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وبینار آشنایی با موضوعات بیمه تامین اجتماعی در 
قراردادهای مقاطعه کاری صنعت برق

در نشست مشترک هیات مدیره و روسای کمیته های سندیکا صورت گرفت؛

روسای  و  مدیره  هیات  مشترک  نشست 
کمیته های سندیکای صنعت برق ایران صبح 
امروز با محوریت تحلیل الیحه بودجه 1400 و 
پیشنهادات سندیکا، با سخنرانی دکتر اسدی 
معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکا و دکتر 
صورت  به  سندیکا  مالیاتی  مشاور  هاشمی 

برخط برگزار شد. 
در ابتـــدای ایـــن نشســـت مجـــازی، دکتـــر اســـدی در بخشـــی تحـــت 
عنـــوان دربـــاره فضـــای مالـــی الیحـــه بودجـــه 1400 گزارشـــی دربـــاره 

ـــد  ـــه، رون ـــات در بودج ـــت مالی ـــه، وضعی ـــی و کالن بودج ـــام اصل ارق
ـــه،  ـــی بودج ـــن مال ـــع تامی ـــد مناب ـــنواتی، رون ـــه س ـــات در بودج مالی
ـــد  ـــه، رون ـــار اوراق در بودج ـــد انتش ـــت، رون ـــه نف ـــه ب وابســـتگی بودج
بودجـــه طـــرح تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای، رونـــد مخـــارج 
 دولـــت در بودجـــه و کســـری بودجـــه ســـال 1400 گزارشـــی ارائـــه داد. 
ـــور  ـــه کل کش ـــد بودج ـــه 76 درص ـــد ک ـــوان ش ـــزارش عن ـــن گ در ای
مربـــوط بـــه بودجـــه شـــرکت های دولتـــی و 24 درصـــد بودجـــه 
عمومـــی دولـــت اســـت. 37 درصـــد منابـــع عمومـــی از محـــل مالیـــات 
ـــت  ـــروش نف ـــی، 26 درصـــد از محـــل ف ـــی دولت ـــای عملیات و درآمده
ـــع  ـــد مناب ـــت. 75 درص ـــتقراض اس ـــد اس ـــر و 35 درص ـــایر ذخای و س
دولـــت صـــرف هزینه هـــای جـــاری و تنهـــا 12 درصـــد صـــرف 

تحلیل و بررسی 
بــودجـه ۱۴۰۰
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سندیکا+/ انرژی شماره  2800 21 دی 99

می شـــود.  توســـعه ای  و  عمرانـــی   طرح هـــای 
در گـــزارش معـــاون پژوهـــش و برنامه ریـــزی 
ســـندیکا دربـــاره بخـــش مالیـــات در بودجـــه 
ــی  ــای مالیاتـ ــه درآمدهـ ــد کـ ــوان شـ 1400 عنـ
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــد نس ـــد رش ـــا 21 درص ب
بـــه 248 هـــزار میلیـــارد تومـــان افزایـــش یافتـــه 
ــه از 35  ــع بودجـ ــات از منابـ ــهم مالیـ ــت. سـ اسـ
ــال  ــد در سـ ــه 28 درصـ ــال 99 بـ ــد در سـ درصـ
ـــر  ـــات ب ـــدار مالی ـــت. مق ـــه اس ـــش یافت 1400 کاه
ــه  ــبت بـ ــی( نسـ ــخاص حقوقـ ــرکت های )اشـ شـ
ـــت. ـــته اس ـــد داش ـــد رش ـــته، 32 درص ـــال گذش  س
وی درخصـــوص وابســـتگی بودجـــه ســـال آتـــی 
بـــه نفـــت نیـــز مطـــرح کـــرد کـــه میـــزان 
ـــال  ـــد س ـــت از 10 درص ـــه نف ـــه ب ـــتگی بودج وابس
99 بـــه 30 درصـــد ســـال 1400 افزایـــش پیـــدا 
کـــرده اســـت. در بودجـــه 1400 پیش بینـــی 
شـــده اســـت کـــه 275 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
بـــا فـــرض صـــادرات 2.3 میلیـــون بشـــکه 
 نفـــت، از ایـــن بخـــش وارد بودجـــه شـــود. 
در ادامـــه گزارشـــی از رونـــد بودجـــه طر ح هـــای 
عمرانـــی ارائـــه و عنـــوان شـــد کـــه بودجـــه 
ــه  ــوی کـ ــه نحـ ــوده بـ ــی بـ ــا نزولـ ــن طرح هـ ایـ
ــر از  ــه کمتـ ــال 93 بـ ــد سـ ــدود 22 درصـ از حـ
10 درصـــد بودجـــه ســـال 1400 کاهـــش یافتـــه 
ـــرآورد  ـــه ب ـــتناد ب ـــا اس ـــزارش ب ـــن گ ـــت. در ای اس
مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس عنـــوان شـــد کـــه 
ــای  ــاب درآمدهـ ــدون احتسـ ــت بـ ــه دولـ بودجـ
ـــزار  ـــتقراض، 519 ه ـــت و اس ـــروش نف ـــل از ف حاص
ـــرای  ـــه ب ـــی دارد ک ـــان کســـری عملیات ـــارد توم میلی
ــا  ــت، دارایی هـ ــروش نفـ ــت از فـ ــران آن دولـ جبـ
و اســـتقراض اســـتفاده خواهـــد کـــرد کـــه ایـــن 
 روش هـــا نیـــز منجـــر بـــه تـــورم خواهـــد شـــد. 

در ادامـــه ایـــن نشســـت راهکارهـــای پیشـــنهای 
مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس بـــرای جبـــران 
ــه  ــد کـ ــوان شـ ــرح و عنـ ــه مطـ ــری بودجـ کسـ
بنـــا بـــه پیشـــنهاد ایـــن مرکـــز مجمـــوع 
درآمدهـــای حاصـــل از انـــواع مالیـــات بایـــد بـــه 
ــد  ــا رشـ ــه بـ ــد کـ ــدا کنـ ــش پیـ ــوی افزایـ نحـ
حـــدود 75 درصـــد، معـــادل 188 هـــزار میلیـــارد 
 تومـــان بـــه درآمدهـــای مالیاتـــی اضافـــه شـــود. 
دکتـــر اســـدی در ادامـــه در تحلیـــل فضـــای 
مالـــی صنعـــت بـــرق در الیحـــه بودجـــه ســـال 
ـــی وزارت  ـــه عموم ـــد بودج ـــی از رون 1400، گزارش
ـــک  ـــه تفکی ـــرو ب ـــی وزارت نی ـــه عموم ـــرو، بودج نی
ــای تملـــک  ــه طـــرح هـ ــد بودجـ ــا، رونـ بخش هـ
دارایـــی ســـرمایه ای بخـــش بـــرق، بودجـــه طرح هـــای 
 تملـــک دارایـــی ســـرمایه ای بخـــش بـــرق ارائـــه کـــرد. 

در بخـــش مربـــوط بـــه ارائـــه پیشـــنهادات، 
ســـاماندهی  جهـــت  ســـندیکا  پیشـــنهادات 
بدهی هـــای دولـــت بـــه بخـــش خصوصـــی، 
بـــا  زیربنایـــی  طرح هـــای  مالـــی  تأمیـــن 
ــذاری  ــرمایه،  واگـ ــول و سـ ــازار پـ ــتفاده از بـ اسـ
ــه  ــرمایه ای بـ ــای سـ ــای تملـــک دارایی هـ طرح هـ
ــای  ــی انرژی هـ ــن مالـ ــی، تأمیـ ــش غیردولتـ بخـ
قراردادهـــای  مشـــکل  رفـــع  و  تجدید پذیـــر 
متوقـــف پیمانـــکاران و ســـازندگان نیـــرو توســـط 
معـــاون پژوهـــش و برنامه ریـــزی ســـندیکا ارائـــه 
ـــنهادات در  ـــن پیش ـــی از ای ـــه برخ ـــد ک ـــوان ش و عن
ـــا اعمـــال  ـــرژی مجلـــس رد و برخـــی ب کمیســـیون ان
ـــدی در  ـــه بع ـــده و در مرحل ـــرش ش ـــرات پذی تغیی
 صحـــن علنـــی مجلـــس بررســـی خواهـــد شـــد. 
در ادامـــه جلســـه دکتـــر هاشـــمی، مشـــاور 

