز 

نشـد. انجام 
ــام️و️ ــپ️از️برج ــروج️ترام ــال9۷️،️خ ــس️از️س ️پ
تشــدید️تحریــم️هــا️علیــه️اقتصــاد️ایــران،️فــروش️
نفــت️ایــران️در️دوره️هایــی️بــه️صفــر️نزدیــک️شــد️
️افسارگســیختگی️هرچــه️ ️ارز️و ️بــازار ️نوســان️در کــه
بیشــتر️تــورم،️از️آثــار️آن️بــود.️در️ایــن️دوره،️بازهم️
ــت️ ــوان️یکــی️از️گزینــه️هــای️دول ــه️عن ــات️ب مالی
بــرای️تامیــن️درآمــد️روی️میــز️قــرار️گرفــت.️امــا️

نتیجــه️چــه️بــود؟
در️ســال9۷️️از113️️هــزار️میلیــارد️تومــان️درآمــد️
مالیاتــی️پیــش️بینــی️شــده،1٠9️️هــزار️میلیــارد️

تومــان️درآمــد️مالیاتــی️محقــق️شــد.
در️ســال98️️هــم،️دولــت1۴3️️هــزار️میلیــارد️
تومــان️درآمــد️مالیاتــی️وصــول️کــرد️و️هــم️چنیــن️
25️هــزار️میلیــارد️تومــان️عــوارض️از️محــل️قانــون️

ارزش️افــزوده️دریافــت️شــد.
براســاس️بودجــه️ســال99️،️دولــت️بایــد195️️
ــات️ ــل️مالی ــد️از️مح ــان️درآم ــارد️توم ــزار️میلی ه
ــی️ ــان️م ــار️نش ــز️آم ــزارش️مرک ــد.️گ ــب️کن کس
ــا️وجــود️ دهــد️در️فصــل️نخســت️ســال️جــاری،️ب
ــزار️ ــته51️️ه ــت️توانس ــا️دول ــری️کرون ــه️گی هم
ــد.️ ــول️کن ــی️وص ــد️مالیات ــان️درآم ــارد️توم میلی
ــاه️ ــت️مهرم ــه️نخس ــا️هفت ــت️ت ــن️دول ــم️چنی ه
ســال️جــاری،️بیــش️از۷٠️️هــزار️میلیــارد️تومــان️
از️محــل️فــروش️اوراق️دولتــی،️درآمــد️کســب️

ــت. ــرده️اس ک
️بــه️عنــوان️ ️از️ســال9۷️، تجربــه️ســه️ســال️گذشــته
ــی️ ــای️نفت ــن️درآمده ــوار️در️تامی ــک️دوره️دش ی
نشــان️مــی️دهــد،️دولــت️هــا️اگــر️بخواهند)هرچند️

ــد️ســهم️ ــی️توانن ــر️از️فشــارهای️خارجــی(️م متاث
درآمدهــای️مالیاتــی️از️بودجــه️را️افزایــش️دهنــد.️
️ایــن️رونــد️و️کاهــش️ ️بــه️تــداوم امــا️آیــا️مــی️تــوان
ــد️ ــات️امی ــع️مالی ــه️نف ــه️ب ــت️در️بودج ــهم️نف س
ــران️ ــه️در️ای ــی️چگون ــای️مالیات ــت؟️درآمده بس
رشــد️مــی️کنــد️و️بــرای️تضمیــن️رونــد️رشــد️آن️