ـــات  ـــث مالی ـــه مبح ـــاره ب ـــا اش ـــندیکا ب ـــی س مالیات
ـــاد در  ـــه اقتص ـــی ک ـــت: زمان ـــه 1400 گف در بودج
ــای  ــی از راهکارهـ ــرد، یکـ ــر می بـ ــه سـ ــود بـ رکـ
کمـــک بـــه ایجـــاد رونـــق و حرکـــت شـــرکت ها 
کاهـــش مالیات هاســـت. وقتـــی مالیـــات کمتـــری 
ـــود در  ـــول ش ـــادی وص ـــاالن اقتص ـــرکت ها و فع از ش
واقـــع نقدینگـــی در شـــرکت باقـــی مانـــده و بـــه رشـــد 
ـــا توجـــه  ـــا ب ـــد ام ـــگاه کمـــک می کن و توســـعه آن بن
ـــل  ـــه حداق ـــور ب ـــی کش ـــای نفت ـــه درآمده ـــه اینک ب
ـــه  ـــش، در الیح ـــای کاه ـــه ج ـــا ب ـــیده مالیات ه رس
بودجـــه 1400 افزایشـــی بـــوده و 251 هـــزار میلیـــارد 
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــی پیش بین ـــد مالیات ـــان درآم  توم
ـــه  ـــد ک ـــن باش ـــر ای ـــت ب ـــر اراده دول ـــزود: اگ وی اف
پایه هـــای  از  را  یافتـــه  افزایـــش  مالیات هـــای 
ـــوب  ـــد، فی نفســـه نامطل ـــد وصـــول کن ـــی جدی مالیات
ــر بحـــث جلوگیـــری  نیســـت بـــه خصـــوص اگـ
ــاس  ــد. براسـ ــرح باشـ ــی مطـ ــای مالیاتـ از فرارهـ
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــا 100 ه ـــن 40 ت ـــا بی برآورده
ـــت  ـــر دول ـــود دارد، اگ ـــی وج ـــرار مالیات ـــور ف در کش
بتوانـــد جلـــوی ایـــن فـــرار مالیاتـــی را بگیـــرد نیـــازی 
بـــه افزایـــش مالیات هـــا نخواهـــد بـــود. ای کاش 
ـــی،  ـــا 25 درصـــدی درآمدهـــای مالیات افزایـــش تقریب
ـــی پوشـــش داده شـــود.  ـــرار مالیات ـــا جلوگیـــری از ف  ب
مشـــاور مالیاتـــی ســـندیکا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی 
دیگـــر از راه هـــای پوشـــش افزایـــش درآمدهـــای 
ــت،  ــی اسـ ــای مالیاتـ ــش پایه هـ ــی، افزایـ مالیاتـ
ـــوع  ـــه موض ـــت ک ـــالی اس ـــد س ـــرد: چن ـــح ک تصری
مالیـــات بـــر خانه هـــای خالـــی و خودروهـــای 
ـــم اینکـــه در بودجـــه  لوکـــس مطـــرح شـــده و علیرغ
99 نیـــز بـــه آنهـــا اشـــاره شـــده بـــود، درآمـــد مالیاتـــی 
ـــت نتوانســـته از  ـــق نشـــده و دول ـــن محـــل محق از ای
ایـــن محـــل درآمـــدی کســـب کنـــد. لـــذا بهتـــر 
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پیوست

تصویب طرح »جهش تولید 
دانش بنیان ها« در مجلس

مجلس  های  بنیان  دانش  فراکسیون  دبیردوم 
داخلی،  از ساخت  راستای حمایت  در  یازدهم: 
با تکیه بر ظرفیتهای دانش بنیان ها و نخبگان 
ایرانی، طرح »جهش تولید دانش بنیان ها« در 

دستور کار مجلس قرار گرفته است. 
شاکری،  اقبال  ساتکاب،   خبری  پایگاه  گزارش  به 
»دبیر دوم فراکسیون حمایت از دانش بنیان ها« در 
گفت و گو با خبرنگار ما نیز از اجرای طرح »جهش 

تولید دانش بنیان ها« خبر داد و گفت : 
اولویتهای  در  بنیان  دانش  های  از شرکت  حمایت 
مجلس یازدهم قرار دارد و در این راستا فراکسیونی 

نیز به امور مربوط به این حوزه می پردازد. 
و  ها«  بنیان  دانش  ویژه  »صندوق  ایجاد  وی 
ویژه«  های  »ضمانتنامه  و  تسهیالت«  »تخصیص 
در  اشاره  قابل  موارد  از  را  ها«  بنیان  برای »دانش 

این طرح دانست . 
شاکری در ادامه همچنین اجازه خرج کرد بودجه 
های پژوهشی دستگاه ها برای شرکت های دانش 
هفته  در  که  که  دانست  مواردی  دیگر  از  را  بنیان 
اسالمی  مذاکره در مجلس شورای  نوبت  در  آینده 

قرا دارد. 
به  با سازمانها جهت رفع موانع و تسهیالت  تعامل 

دانش بنیانها
این نماینده مجلس یادآور شد: 

معاونت  مدیریت  با   گرفته  صورت  مذاکرات  طی 
تا  شد  مقرر  جمهوری،  ریاست  فناوری  علمی 
در سه حوزه ضمانتنامه  بنیان  دانش  های  شرکت 
دریافت  و  خود  شده  تولید  کاالهای  بازاریابی  ها، 

تسهیالت مورد حمایت جدی قرار گیرند. 
وی تاکید کرد:

به  تولیدکنندگان بخش خصوصی  از  البته حمایت 
محصوالت  سازی  تجاری  و  بازار  در  منظور حضور 
آنها نیز ضامن بازگرداندن اقساط تسهیالت دریافتی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
دانش  مراکز  از  مجلس  نمایندگان  مجمع  بازدید  

بنیان ها با اهداف حمایتی 
از  همچنین  ها  بنیان  دانش  فراکسیون  دوم  دبیر 
و  علم  پارک  از  مجلس  نمایندگان  مجمع  بازدید 
فناوری پردیس و پهنه های علم و فناوری دانشگاه 
ها در هفته آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛ این 
بازدید بتواند رویدادی موثر در جهت تصویب طرح 

های مهم در حوزه دانش بنیان ها باشد. 
می  افزایش  ها  بنیان  دانش  مالی  تسهیالت  سقف 

یابد
تولید  »جهش  طرح  در  اینکه  بر  تاکید  با  شاکری 
نیز  گروه  این  بودجه  ردیف  در  ها«  بنیان  دانش 

اصالحات الزم صورت خواهد گرفت گفت : 
افزایش تسهیالت، حمایت از حضور در بازار، تقویت 
ساخت داخل، فرهنگسازی برای حضور نخبگان در 
دانش بنیان ها و .. از جمله اقداماتی محسوب می 
شود که در مذاکرات مجلس بررسی و به طور قطع 

به آن به شکل عملی پرداخته خواهد شد.

ـــی خـــود  ـــت بخشـــی از درآمدهـــای مالیات اســـت دول
ـــر  ـــن ام ـــه ای ـــت آورد ک ـــه دس ـــل ب ـــن مح را از ای
ـــوص  ـــوی در خص ـــی ق ـــای اطالعات ـــد بانک ه نیازمن
ــت.  ــس اسـ ــای لوکـ ــی و خودروهـ ــالک خالـ  امـ
ـــارد  ـــزار میلی ـــه داد: از 251 ه ـــمی ادام ـــر هاش دکت
تومـــان درآمـــد مالیاتـــی کـــه در بودجـــه 1400 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــده،  59 هـ ــی شـ پیش بینـ
ـــارد  ـــی، 7200 میلی ـــخاص حقوق ـــد اش ـــت درآم باب
تومـــان بایـــت علـــی الحســـاب شـــرکت های 
ـــرکت  ـــت ش ـــان بای ـــارد توم ـــزار میلی ـــی، 4 ه دولت
ــا و  ــان نهادهـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــی و 15 هـ دولتـ
ــای انقـــالب اســـالمی پیش بینـــی شـــده  بنیادهـ
ـــای  ـــا و بنیاده ـــرای نهاده ـــه ب ـــدی ک ـــت. درص اس
ــی  ــد مالیاتـ ــش درآمـ ــالمی در بخـ ــالب اسـ انقـ
در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــا درصـــدی کـــه ایـــن 
نهادهـــا در اقتصـــاد ایـــران ســـهیم هســـتند، 
ــت  ــر بناسـ ــت اگـ ــر اسـ ــدارد و بهتـ ــبی نـ تناسـ
کـــه مالیات هـــا افزایـــش پیـــدا کنـــد، ایـــن 
ـــند.  ـــهیم باش ـــات س ـــول مالی ـــم در وص ـــا ه  نهاده
وی ادامـــه داد: در بودجـــه 1400 بـــرای اشـــخاص 
ـــده  ـــی ش ـــش بین ـــاف پی ـــوان اصن ـــه عن ـــی ب حقیق
ــه  ــت کـ ــان اسـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــم، 16 هـ رقـ
چیـــزی کمتـــر از 7 درصـــد از کل درآمدهـــای 
مالیاتـــی اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اقتصـــاد 
مـــا صنـــف محـــور اســـت و اشـــخاص حقیقـــی 
درآمـــد کالنـــی دارنـــد، ایـــن رقـــم پیش بینـــی 
شـــده عادالنـــه بـــودن ســـهم ایـــن اشـــخاص و 
اصنـــاف را نشـــان می دهـــد. کالنـــی هـــم دارنـــد 
وصـــوا مالیـــت ناعادالنـــه بـــودن ســـهم مالیـــت 
هـــای اشـــخاص حقیقـــی اســـت. اگـــر بتـــوان از 
ـــی  ـــرای پوشـــش درآمدهـــای مالیات ظرفیـــت اینهـــا ب
اســـتفاده کـــرد، از فشـــاری کـــه بـــر بنگاه هـــای 

 اقتصـــادی وارد می شـــود، کاســـته خواهـــد شـــد. 
ـــرورت  ـــه ض ـــه ب ـــندیکا در ادام ـــی س ـــاور مالیات مش
کاهـــش هزینه هـــای دولتـــی اشـــاره کـــرد و 
ــت در  ــاری دولـ ــای جـ ــه هزینه هـ ــت: بودجـ گفـ
ـــرده  ـــدا ک ـــش پی ـــد افزای ـــا 46 درص ـــال 1400 ت س
اســـت کـــه بـــا ایـــن حســـاب، ســـهم بزرگـــی از 
درآمدهـــای دولـــت، صـــرف هزینه هـــای جـــاری 
ـــد  ـــه می توان ـــی ک ـــی از راهکارهای ـــد. یک ـــد ش خواه
ـــی  ـــه جوی ـــد، صرف ـــش ده ـــی را کاه ـــار مالیات فش
بیـــش   1400 بودجـــه  در  هزینه هاســـت.  در 
ــرکت های  ــه شـ ــان بودجـ ــارد تومـ از  1600 میلیـ
ــن  ــه از ایـ ــت کـ ــده اسـ ــی شـ ــی پیش بینـ دولتـ
ـــان، بودجـــه  ـــارد توم ـــر 300 هـــزار میلی ـــغ ب ـــم بال رق
شـــرکت های دولتـــی زیـــان ده اســـت. اگـــر 
دولـــت شـــرکت های دولتـــی زیـــان ده را واگـــذار 
کنـــد، صرفـــه جویـــی بزرگـــی شـــده و تعادلـــی 
ـــد.  ـــد ش ـــاد خواه ـــات ایج ـــش مالی ـــش افزای  در بخ
ــرد:  ــان کـ ــان خاطرنشـ ــمی در پایـ ــر هاشـ دکتـ
ســـندیکا پیگیـــر اجـــرای طـــرح جامـــع مالیاتـــی 
ــنگین  ــای سـ ــرف هزینه هـ ــا صـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ـــی  ـــه عملیات ـــفانه در مرحل ـــی متاس ـــده ول ـــرا ش اج
ـــیدگی  ـــد رس ـــت و فراین ـــده اس ـــف ش ـــدن متوق ش
ـــنتی  ـــورت س ـــه ص ـــان ب ـــرکت ها همچن ـــی ش مالیات
اتفـــاق می افتـــد. اجرایـــی شـــدن ایـــن طـــرح از 
ایجـــاد مفســـده و تحمیـــل هزینه هایـــی کـــه در 
ــال  ــود و اعمـ ــاد می شـ ــوری ایجـ ــه حضـ مراجعـ
ســـالیق شـــخصی جلوگیـــری خواهـــد کـــرد. مقطـــع 
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــنهاد دیگ ـــا پیش ـــازی مالیات ه س
ـــده  ـــه ش ـــی ارائ ـــاق بازرگان ـــه ات ـــندیکا ب ـــط س توس
تـــا فراینـــد رســـیدگی مالیاتـــی شـــرکت ها بـــه 

صـــورت یکســـان انجـــام شـــود.

http://www.ieis.ir/UserImage/991021/991015-budje-04-Website.pdf
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اقتصاد ایران و جهان

ساخت پره های بلند توربین در 
نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، 
در   LP توربین  شش  ردیف  پره های  ساخت  از 
نیروگاه بندرعباس به دست متخصصان داخلی 

این نیروگاه خبر داد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت بـه نقـل 
از وزارت نیـرو )پـاون(، "حسـین سـلیمی" اظهـار 
کـرد: بـا شـروع تحریم هـای ناجوانمردانـه و کمبود 
قطعـات مـورد نیـاز، تصمیـم بـر آن شـد کـه ایـن 
قطعـات در داخـل کشـور سـاخته و بومـی سـازی 
شـود و در همیـن رابطـه مهندسـان بـا اسـتفاده 
از دانـش فنـی، اقدامـات عملـی سـاخت پره هـای 
ردیـف شـش توربیـن LP در نیـروگاه بندرعبـاس 
را آغـاز و در چنـد مرحلـه بازرسـی و بررسـی در 
سـاخت و مهندسـی ایـن قطعـات کار سـاخت بـه 
بهتریـن شـکل مطلـوب بـه پایـان رسـید و نصـب 

. شد
وی بـا بیـان اینکه تولیـد پره های توربیـن، از موارد 
کلیـدی و راهبـردی در زمینـۀ تولیـِد توربین هـای 
تعمیـرات  انجـاِم  و  نگهـداری  همچنیـن  و  بخـار 
پره هـای  افـزود:  نیروگاه هاسـت،  در  خدمـات  و 
هسـتند  کوتاهـی  پره هـای  توربیـن،  قـوی  فشـار 
کشـور  داخـل  در  گذشـته  از  آن  تکنولـوژی  کـه 
 LP پره هـای  به ویـژه  بلنـد  پره هـای  امـا  بـوده، 
پره هایـی هسـتند کـه تکنولـوژی آنها را در دسـت 
نداشـته ایم؛ عـالوه بـر ایـن ریسـک پذیری سـاخت 
ایـن نـوع پره ها بـه دلیـل ایجاد ارتعاشـات بـاال در 

سیسـتم در صـورت سـاخت غیـر اصولـي نیـز در 
داخـل کشـور انجـام نشـده بـود.

اینکـه  بیـان  بـا  بندرعبـاس  نیـروگاه  مدیرعامـل 
بـدون  داخـل  سـاخت  مذکـور  پره هـای  اکنـون 
مشـکل در ردیـف شـش واحـد 3 ایـن نیـروگاه در 
سـال های  در  گفـت:  هسـتند،  بهره بـرداری  مـدار 
اخیـر همـواره در واردات ایـن کاالی اسـتراتژیک 
واحدهـای بـزرگ بخـاری تولیـد بـرق مشـکالتی 
وجود داشـته، امـا متخصصـان نیـروگاه بندرعباس 
بـا همـکاری شـرکت تعمیـرات نیروگاهـی ایـران 
موفـق شـدند بـا بومی سـازی این نـوع پره هـا، نیاز 
کشـور را در ایـن زمینـه تأمیـن و شـرایط تأمیـن 
داخلـی ایـن کاال را بـرای دیگـر نیروگاه هـای بخار 

فراهـم کننـد.
سـلیمی ادامـه داد: سـاخت ایـن پره هـا در داخـل 
کشـور با دانش متخصصان و مهندسـان کشورمان، 
عـالوه بـر تامیـن نیـاز نیروگاه هـای بخـار مشـابه، 
صرفه جویـی ارزی قابـل توجهی را نیز برای کشـور 
و همچنیـن صنعـت بـرق به همـراه خواهد داشـت.