بایــد️چــه️کــرد؟
ــی️ پژوهشــگران️در️بررســی️وضعیــت️نظــام️مالیات
️ادوار️گذشــته️دریافتنــد️سیاســت️هــای️مالیاتــی️ در
ــای️ ــش️درآمده ــی️در️افزای ــش️چندان ــت️نق دول
ــی،️ ــای️مالیات ــش️درآمده ــدارد️و️افزای ــی️ن مالیات
ــوده️اســت.️ ــی️ب ــه️مالیات ــا️ناشــی️از️رشــد️پای تنه
آن️هــا️در️تحلیــل️ســال️هــای️گذشــته️از️انقــالب️
️اوایــل️دهــه9٠️،️ ️از اســالمی️تــا️ســه️ســال️گذشــته
از️دو️مفهــوم️کشــش️مالیاتــی️و️شــناوری️مالیاتــی️
️ایــران،️کمتــر️در️پژوهــش️ اســتفاده️کردنــد️کــه️در
هــای️اقتصــادی️مــورد️توجــه️قــرار️گرفتــه️اســت.
ــای️ ــر️درآمده ــای️تغیی ــه️معن ــی️ب ــش️مالیات کش
ــی️ ــای️مالیات ــه️ه ــر️پای ــل️تغیی ــه️دلی ــی️ب مالیات
تغییــرات️ را️ تغییــرات️ ایــن️ واقــع️ در️ اســت.️
️نوع️ ️ایــن »خــودکار«️مــی️داننــد️و️کشــش️مالیاتــی
ــدازه️گیــری️مــی️کنــد.️امــا️شــناوری️ تغییــر️را️ان
ــا️ ــی️ب ــد️مالیات ــر️درآم ــای️تغیی ــه️معن ــی️ب مالیات
ــا،️ ــرخ️ه ــر️در️ن ــی️و️تغیی ــه️مالیات ــر️در️پای تغیی
ــن️ ــی️اســت.️ای ــی️مدیریــت️مالیات قوانیــن️و️کارآی
ــد️ ــی️دانن ــاری️م ــرات️اختی ــرات️را️تغیی ــوع️تغیی ن
و️میــزان️اثربخشــی️آن️در️درآمدهــای️مالیاتــی️را️
ــی️ ــری️م ــدازه️گی ــات️ان ــا️مفهــوم️شــناوری️مالی ب
ــای️ ــه️ه ــر️تغییرپای ــناوری،️اث ــع️ش ــد.️در️واق کنن
مالیاتــِی️ناشــی️از️رشــد️اقتصــادی️و️اثــر️سیاســت️
ــه️ ــد.️در️حالیک ــی️ده ــان️م ــی️را️نش ــای️مالیات ه
کشــش️صرفــا️اثــر️تغییــرات️پایــه️مالیاتــی️ناشــی️

️بــه️عبــارت️ ️نشــان️مــی️دهــد. ️اقتصــادی️را از️رشــد
ســاده️تــر،️شــناوری️مالیاتــی️بــه️شــما️مــی️گویــد️
آیــا️سیاســت️هــای️مالیاتــی️اثربخــش️بــوده️اســت️
ــه️تشــخیص️نقــاط️ ــی️ب ــر.️شــناوری️مالیات ــا️خی ی
ــی️در️ســال️ ــای️مالیات ــوت️سیســتم️ه ــف️و️ق ضع
ــد️ ــی️کن ــن️م ــردازد️و️تعیی ــی️پ ــای️گذشــته️م ه
ــود️نظــام️هــای️ ــه️اصــالح️و️بهب ــدازه️ب ــا️چــه️ان ت
ــم. ــاز️داری ــی️نی ــی️توســط️مســئوالن️مالیات مالیات
ــد️در️ ــی️ده ــان️م ــگران️نش ــای️پژوهش ــه️ه یافت
بلندمــدت️سیاســت️هــای️مالیاتــی️نقــش️چندانــی️
ــته️ ــران️نداش ــی️در️ای ــای️مالیات ــد️درآمده در️رش
️ایــن️سیاســت️ اســت.️هــم️چنیــن️در️کوتــاه️مــدت،
هــا️نــه️تنهــا️افزایــش️درآمدهــای️مالیاتــی️را️
ــم️ ــش️آن️را️ه ــه️کاه ــه️زمین ــده️بلک ــث️نش باع
فراهــم️کــرده️اســت.️درواقــع️درآمدهــای️مالیاتــی️
ــن️ حاصــل️شــده️تنهــا️نتیجــه️پاســخ️خــودکار️ای
ــوده️ ــی️ب ــای️مالیات ــه️ه ــر️پای ــه️تغیی ــا️ب درآمده
ــردان. ــی️دولتم ــای️مالیات ــه️سیاســت️ه ــت️ن اس