مدیرعامـل شـرکت مدیریـت تولید بـرق هرمزگان 
در ادامـه بـا اشـاره بـه حرکـت سـازنده نیـروگاه 
بندرعبـاس در زمینـه خودکفایـی در تولید قطعات 
مـورد نیـاز واحد های بخار در کشـور گفت: با توجه 
بـه اینکـه توربین هـای بخـار در صنایـع نیروگاهـی 
و پتروشـیمی کاربـرد وسـیع و پـر اهمیتـی دارنـد 
و همچنیـن محـرک اصلـی ژنراتورهـای تولید برق 
هسـتند، اهمیـت کارکرد صحیح و بـدون وقفه این 
توربین هـا بـر همـگان روشـن اسـت و در همیـن 
راسـتا نیـروگاه بندرعبـاس در جهـت بومی سـازی 
تمـام نیازمنـدی خـود در این بخش بـر پایه دانش 
فنـی در کشـور حرکت رو به رشـدی را آغـاز کرده 

است.

مدیرکل دفتر مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم 
مقررات ساتبا؛

صرفه جویی بیش از هزار و 600 
میلیون مترمکعب گازطبیعی با 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

در کشور
صرفه جویی بیش از هزار و 600 میلیون مترمکعب 
گازطبیعی با توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور

راهبردی  برنامه  دفتر  مدیرکل  دفتر  دفتر  مدیرکل 
انرژی های تجدیدپذیر و  تنظیم مقررات سازمان  و 
بهره وری انرژی برق ایران گفت: توسعه 847 مگاوات 
به  منجر  تاکنون  کشور  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
صرفه جویی بیش از هزار و 600 میلیون مترمکعب 

گازطبیعی در کشور شده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ساتبا، 
"ساالر آتش پر" با اشاره به آخرین وضعیت توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور گفت: در آذرماه سال 
میلیون کیلووات ساعت   82 از  بیش  تولید  با  جاری 
انتشار 55 هزار تن  از  انرژی تجدیدپذیر در کشور 
آالینده های  تُن   300 همچنین  و  گلخانه ای  گاز 

محلی تا پایان این ماه جلوگیری شده است.

وی همچنین از صرفه جویی 18 میلیون لیتری آب 
در آذرماه امسال خبر داد و اظهار داشت: عالوه بر 
گذشته  ماه  در  پاک  منابع  از  تولیدشده  برق  این، 
صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی به میزان 
23 میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق 

کرده است.
مقررات  تنظیم  و  راهبردی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
 847 حدود  توسعه  با  تاکنون  ساخت:  خاطرنشان 
مگاوات انواع نیروگاه تجدیدپذیر در کشور با تزریق 
به  انرژی  کیلووات ساعت  میلیون   650 و  هزار   5
سوخت های  مصرف  کشور  برق  سراسری  شبکه 
فسیلی را به میزان هزار و 605 مگاوات کاهش داده 
است و این امر کمک شایانی به کاهش آلودگی های 

زیست محیطی می کند.
آتش پر با بیان این نکته که نیروگاه های خورشیدی 
 303.18 و  مگاوات   413.6 با  به ترتیب  بادی  و 
مگاوات بیشترین سهم را در تولید برق تجدیدپذیر 
توسعه  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  داشته اند، 
مولدهای تجدیدپذیر مختص مشترکین با استقبال 
پایان آذرماه  تا  خوبی همراه بوده است، به طوریکه 
4 هزار و 651 مولد خورشیدی و بادی با مجموع 
ظرفیت 54 هزار و 930 کیلووات توسط مشترکین 
برق  نیروی  توزیع  شرکت های  همکاری  با  برق 

استانی به بهره برداری رسیده اند.
تُن   785 و  هزار  سه  انتشار  عدم  از  پایان  در  وی 
تُن   700 و  هزار   23 همچنین  و  گلخانه ای  گاز 
انواع آالینده های محلی بواسطه تولید برق از منابع 
تجدیدپذیر تا پایان آذرماه امسال خبر داد و افزود: 
بهره برداری از این نوع نیروگاه ها در کشور تا پایان 
ماه گذشته مانع از مصرف هزار و 243 میلیون لیتر 
آب که در تولید برق از نیروگاه های حرارتی از آن 

استفاده می شود، شده است.
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اقتصاد ایران و جهان

عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 
عنوان کرد

آلودگی هوا نتیجه تصمیماتی 
است که به موقع اتخاذ نشد

افزایش  توسعه،  سوم  برنامه  در  آنکه  از  پس 
گرفت،  قرار  توجه  مورد  حامل ها  قیمت  نسبی 
این برنامه ریزی به خوبی در حال پیشرفت بود 
که متاسفانه با تصویب طرح تثبیت قیمت ها در 
مجلس هفتم این روند متوقف شد. به عنوان مثال 
دولت در سال گذشته، نسبت به افزایش قیمت 
بنزین اقدام کرد؛ اما آیا در سال آینده افزایش 
قیمتی در بنزین خواهیم داشت؟ مساله این است 
که موضوعات اقتصادی موضوعاتی نیستند که به 
حال خود رها شوند. نتیجه تصمیماتی که به موقع 
گرفته نشود بعدا با هزینه های سنگین تری ظاهر 

خواهد شد. مازوت سوزی نیروگاه ها و آلودگی

از  مسئوالن  نقیض  و  ضد  سخنان  میانه  در 
مازوت سوزی نیروگاه های تولید برق و برخی صنایع، 
شاخص آلودگی هوای تهران در حال افزایش است 
وارد سومین هفته خود شده  آلودگی  این  تداوم  و 
است؛ مه نسبتاً غلیظی فراز خیابان های پایتخت را 
می کند.  تهدید  را  پایتخت نشینان  جان  و  پوشانده 
برای  زیست  محیط  سازمان  معاون  سو،  یک  از 
در  مازوت  سوخت  از  استفاده  ادامه  از  جلوگیری 
می نویسد،  نامه  دادستانی  به  تهران  نیروگاه های 
نیروگاه های  ادعا می کند که  نیرو  در مقابل وزارت 
وزیر  احوال،  همین  در  نمی سوزانند.  مازوت  تهران 
نفت و رئیس سازمان محیط زیست در قامت پاسخ 
مصرف  جز  »چاره ای  گفتند  و  برآمده  انتقادات  به 

مازوت نداریم.«
عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
تهران اما بر این باور است که مازوت سوزی و متعاقب 
تصمیماتی  نتیجه  و  بوده  معلول  هوا،  آلودگی  آن 

است که به موقع اتخاذ نشده است.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با روابط عمومی اتاق 
بازرگانی تهران گفت: مصرف گاز در بخش خانگی 
این  که  کرده  عبور  مترمکعب  میلیون  مرز600  از 
میزان مصرف، بیش از میزان کل مصرف اروپا است 
با  اولویت  اینکه  به  توجه  با  گاز  تامین کنندگان  و 
از  را  موردنیاز  گاز  از  بخشی  است،  خانگی  بخش 
سوخت صنایع و نیروگاه ها تامین می کنند و برخی 
نیروگاه ها با وجود اینکه در این فصل سال مصرف 
برق پایین است، ظاهراً به سوخت های دیگر از جمله 
مازوت روی آورده اند. این مساله، منجر به افزایش 
آلودگی هوا شده و سالمت شهروندان را تحت تاثیر 
قرار داده است؛ اما سیاستگذاران در دولت و مجلس 
که  کنند  توجه  مساله  این  به  باید  نهاد ها  سایر  و 
کشور به چه دلیل در این موقعیت قرار گرفته است؟
او ادامه داد: اگر خاطرتان باشد حتی مصرف بنزین 
اگر  نیز به مرز 150 میلیون متر مکعب رسید که 
دولت دست به سیاست های بازدارنده نمی زد، شاید 
مصرف این حامل انرژی فراتر از این ارقام رفته بود. 
سیاستگذاری  در  اقتصادی  مسایل  وقتی  واقع  در 
می شود  آن  نتیجه  نمی گیرد،  قرار  توجه  مورد 
را  مصرف  رشد  تکافوی  گاز  تولید  میزان  مثاًل  که 

نمی دهد.
در  برق  قیمت  افزایش  با  دولت  اینکه  بیان  با  او 
تابستان، درصدد کاهش مصرف در این فصل سال 
نیز  گاز  مصرف  مورد  در  داد:  ادامه  است،  برآمده 
اقدام  سیاستی  اجرای چنین  به  نسبت  باید  دولت 
باید  این یک موضوع ملی است و همه  البته  کند. 
نسبت به آن احساس تعهد کنند؛ یعنی اگر سازمان 
محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و دادستانی 
حواله  یکدیگر  به  را  هوا  آلودگی  موضوع  بخواهند، 
دارند  انتظار  مردم  نمی شود.  حل  مشکلی  دهند، 

مسئوالن به طور ریشه ای این مساله را حل کرده و 
از تکرار آن در سال های بعد جلوگیری کنند.

سوم  برنامه  در  آنکه  از  پس  داد:  ادامه  صالحی   
توجه  مورد  حامل ها  قیمت  نسبی  افزایش  توسعه، 
حال  در  خوبی  به  برنامه ریزی  این  گرفت،  قرار 
تثبیت  طرح  تصویب  با  متاسفانه  که  بود  پیشرفت 
قیمت ها در مجلس هفتم این روند متوقف شد. به 
عنوان مثال دولت در سال گذشته، نسبت به افزایش 
قیمت بنزین اقدام کرد؛ اما آیا در سال آینده افزایش 
قیمتی در بنزین خواهیم داشت؟ مساله این است 
به  که  نیستند  موضوعاتی  اقتصادی  موضوعات  که 
حال خود رها شوند. نتیجه تصمیماتی که به موقع 
ظاهر  سنگین تری  هزینه های  با  بعدا  نشود  گرفته 
هوا  آلودگی  و  نیروگاه ها  مازوت سوزی  شد.  خواهد 
نیز معلول بوده و نتیجه تصمیماتی است که باید در 

وقت مناسب اتخاذ می شد و نشد.
باید  پاالیشگاه ها  از  »بسیاری  اینکه  بیان  با  او   
توضیح  می گرفت«  قرار  بهینه سازی  برنامه  در 
به  بود  قرار  که  سرمایه گذاری ها  از  بسیاری  داد: 
شده  متوقف  شود،  منجر  پاالیشگاه  بهینه سازی 
است. این موضوع نشان می دهد وقتی پاالیشگاه ها 
به موقع به روز و بهینه نشود، افزایش تولید مازوت 
هرچه  واقع،  در  بود.  خواهد  اجتناب ناپذیر  نیز 
باشد، تولید مازوت آن کمتر  پاالیشگاه پیشرفته تر 
مازوت  باشد،  قدیمی تر  پاالیشگاه  چه  هر  و  بوده 
تولید  که  بگویم  باید  البته  تولید می کند.  بیشتری 
این  به  افزایش است،  به  پاالیشگاه ها رو  مازوت در 
دلیل که ما نتوانسته ایم بسیاری از پاالیشگاه هایمان 
عدم  این  دالیل  مهم ترین  از  یکی  کنیم.  به روز  را 
به روزرسانی نیز تحریم هاست به این دلیل که تامین 
سرمایه گذاری  نرخ  و  شده  متوقف  خارج  از  مالی 

داخلی و خارجی منفی است.
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متن کامل

در بیست و سومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

روند اجرای سیاست های جدید 
ارزی رضایتبخش نیست

بیست  نشست  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
توسعه  و  تجارت  »تسهیل  کمیسیون  سوم  و 
کیف  و  کم  تهران،  بازرگانی  اتاق  صادرات« 
تجارت ایران در 9 ماهه سال جاری را بررسی و 
به این نکته مهم اشاره کردند که تجارت کشور 
طی این مدت 18.۲ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش داشته است.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
خود،  جلسه  سومین  و  بیست  در  تهران،  اتاق 
فصل  سه  در  ایران  کاالیی  تجارت  بررسی  ضمن 
سیاست های  اجرای  روند  بررسی  به   ،1399 سال 
جدید ارزی که در آبان ماه توسط معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری ابالغ شد، پرداختند. در این جلسه 
چنین عنوان شد که این ابالغیه گرچه واردات محور 
است اما از سوی دیگر با تبیین روش های رفع تعهد 
ارزی صادرات، باعت دلگرمی صادرکنندگان به دلیل 
تسهیل ایجاد شده نسبت به روش های سخت گیرانه 
مسئولیت  مجدداً  اینکه  ضمن  است؛  شده  قبلی 
مشکالت  و  شده  محول  صمت  وزارت  به  تجارت 
تجارت  مسیر  در  مرکزی  بانک  توسط  که  گذشته 
خارجی ایجاد شده بود، برطرف کرده است. چرا که 
به موجب این دستورالعمل، صادرکنندگان مخیرند 
همچون  اعالمی  روش های  از  یک  هر  اساس  بر 
تهاتر، واردات در مقابل صادرات غیر، استفاده از ارز 
متقاضی و واگذاری کوتاژ صادراتی رفع تعهد ارزی 
کنند. اما جای بسی تاسف است که بعد از گذشت 
دو ماه از ابالغیه معاون رییس جمهور که آن هم به 
تایید رییس جمهور رسیده هنوز توسط دستگاه های 

اجرایی عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران در ابتدای این نشست به ابالغیه معاون 
سیاست های  مورد  در  جمهوری  رئیس  اقتصادی 
ارزی اشاره کرد و گفت: به موجب سیاست های یک 
سال و نیم گذشته که مسئولیت تجارت خارجی به 
واردات  و  صادرات  بود،  شده  واگذار  مرکزی  بانک 
تحت تاثیر قرار گرفت و دچار چالش هایی شد. اما 
دولت تصمیم گرفت، نگاه دیگری به تجارت خارجی 

داشته باشد و در سیاست های خود بازنگری کند.
در  تجدیدنظر  از  پیش  افزود:  الهوتی  محمد 
صادرکنندگان  به  اتهام  این  تجاری،  سیاست های 
وارد  می شد که با افزایش قیمت ارز، آنها  می خواهند 
تنظیم  ترتیب  بدین  و  کنند  صادر  را  کاالها  همه 
که  است  حالی  در  این  خورد.  خواهد  هم  بر  بازار 
واردات مواد اولیه نیز دچار افزایش قیمت شده بود 
و متعاقب آن تولید نیز با افزایش قیمت غیرمنطقی 
ناگزیر  بود که دولت  مواجه شد. در همین شرایط 
شد در سیاست های خود بازنگری کند که این تغییر 

رویکرد، منتج به ابالغیه 177 شد.
ابالغیه  این  از  ماه  دو  حدود  اینکه  به  اشاره  با  او 
در  انتظار  مورد  تغییرات  و  است،  شده  سپری 
نداده است، توضیح داد: در  ارزی رخ  سیاست های 
حال حاضر مسئولیت کار به طور مستقیم در اختیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به طوری که 
را  ابالغیه  این  مرکزی  بانک  که  آذرماه  نوزدهم  از 
اجرای  مسئولیت  کرده،  ابالغ  عامل  بانک های  به 
توسعه  بر عهده سازمان  این دستورالعمل مشخصا 
تجارت قرار گرفته ولی متاسفانه اجرایی نشده است.
آزادسازی 8 میلیارد دالر کاالی رسوبی در گمرک

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
فروردین  ابالغیه 22  از  داد: پس  ادامه  تهران  اتاق 

کنفدراسیون  سوی  از  بالفاصله   ،1397 سال  ماه 
صادرات، کمیته ارزی اتاق ایران و کمیسیون تسهیل 
اتاق تهران، سیاست های  تجارت و توسعه صادرات 
ارزی به نقد کشیده شد و ما همین پیشنهادات را 
مطرح کردیم که مورد توجه قرار نگرفت و اکنون 
رسمیت  به  پیشنهادات  همان  سال   2.5 از  پس 
بندهای  تشریح  با  سپس  او  است.  شده  شناخته 
دیگر ابالغیه به این نکته اشاره کرد که صدور این 
ابالغیه سبب شد که 8 میلیارد دالر کاالی رسوبی 
در گمرک آزاد شود. در واقع به واسطه پیگیری وزیر 
بیش  تاکنون  گمرک،  همراهی  هم چنین  و  صمت 
است.  شده  ترخیص  گمرک  از  کاالها  از  نیمی  از 
الهوتی گفت: گرچه بخش خصوصی از این ابالغیه 
استقبال  می کند ولی کماکان مشکالتی وجود دارد 
که اگر تعیین تکلیف نشود، از تاثیر ابالغیه خواهد 
سابقه  و  سقف  شرط  تداوم  به  اشاره  با  او  کاست؛ 
سال 1397  ارزی  بدهکاران  تکلیف  تعیین  عدم  و 
تعلیق شده  این بدهی  به موجب  و کارت هایی که 
افزوده  ارزش  مالیاتی  معافیت های  اعمال  گفت که 