ــرای️ ــت️ب ــد️دول ــرده️ان ــه️ک ــگران️توصی پژوهش
ــش️ ــت️از️افزای ــی،️دس ــای️مالیات ــش️درآمده افزای
ــردارد،️ ــر️آن️ب ــی️و️تغیی ــای️مالیات ــرخ️ه ــرر️ن مک
چراکــه️ایــن️کار️در️کوتــاه️مــدت️درآمدهــای️
ــه️ ــد️مــدت،️ب ــد️و️در️بلن ــی️را️کــم️مــی️کن مالیات
ــن️ ــذاری️دام ــرمایه️گ ــرای️س ــزه️ب ــش️انگی کاه
مــی️زنــد.️پیشــنهاد️پژوهشــگران️ایــن️اســت️کــه️
ــر️ ــی،️ب ــای️مالیات ــرخ️ه ــر️ن ــش️از️تغیی ــت،️بی دول
ــی️ ــای️مالیات ــه️ه ــعه️پای ــادی️️و️توس ــد️اقتص رش

ــد. ــز️کن تمرک
ــی️ ــی️کارآی ــه️»بررس ــتر️مقال ــه️بیش ــرای️مطالع ب
ــی️دوره1393-1359️:️ ــران️ط ــی️ای ــام️مالیات نظ
ــی«️را️ ــش️مالیات ــناوری️و️کش ــر️ش ــد️ب ــا️تاکی ب

ــد. بخوانی
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دالیل اهمیت تصویب FATF چیست؟

گره FATF باز می شود؟
به  و  بزرگ  بانک های  جدی  شروط  از  یکی 
با  همکاری  برای  دنیا  مرکزی  بانک های  ویژه 
این است که اصول و  بانک های دیگر کشورها 
استانداردهای مورد اجماع جهانی در ارتباط با 
مبارزه با پولشویی و جرایم مالی سازمان  یافته 
به  تروریسم  مالی  تامین  با  مبارزه  همچنین  و 

تصویب کشورها رسیده باشد.
بررسی️مجدد️الیحهFATF️️که️حدود️یک️سال️و️
نیم️پیش️از️سوی️دولت️به️مجلس️ارائه️و️در️نهایت️
به️مجمع️تشخیص️مصلحت️رفت؛️دوباره️در️مجمع️
تشخیص️مصلحت️نظام️آغاز️شده️است.️الیحه️ای️
ایران️ نپیوستن️ و️ مجمع️ در️ آن️ تصویب️ عدم️ که️
با️اوج️ به️آن️در️طول️یک️سال️گذشته️که️کشور️
چالش️ است،️ شده️ مواجه️ هم️ کرونا️ و️ ها️ تحریم️

های️زیادی️هم️برای️کشور️به️همراه️داشته️است.️
در️ نظام️ مصلحت️ تشخیص️ مجمع️ گذشته️ سال️
به️اختالف️بین️مجلس️ قانونی️یکساله️خود️ مهلت️
پیشنهاد️ ۴الیحه️ از️ 2الیحه️ با️ ارتباط️ در️ دولت️ و️
شده️از️سوی️دولت️و️ارجاع️شده️از️سوی️مجلس️
روحانی️ حسن️ دوباره️ اینکه️ تا️ نداد️ مشخص️ رأی️
در️ را️ لوایح️ این️ بررسی️ مهلت️ تمدید️ درخواست️
مجمع️ارائه️دهد.️پیشنهادی️که️مقام️معظم️رهبری️
با️آن️موافت️کردند️و️همین️شد️که️از️چهارشنبه️
هفته️گذشته️دوباره️بررسی️پیوستن️بهFATF️️️در️
مجمع️تشخیص️مصلحت️نظام️از️سر️گرفته️شد.️اما️
در️این️میان️سوال️اصلی️این️است️که️چرا️پیوستن️
و️ کرونا️ روزهای️ اوج️ در️ هم️ آن️ ️FATF به️ ایران️
ترین️دالیل️ مهم️ به️ زیر️ در️ است؟️ ها️مهم️ تحریم️