برای سال 1398 نیز در ابالغیه مسکوت است.
درصدی   20 کاهش  و  واردات  16درصدی  افت 

صادرات
تجارت  تسهیل  کمیسیون  رئیس  آنکه  از  پس 
از  را  خود  تحلیل  تهران،  اتاق  صادرات  توسعه  و 
وضعیت اجرای دستورالعمل ارزی دولت ارائه کرد، 
اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاون  خزاعی،  مریم 
خارجی  تجارت  وضعیت  به  گزارشی  طی  تهران 
ابتدا  در  او  پرداخت.   1399 سال  9ماهه  در  ایران 
با اشاره به کاسته شدن رشد منفی صادرات کاالها 
و خدمات در فصل دوم و کاهش اثر منفی آن در 
رشد اقتصادی گفت: از رشد منفی واردات کاالها و 
خدمات در فصل دوم نیز کاسته شده و این کاهش 

در رشد اقتصادی اثر مثبتی داشته است.
خزاعی در ادامه، از تضعیف همه مولفه های تجارت 
داد  طی سه فصل نخست 1399سال 1399 خبر 
و گفت: واردات با 16.2درصد، صادرات بدون نفت 
کاهش  18.2درصد  تجارت  کل  20.3درصد،  خام 
داشته و تراز تجاری 1.2میلیارد دالر کاهش یافته 

است.
تجارت  مقداری  ماهانه  روند  مورد  در  همچنین  او 
این شاخص نشان دهنده  بررسی  خارجی گفت که 
در  غیرنفتی  صادرات  روند  در  شدیدتر  »نوسانات 
مقدار  همزمان  »افزایش  واردات«،  روند  با  مقایسه 
واردات و صادرات غیرنفتی در آذر 1399در مقایسه 
با ماه قبل« و »افزایش مقدار واردات و در مقابل افت 
مقایسه  1399در  آذر  در  غیرنفتی  صادرات  مقدار 
که  دیگری  متغیر  است.  قبل«  سال  مشابه  ماه  با 
خزاعی به آن اشاره کرد، روند ماهانه ارزش تجارت 
خارجی کشور بود که او در این باره گفت: بررسی 
این متغیر، حاکی از افت آشکار سطوح آستانه باال 
و پایین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات طی 9ماه 
سال 1399 است. همچنین افزایش همزمان ارزش 
واردات و صادرات غیرنفتی در آذر 1399در مقایسه 
با ماه قبل قابل مشاهده است. افزون بر این، ارزش 
واردات و در مقابل، ارزش صادرات غیرنفتی در آذر 
افزایش  قبل  سال  مشابه  ماه  با  مقایسه  1399در 

یافته است.
عمده  مقصد   20 به  اشاره  با  ادامه  در  خزاعی 
صادراتی ایران از »تمرکز باال در مقاصد صادراتی«، 
»ارزش 23.6 میلیارد دالری و سهم 94 درصدی در 
20 مقصد تجاری ایران از کل صادرات بدون نفت 
خام طی 9 ماه« و »افت صادرات به عمده مقاصد 
امارات متحده  برتر به استثنای کشور های  صادراتی 
عربی، آذربایجان، روسیه، سنگاپور، آلمان و ونزوئال« 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66707
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مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار خبر داد

بیش از 30 درصد منابع مالی 
موردنیاز پویش »هزار امید« 

تأمین شد
علی اصغر خامنوی مدیرعامل جامعه نیکوکاری 
ابرار خبر داد: با مشارکت فعاالن اقتصادی عضو 
اتاق های بازرگانی، تشکل ها، اتحادیه ها و ... در 
سراسر کشور، تاکنون بیش از 30 درصد منابع 

مالی موردنیاز پویش تأمین شده است.
علی اصغر خامنوی مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار 
خبر داد: با مشارکت فعاالن اقتصادی عضو اتاق های 
بازرگانی، تشکل ها، اتحادیه ها و ... در سراسر کشور، 
موردنیاز  مالی  منابع  درصد   30 از  بیش  تاکنون 

پویش تأمین شده است.
بسیاری  منفی  اثرات  کرونا  ویروس  همه  گیری 

به  دسترسی  عدم  است.  داشته  آموزش  حوزه  بر 
باعث  تبلت  یا  اینترنت، گوشی هوشمند، کامپیوتر 
باکیفیت  آموزش  از  بسیاری  آموزان  دانش  شده 
نیکوکاری  جامعه  اهداف  با  همسو  شوند.  محروم 
ابرار در حمایت از تحصیل، پویش هزار امید برای 
و  آموزان  دانش  بین  توزیع  و  تبلت   1000 تهیه 

دانشجویان نیازمند راه اندازی شد.
مدیرعامل  خامنوی  علی اصغر  زمینه،  همین  در 
جامعه نیکوکاری ابرار در گفت وگو با »پایگاه خبری 
اتاق ایران« توضیح داد: پویش هزار امید، هم زمان با 
بازگشایی مدارس، از ابتدای مهرماه آغازشده است. 
با مشارکت فعاالن اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی، 
... در سراسر کشور، تاکنون  تشکل ها، اتحادیه ها و 
پویش  موردنیاز  مالی  منابع  درصد   30 از  بیش 

تأمین شده است.
شرایط  واجد  افراد  شناسایی  هم زمان  گفت:  او 
و  مشارکت  با  تا  تبلت  توزیع  برای  برنامه ریزی  و 
انجام  حال  در  نیز  بازرگانی  اتاق های  نظارت  بعضاً 
ساری،  بازرگانی  اتاق های  فعال  مشارکت  با  است. 
تأمین  در  کرمان  و  یاسوج  خرم آباد،  خرمشهر، 
بخشی از هزینه های خرید تبلت، توزیع تلبت ها از 
این 4 استان آغاز شد و متناسب با مشارکت مادی 
و معنوی اتاق ها، در سایر استان های کشور نیز انجام 

خواهد شد.
طبق توضیحات او، عالقه مندان برای کمک به این 
پویش می توانند از طریق کارت بانکی به نام جامعه 
نیکوکاری ابرار نزد بانک ملت به شماره حساب  یا 

شماره کارت جامعه نیکوکاری ابرار اقدام کنند. 
وب سایت  طریق  از  پرداخت  امکان  این،  بر  عالوه 
جامعه نیکوکاری ابرار و اپلیکیشن »آپ« در قسمت 
نیکوکاری به نام جامعه نیکوکاری ابرار فراهم شده 

است.

در  صادرات  شتاب دهی  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
تصمیمات خلق الساعه، 

بزرگ ترین آفت برای بخش 
خصوصی است

رئیس مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات اتاق 
خلق الساعه،  تصمیمات  است:  معتقد  ایران 
است.  خصوصی  بخش  برای  آفت  بزرگ ترین 
و  خصوصی  بخش  از  حمایت  درعین حال،  او 
در  را  صادرات  حوزه  در  جوان  صادرکنندگان 
گروی تدوین قوانین حمایتی از سوی مجلس و 

اجرای آن ها از طرف دولت عنوان می کند.
شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  رئیس  اقتصادی،  مهدی 
خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  ایران  اتاق  صادرات 
توسعه  الزامات  به  توجه  با  اظهار کرد:  ایران«  اتاق 
اما  توسعه،  ششم  برنامه  در  غیرنفتی  صادرات 
همان طور که آمار و ارقام تجارت خارجی هم نشان 
صادرات  برای  که  هدفی  یک سوم  تنها  می دهند، 
غیرنفتی در نظر گرفته شده بود، محقق شده است 
و  از بخش خصوصی  باید  نشان می دهد که  این  و 

به ویژه شرکت های دانش بنیان حمایت شود.
اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و صادرکنندگان 
جوان در حوزه صادرات را در گروی تدوین قوانین 
طرف  از  آن ها  اجرای  و  مجلس  سوی  از  حمایتی 

دولت عنوان کرد.
او خاطرنشان کرد: اگر حمایت های ویژه ای از بخش 
این  از  ناشی  مثبت  اثرات  باشیم،  داشته  خصوصی 
حمایت را در آینده ای نزدیک در مثبت شدن تراز 

تجاری کشور شاهد خواهیم بود.
اقتصادی همچنین گفت: به نظر من آنچه ما در حال 
حاضر نیاز داریم، برنامه ریزی مختص ماه های پایانی 

برنامه  یک  نیازمند  ما  بلکه  نیست؛  دولت  فعالیت 
کالن هستیم. چراکه تجارت یک فرآیند بلندمدت 
برنامه های  تعدد  به رغم  دیگر  طرف  از  و  است 
این  برنامه ها  این  ایرادهای  از  یکی  اما  توسعه ای، 

است که منطبق با شرایط روزبه اجرا درنمی آیند.
بزرگ ترین  خلق الساعه  تصمیمات  است:  معتقد  او 
آفت برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی است.

اقتصادی گفت: در بسیاری از مواقع شاهد هستیم 
که فعاالن اقتصادی به رغم صرف هزینه های هنگفت 
با  ارتباط  و  خود  صادراتی  بازارهای  توسعه  برای 
خلق الساعه  بخشنامه  یک  با  اما  کشورها،  سایر 
می شوند.  خود  فعالیت های  توقف  به  ناچار  دولت، 
رایانه  حمایت  نگاه  یک  نیازمند  ما  صادرکنندگان 
از سوی دولت هستند، نه اینکه به مقوله صادرات 
و  نگاه شود  فرایند مصرفی  به عنوان یک  واردات  و 
هر زمان که مانند االن نیاز به صادرات و توسعه آن 
مابقی  در  و  گیرند  قرار  توچه  مورد  شد،  احساس 

زمان ها به حال خود رها شوند.
و  نوآوری  مرکز  وظایف  مهم ترین  تشریح  با  او   
اهداف  مهم ترین  از  یکی  گفت:  صادرات  شتابدهی 
و وظایفی که از سوی شورای سیاست گذاری هیات 
شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  برای  ایران  اتاق  رئیسه 
از  حمایت  است،  گرفته شده  نظر  در  صادرات 
او در همین  نوآور است.  شرکت های دانش بنیان و 
زمینه تأکید کرد که در صدر اولویت های حمایتی 
از  حمایت  صادرات،  شتابدهی  و  نوآوری  مرکز 

صادرکنندگان جوان قرار دارد.
شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  تاسیس  اقتصادی، 
ارتباطی  به عنوان یک هاب  را  ایران  اتاق  صادرات 
میان کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، اتاق های 
آنها  طرفین  و  اقتصادی  فعاالن  بازرگانی،  مشترک 
کرد  امیدواری  ابراز  و  توصیف  کشور  از  خارج  در 
متن کامل

http://otaghiranonline.ir/news/36340
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مدیرعامل صندوق توسعه ملی

تزریق ۲500 میلیارد تومان از 
صندوق توسعه ملی به بورس

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲500 
این  حمایت  دوم  مرحله  در  تومان،  میلیارد 

صندوق از بورس تا پایان سال، خبر داد.
توسعه  صندوق  مدیرعامل  شهیدزاده،  مرتضی 
 2 دوم  مرحله  در  می کنیم  پیش بینی  گفت:  ملی 
هزار و 500 میلیارد تومان، تا پایان سال، از محل 
)در  طرح ها  سایر  به  شده  داده  تسهیالت  برگشت 
بازار  تثبیت  صندوق  اختیار  در  گذشته(  سال های 
اول،  مرحله  در  داد:  ادامه  وی  گیرد.  قرار  سرمایه 
هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از بازار سرمایه 
این  شد.  پرداخت  سرمایه  بازار  تثبیت  به صندوق 
توسعه  صندوق  اساس نامه  در  افزود:  مسئول  مقام 
ملی، برای جلوگیری از انحراف در مفاد اساس نامه، 
دیوان  بازرسی،  سازمان  از  متشکل  نظارتی  هیئت 

تعریف  حسابرسی  سازمان  و  کشور  کل  محاسبات 
شده است که برای تصمیمات گرفته شده، باید این 
نیاز  زمان  در  مبلغ  این  تا  کنیم  متقاعد  را  هیئت 

صندوق تثبیت بازار سرمایه به آن تزریق شود.
سرمایه  بازار  از  حمایت  و  کمک  گفت:  شهیدزاده 

باید در طول زمان و به تدریج انجام شود.
اجازه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق 

تثبیت بازار سرمایه
عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر  امسال  افزود:  وی 
توسعه  صندوق  سپرده گذاری  اجازه  ملی،  امنیت 
بازار سرمایه داده شد، که  ملی در صندوق تثبیت 
در واقع تبصره ای در قانون بود که بتوانیم این پول 

را مستقیماً در اختیار بورس قرار دهیم.
از  منظور  گفت:  ملی  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
ملی  توسعه  صندوق  منابع  کل  درصد  یک  تزریق 
به بازار سرمایه، یک درصد کل منابع هر سال است.

طبق  گذشته  سال های  در  منابع  این  افزود:  وی 
مختلف  طرح های  نظارتی، صرف  دستگاه های  نظر 

بنابراین  است،  شده  حاکمیتی  درخواست های  و 
بازار  به  تا  ندارد  از سال های گذشته وجود  منابعی 
ابتدا  سرمایه داده شود. شهیدزاده گفت: این پول، 
باید به طرح های اقتصادی و ارزآور اختصاص یابد.، 
نرسیده،  پایان  به  این طرح ها هنوز  آنجاکه  از  ولی 
نمی توانستیم به بانک ها بگوییم پول ها را برگردانند، 
با بررسی انجام شده و مذاکره و تعامل  از این رو، 
با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد، از محل 
صندوق  اختیار  در  منابعی  ریالی،  منابع  برگشت 

تثبیت بازار سرمایه گذاشته شود.
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی 

به بورس
منابع  از  درصد  یک  اختصاص  تفسیر  درباره  وی 
صندوق توسعه ملی به بورس، نیز گفت: دبیرخانه 
از  قانون،  براساس  گفته،  ملی  امنیت  عالی  شورای 
ساالنه صندوق  منابع  از  درصد  یک  باید   94 سال 
دلیل  به  که  می یافت  اختصاص  بورس  به  توسعه 
مشکالت حقوقی این کار انجام نشد، بر این اساس، 
منابع ریالی از محل برگشت تسهیالت به طرح ها، 

مبنای تخصیص یک درصد قرار می گیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، افزود: همه وظایف 
برگشت  محل  از  نیست،  بورس  از  پشتیبانی  ما 
که  طرح هایی  سایر  منابع  باید  طرح ها  تسهیالت 
از طریق حاکمیت به ما معرفی می شود نیز تأمین 
شود. شهیدزاده گفت: ما از منابع ارزی، چیزی به 
بورس تخصیص نمی دهیم.، چون باید این منابع در 
بنابراین  شود،  تبدیل  تسعیر  نرخ  به  مرکزی  بانک 
خود  ریالی  منابع  محل  از  ملی  توسعه  صندوق 
بورس را پشتیبانی می کند. وی افزود: ماهیت منابع 
مصوبه  براساس  است  ارزی  ملی  توسعه  صندوق 
فقط 10  هر سال  ورودی  از  در سال 94.  مجلس 
درصد را می توانستیم تسعیر و به ریال تبدیل کنیم 

قرار  صنعت  و  کشاورزی  بخش های  اختیار  در  و 
دهیم، که این کار نیز انجام شد.

اجرا نشدن آئین نامه به دلیل مسائل حقوقی
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، گفت: براساس قانون 
رفع موانع تولید، از سال 94 طبق قانون باید یک 
برای  از منابع هر سال صندوق توسعه ملی  درصد 
پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص می یافت.، ولی 

آئین نامه آن به دلیل مشکالت حقوقی اجرا نشد.
توسعه  صندوق  مصوب،  قانون  براساس  افزود:  وی 
اما سازمان  بانک ها سپرده گذاری می کند،  در  ملی 
از  نمی تواند  حقوقی  مشکالت  دلیل  به  بورس 
توسعه  صندوق  سپرده ای  که  دولتی  بانک های 
راین  به  بگیرد،  تسهیالت  دارد،  قرار  آن  در  ملی 
اساس بانک ها و صندوق توسعه ملی تا قبل از این 

نمی توانستند به بورس تسهیالت بدهند.
تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی به کرونا

اعتبار  تخصیص  درباره  همچنین  شهیدزاده 
امسال  گفت:  نیز،  کرونا  به  ملی  توسعه  صندوق 
درخواست  و  رهبری  معظم  مقام  فرمان  براساس 
از  پشتیبانی  برای  یورو  میلیارد  یک  رئیس جمهور، 
داده شد  اختصاص  درمان  و  بهداشت  دستگاه های 

که آن را به بانک مرکزی ابالغ کردیم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، افزود: بانک مرکزی، 
متناسب با فروش این ارز در بازار، آن را تسعیر و در 
اختیار دستگاه های بهداشت و درمان قرار می دهد.

قرار  منابع  این  تمام  اینکه،  به  اشاره  با  شهیدزاده 
بود به بخش پیشگیری و درمان داده شود، گفت: 
ممکن است بخشی از این منابع، برای تولید واکسن 
پرداخت شود و بخشی هم به دلیل کمک نیروهای 
وی  یابد.  اختصاص  آن ها  به  بخش،  این  به  مسلح 
افزود: بیش از 750 میلیون یورو، تسعیر و در اختیار 

بهداشت و درمان قرار گرفته است.