این️موضوع️می️پردازیم:
همکاری️با️بانک️های️جهان

ویژه️ به️ و️ بزرگ️ بان️کهای️ جدی️ شروط️ از️ یکی️
بان️کهای️ با️ همکاری️ برای️ دنیا️ مرکزی️ بان️کهای️
این️است️که️اصول️و️استانداردهای️ دیگر️کشورها️
مورد️اجماع️جهانی️در️ارتباط️با️مبارزه️با️پولشویی️
با️ مبارزه️ همچنین️ و️ سازمان️️یافته️ مالی️ جرایم️ و️
رسیده️ کشورها️ تصویب️ به️ تروریسم️ مالی️ تامین️
اصول️ و️ قوانین️ رعایت️ و️ ️FATF به️ پیوستن️ باشد.️
های️ بانک️ به️ سبز️ چراغ️ دادن️ نشان️ واقع️ در️ آن️
که️ موضوعی️ است،️ مالی️ های️ ارتباط️ برای️ جهان️
آمریکا️و️فشارهای️ در️روزهای️تحریم️های️سخت️
مالی️این️کشور️بیش️از️گذشته️اهمیت️دارد️و️فضا️
نگه️ باز️ دیگر️ کشورهای️ با️ ایران️ همکاری️ برای️ را️

می️دارد.️️️
شفافیت️های️مالی

با️ مبارزه️ پولشویی،️ با️ مبارزه️ مالی،️ های️ شفافیت️
فرارهای️مالیاتی️و️استانداردسازی️مالی️بانک️های️

️️FATF️️به ️از️جمله️دستاوردهای️مهم️پیوستن کشور
و️قوانین️بین️المللی️محسوب️می️شود️زیرا️بانک️ها️
باید️خود️را️به️رعایت️قوانین️بین️المللی️ملزم️کنند️
بانکی️ و️ مالی️ نظام️ ارتقاء️ به️ تواند️ مهم️می️ این️ و️

کشور️منجر️شود.️️
کاهش️ریسک️مالی️ایران

بی️نالمللی️ با️نهادهای️مالی️و️پولی️ ایران️ همکاری️
باعث️ شود️ می️ ممکن️ ️FATF به️ پیوستن️ با️ که️
هزینه️ کاهش️ همچنین️ و️ کشوری️ ریسک️ کاهش️
تمام️️شده️استفاده️از️خدمات️مالی️و️بانکی️خواهد️
مسیر️ شدن️ سخ️تتر️ باعث️ تحری️مها️ چه️ اگر️ شد.️
️ارز️و️همچنین️باالرفتن️هزینه️خدمات️ ️انتقال نقل️و
اما️تصویب️نشدن️ برای️کشور️شده،️ بانکی️ و️ مالی️
یک️ ایجاد️ برای️ را️ بهانه️ دولت،️ پیشنهادی️ لوایح️
ریسک️ و️ می️️سازند️ فراهم️ کشورمان️ علیه️ اجماع️
باال️می️ را️ و️سرمایه️گذاری️در️کشور️ مالی️کشور️
برد️و️نقل️و️انتقال️مالی️به️ایران️را️بسیار️سخت️و️

حتی️ناممکن️می️کند.
کاهش️فشار️تحریم️ها

افزایش️ دلیل️ به️ گذشته️ سال️ یک️ در️ ایران️ مردم️
های️ چالش️ با️ کرونا️ شیوع️ و️ آمریکا️ های️ تحریم️
بسیاری️رو️به️رو️بوده️اند؛️در️این️بین️نپوستن️به️
️این️مشکالت️را️در️زندگی️روزمره️مردم️ FATF️عمال
به️ ایران️ نپیوستن️ واقع️ در️ است.️ کرده️ برابر️ چند️
ایران️ با️ مالی️ همکاری️ هرگونه️ برای️ را️ راه️ ️FATF
فراتر️از️تحریم️های️آمریکا️سخت️کرده️است️زیرا️
استاندارد️ و️ جهانی️ قوانین️ از️ جهانی️ های️ بانک️
ایران️می️خواهد️در️خرید️ اگر️ پیروی️می️کنند️و️
️از️کشورهای️ ️اولیه️و... دارو،️مواد️غذایی،️واردات️مواد
دیگر️اقدام️کند️باید️به️قوانین️مالی️و️بانکی️جهان️
پیروی️کند️و️نپوستن️بهFATF️️در️واقع️سد️مهمی️

در️این️مسیر️است.

از سوی سازمان تامین اجتماعی ابالغ شد

صدور الکترونیکی مفاصاحساب 
ماده 38 تامین اجتماعی

با صدور بخشنامه ای،  تامین اجتماعی  سازمان 
ماده  موضوع  قراردادهای  مفاصاحساب  صدور 
به  کارفرمایان  به  اجتماعی  تامین  قانون   )38(

صورت الکترونیکی را ابالغ کرد.
به️گزارش️روابط️عمومی️اتاق️تهران،️این️بخشنامه️
در️ الکترونیکی️ خدمات️ از️ بهر️هگیری️ راستای️ در️
تسهیل️فضای️کس️ب️وکار️و️تامین️نیازهای️عمومی️
و️کاهش️مراجعات️حضوری️مردم️صادر️شده️و️طی️

آن️دستورالعم️لهایی️نیز️تببین️شد️هاست.
واگذارندگان️ تمامی️ دستورالعمل،️ این️ اساس️ بر️
اخذ️ ضمن️ هستند️ مکلف️ مقاطع️هکاران️ و️ کار️
کاربری️ حساب️ ایجاد️ به️ نسبت️ کارگاهی،️ شماره️
از️ استفاده️ تعهدنامه️ و️ درخواست️ فرم️ تکمیل️ و️
خدمات️الکترونیک️روی️سامانه️خدمات️الکترونیک️
نشانی️ به️ اجتماعی️ تامین️ سازمان️ غیرحضوری️ و️

Eservices.tamin.ir اقدام️کنند.
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یادداشت

می توانم موارد زیادی را در زندگی خود به یاد 
بوده ام و  بیاورم که منتظر اخبار غیرمترقبه ای 
نگران از اینکه کارها آن طور که می خواهم پیش 
بعد  داشت.  وجود  دانشگاه  برنامه های  نروند. 
پیشنهاد  تبلیغات،  شغلی،  مصاحبه های  آن  از 
هرگز  من  انتخابات.  بله،  حتی  و  کتاب  نوشتن 
نفهمیدم بهترین راه گذراندن این زمان انتظار 

چگونه باید باشد.
️این️زمان،️اغلب️عذا️بدهنده️است.️ذهن️من️میان️
خودم️ آماد️هسازی️ و️ ممکن️ نتیجه️ بهترین️ تصور️
از️ که️ زما️نهایی️ است.️ متغیر️ حالت️ بدترین️ برای️
تا۴️️صبح️ بین️ساعت2️️ و️ م️یبردم️ رنج️ ب️یخوابی️
)الزم️ بود.️ آینده️ درباره️ تاریک️ افکار️ از️ پر️ فکرم️
مرتکب️ راه️ این️ در️ اشتباه️ که️چقدر️ بگویم️ نیست️
شدم.(️یکی️از️اصل️یترین️سازوکارهای️مقابل️های️من️
️ناامید️یهایی️ ️درباره ️کردن ️فکر ️ب️یثباتی ️زمان ️این در

️نیستم.️سال2٠2٠️️سال️ ️بود.️م️یدانم️که️تنها بالقوه
و️ درد️ با️ افراد️ از️ بسیاری️ برای️ که️ بود️ ناامیدی️
دادن️ از️دست️ و️ بیکاری️ از️ بود.️ همراه️ رنج️جدی️
و️مرگ️ بیماری️ و️ مدارس️ تعطیلی️ تا️ گرفته️ شغل️
در️ نیز️ بیشتری️ ناامید️یهای️ زیاد️ احتمال️ به️ و️
اخرا️جهای️ احتمال️ که️ هستند️ مدیرانی️ است.️ راه️
و️ کسب️ صاحبان️ م️یکنند،️ پی️شبینی️ را️ بیشتری️
️از️ ️نیستند️آیا️م️یتوانند کارهای️کوچکی️که️مطمئن
️ببرند️و️ ️به️در ️بیشتر️جان️سالم ️اجباری تعطیل️یهای
والدینی️که️مطمئن️نیستند️اگر️مدارس️بازگشایی️
نشوند️چگونه️باید️کار️خود️را️انجام️دهند.️بنابراین️
چگونه️م️یتوانید️خود️را️برای️یک️ناامیدی️بزرگ️و️
شاید️حتی️تغییردهنده️آماده️کنید؟️آیا️باید️از️قبل️
به️آن️فکر️کنیم؟️یا️به️جایی️م️یرسید️که️م️یبینید️
هیچ️ که️ حالی️ در️ و️ داد️هاید️ هدر️ را️ خود️ انرژی️
اضطراب️ باعث️ نهایت️ در️ ندارید️ آینده️ از️ اطالعی️

خود️م️یشوید؟️من️م️یخواستم️بهتر️درک️کنم️که️
چگونه️م️یتوانیم️خود️را️برای️خبرهای️مهم️آماده️
کنیم،️بنابراین️از️دو️متخصص️خواستم️نظر️خود️را️
ارائه️کنند.️در️اینجا️به️ذکر️توصیه️آنها️م️یپردازم.

شما️ به️ کمکی️ نگرانی️ آیا️ بپرسید️ خودتان️ از️ ️
م️یکند؟

نکته️اینجاست:️گاهی️اوقات️نگرانی️کمک️م️یکند.️
بهتر️ آمادگی️ داشتن️ برای️ را️ م️یتواند️شما️ نگرانی️
تشویق️کند️و️اضطراب️شما️را️در️درازمدت️کاهش️
از️ روانشناسی️ استاد️ عنوان️ به️ مارکمن️ آرت️ دهد.️
️نویسنده️کتاب️مغز️خود️ دانشگاه️تگزاس️و️آستین️و
را️به️کار️بیندازید️م️یگوید️»اگر️م️یخواهید️موفق️
فاصله️ بخورید،️ نگران️هستید️که️شکست️ و️ شوید️
ایجاد️ انگیزه️حرکت️در️شما️ واقعیت️ این️دو️ میان️
یافتن️ برای️ شناختی️ علوم️ از️ استفاده️ م️یکند.«️
شغل،️خوب️انجام️دادن️آن️و️پیشرفت️شغلی️خود️
به️عنوان️مثال،️اگر️نگران️از️دست️دادن️شغل️خود️
امور️ به️ اقتصادی️هستید،️م️یتوانید️ به️دلیل️رکود️
مالی️خود️سر️و️سامان️بدهید️یا️با️همکاران️قبلی️
خود️که️ممکن️است️موقعیت️شغلی️در️نظر️داشته️
باشند️تماس️بگیرید.️به️این️کار️»بدبینی️دفاعی«️

گفته️م️یشود.
از️قبل️همه️کارهایی️را️که️م️یتوانید️برای️ اما️اگر️
تاثیرگذاری️در️نتیجه️انجام️دهید️امتحان️کرد️هاید،️
پرونده️ شد️هاید،️ شغلی️ مصاحبه️ مثال،️ عنوان️ به️
کرد️هاید،️ مطرح️ بالقوه️ سرمای️هگذار️ یک️ با️ را️ خود️
نفع️شما️ به️ این️صورت️داشتن️احساس️عذاب️ در️
داغ️ باعث️ فقط️ »نگرانی️ م️یگوید️ مارکمن️ نیست.️
انرژی️هدایت️شده️است️که️ شدن️مساله️م️یشود.️
موثر️است،️اما️انرژی️بدون️جهت️فقط️مساله️را️داغ️
م️یکند️و️در️قالب️نگرانی️و️اضطراب️در️شما️نمود️
خواهد️کرد.«️پس️از️خودتان️بپرسید️آیا️احساسات️

منفی️که️حس️م️یکنید️واقعا️باعث️خواهد️شد️که️
از️ انجام️دهید️که️به️»جلوگیری️ اقدامات️بیشتری️

نتایج️منفی«️کمک️کند؟
م️یدهید️ انجام️ حالت️ بدترین️ در️ که️ کارهایی️ به️ ️

فکر️کنید
به️عنوان️مثال،️یکی️از️اقداماتی️که️م️یتوانید️انجام️
از️ رهایی️ برای️ که️ است️ منابعی️ جم️عآوری️ دهید️
ناامیدی️به️آن️نیاز️دارید.️مارکمن️م️یگوید️»گاهی️
️به️شما️کمک️م️یکند️چرا️که️شما️ ️نگرانی ️این اوقات
نحوه️ و️ اضطراری️ شرایط️ درباره️ م️یکند️ مجبور️ را️
آمادگی️خود️بیندیشید.«️زوئی️کینیاس،️به️عنوان️
انعطا️فپذیری️ زمینه️ در️ که️ ️INSEAD دانشیار️
بازی️ با️ م️یتوانید️ شما️ م️یگوید️ م️یکند،️ تحقیق️
نتیجه️منفی️احتمالی️خود️را️تقویت️کنید.️اگر️این️
کار️به️شما️کمک️م️یکند،️تصور️کنید️که️چگونه️از️
بدترین️سناریو️جان️سالم️به️در️م️یبرید،️فکر️کردن️
تثبیت️ را️ لحظه️ در️ انتظار️ »اضطراب️ ناامیدی️ به️
م️یکند«.️به️عنوان️مثال،️اگر️منتظر️هستید️از️یک️
فرصت️شغلی️جدید️خبری️به️شما️برسد،️کینیاس️
️بگویید️»فرص️تهای️ ️به️خودتان پیشنهاد️م️یکند️که
️تجربه️ دیگری️هم️وجود️خواهد️داشت.️من️مهارت️و
الزم️را️برای️گرفتن️این️شغل️دارم،️️به️همین️خاطر️
خواهم️ تالش️ هم️ باز️ نیاورم،️ دست️ به️ را️ آن️ اگر️
کرد،️مساله️را️به️شکل️متفاوتی️بررسی️خواهم️کرد️
انجام️ متفاو️تتری️ شکل️ به️ را️ کارها️ بعد️ دفعه️ یا️

خواهم️داد.«
آن️ درباره️ که️ دارد️ وجود️ روش️ چند️ همچنین️
با️ب️هکارگیری️آنها️م️یتوانید️ تحقیق️شده️است️که️
خود️را️برای️یک️نتیجه️منفی️آماده️کنید.️کینیاس️
در️ که️ م️یکند️ اشاره️ خود️ تایید️ تکنی️کهای️ به️
خدمات️ در️ شرکت️ یا️ بودن️ خوب️ دوست️ با️ آن️
انجام️ چگونگی️ و️ خود️ اصلی️ ارز️شهای️ اجتماعی️

چگونه خود را برای شرایط ناامیدی آماده کنیم؟

امید برای بهترین ها، آمادگی برای بدترین ها!

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3723777-%DA%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/04/2394135/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/photo/5
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