9

شماره  2800 21 دی 99

9

یادداشت

لطفعلــی بخشــی در یادداشــتی نوشــته 
اســت: جلوگیــری از تصویــب قوانیــن و ابالغ 
ــعه  ــد توس ــد، ض ــد تولی ــنامه های ض بخش
ــی از  ــش خصوص ــع بخ ــا مناف ــاد ب و در تض
جملــه مهم تریــن مــواردی اســت کــه فضــا 
ــوار  ــی هم ــش خصوص ــت بخ ــرای فعالی را ب

می کنــد.
ــای  ــد در فض ــی بتوان ــش خصوص ــه بخ ــرای اینک ب
ــد  ــد نیازمن ــت کن ــور فعالی ــود کش ــادی موج اقتص
زیرســاخت هایی اســت کــه در آن بــه مباحــث 
مختلــف پرداختــه شــده باشــد؛ یکــی از مــواردی که 
توجــه بــه آن ضــرورت دارد، جلوگیــری از تصویــب 
ــد  ــد، ض ــد تولی ــنامه های ض ــالغ بخش ــن و اب قوانی
ــی  ــش خصوص ــع بخ ــا مناف ــاد ب ــعه و در تض توس
ــه  ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــتگذاران ب ــت. سیاس اس
تصویــب برخــی از قوانیــن و ابــالغ بخشــنامه ها 

ــرمایه گذاری  ــد و س ــت تولی ــث تقوی ــد باع می توان
ــمت  ــه س ــال ها ب ــن س ــس در ای ــا برعک ــود ام ش
ــی  ــی و خارج ــرمایه های داخل ــذب س ــش ج کاه
رفتیــم. بــرای اینکــه از پتانســیل بخــش خصوصــی 
در امــور اقتصــاد بتــوان اســتفاده کــرد، بهبــود فضای 
کســب و کار اهمیــت قابــل توجهــی دارد. ایــن 
ــد  ــه می توان ــماری دارد ک ــای بی ش ــون مزیت ه قان
ــه پویایــی  ــا ب ــه بخــش خصوصــی کمــک کنــد ت ب
ــون توســط  ــن قان ــه نظــر می رســد ای ــا ب برســد ام
ــورد  ــی م ــده و حت ــی نش ــوز اجرای ــردان هن دولتم
توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در قانــون بهبــود فضــای 
کســب و کار قــرار بــود تعــداد اخــذ مجوزهــا بــرای 
ــی  ــد ول ــدا کن ــش پی ــادی کاه ــای اقتص فعالیت ه
چنیــن اتفاقــی تاکنــون رخ نــداده و چــه بســا تعــداد 
مجوزهایــی کــه بخــش خصوصــی بــرای انجــام امور 
ــد بگیــرد بیشــتر شــده اســت. چنیــن مــواردی  بای

بشــدت جلــو فعالیــت بخــش خصوصــی را می گیــرد 
ــد و  ــت کنن ــک فعالی ــه چاب ــد ک ــازه نمی ده و اج
ــارت های  ــم خس ــر می خواهی ــد. اگ ــم بگیرن تصمی
وارده بــه بخــش خصوصی که بخشــی از آن بواســطه 
تحریــم و تصمیم هــای دولتــی اســت، کاهــش پیــدا 
کنــد بایســت بــه ســمت تغییــر رویکردهــا و رویه هــا 
برویــم و بــه ایــن بــاور و اطمینان برســیم کــه بخش 
ــور را  ــادی کش ــای اقتص ــد فض ــی می توان خصوص
بهبــود ببخشــد. بدیــن جهــت بــه دولتمــردان 
ــون  ــرای قان ــمت اج ــه س ــه ب ــم ک ــه می کن توصی
ــون  ــن قان ــد؛ ای ــب و کار برون ــای کس ــود فض بهب
ــی در  ــش خصوص ــت بخ ــوه فعالی ــد در نح می توان
اقتصــاد بســیار اثرگــذار باشــد. اگــر چنیــن اتفاقــی 
ــش  ــد و افزای ــار رش ــوان انتظ ــود نمی ت ــال نش دنب
ســرمایه گذاری توســط بخــش خصوصــی را داشــت. 
مســأله دیگــری کــه پرداختــن بــه آن اهمیــت دارد 
ــت برخــی از دســتگاه ها و ســازمان ها  کاهــش دخال
ــه اقتصــاد اســت. ســازمان امــور  ــوط ب در امــور مرب
ــرای  ــد فضــا را ب ــن اجتماعــی و... بای ــی، تأمی مالیات
فعالیــت بخــش خصوصــی فراهــم کننــد اگــر غیــر 
از ایــن اتفــاق بیفتــد بــرای بخــش خصوصــی 
مزاحمت هــای مختلفــی ایجــاد می شــود. ایــن 
ــی و  ــتگاه های دولت ــه دس ــود دارد ک ــدواری وج امی
ــا فعــاالن بخــش خصوصــی همــکاری  حاکمیتــی ب
کننــد. بــه هر ترتیــب فضا و محیــط کســب و کار در 
ایــران بــا چالش هــای متعــددی روبــه رو اســت ولــی 
بــا ایــن حــال فعــاالن بخــش خصوصــی بــا شــرایط 
ســخت موجــود، در حــال فعالیــت هســتند از ایــن رو 
ــا بخــش خصوصــی  ــد شــرایطی فراهــم شــود ت بای
ــر  ــن ام ــود و ای ــدوار ش ــود امی ــده کاری خ ــه آین ب
زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه دولــت در راســتای 
کمــک و تقویــت بخــش خصوصــی گام بــردارد. البته 

ــی  ــچ کمک ــت هی ــی از دول ــی واقع ــش خصوص بخ
نمی خواهــد و تنهــا خواســته آنهــا ایــن اســت کــه 
ــی در  ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــازه دهن ــا اج دولت ه
یــک فضــای آرام و بــدون تنــش فعالیــت کنــد. برای 
اینکــه چنیــن امــری محقــق شــود توصیــه می کنــم 
کــه دولت هــا از دخالــت در امــور بخــش خصوصــی 
و همچنیــن تصویــب قوانیــن متعــدد کــه دســت و 
پــای بخــش خصوصــی را می بنــدد، پرهیــز کننــد. 
در تمــام دولت هــا بخــش خصوصــی نتوانســته 
ــد، چــرا  ــدا کن ــی و واقعــی خــود را پی ــگاه اصل جای
کــه دولت هــا همــواره بــا واگــذاری امــور بــه 
بخــش خصوصــی در ظاهــر موافــق بوده انــد امــا در 
جریــان واگــذاری فعالیت هــای اقتصــادی بــه بخــش 
ــدان  ــن ب ــود دارد و ای ــی وج ــی مقاومت های خصوص
ــه ایــن ســمت  معناســت کــه دولــت نمی خواهــد ب
حرکــت کنــد. یکــی  دیگــر از مــواردی کــه اصــالح 
بخــش  چابک ســازی  بــه  منجــر  می توانــد  آن 
ــارت های  ــو خس ــن جل ــود و همچنی ــی ش خصوص
ــت و  ــوذ دول ــترش و نف ــدم گس ــرد، ع ــی را بگی آت
ــا  ــت. دولت ه ــادی اس ــای اقتص ــا در فض خصولتی ه
بایــد بداننــد کــه وظیفــه نظــارت دارنــد بــه همیــن 
جهــت هرگونــه فعالیــت بنــگاه داری می توانــد باعــث 
تضعیــف بخــش خصوصــی شــود. در حــال حاضــر 
دولــت و خصولتی هــا به صــورت گســترده در فضــای 
اقتصــادی حضــور دارنــد و ایــن امــر بشــدت چالــش 
ــالم  ــت و س ــت درس ــه رقاب ــرا ک ــت، چ ــن اس آفری
ــن  ــی در چنی ــش خصوص ــرد. بخ ــورت نمی گی ص
ــن میــان  ــد خــوب کار کنــد. در ای ــی نمی توان فضای
بایــد تأکیــد کــرد کــه بخــش خصوصــی ایــران بــا 
وجــود تمــام فــراز و نشــیب هایی کــه تجربــه 
کــرده اســت امــا توانســته کار خــود را انجــام دهــد 

ــد. ــاد را بچرخان ــرخ اقتص و چ

چگونه از خسارت به بخش خصوصی جلوگیری کنیم؟
لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
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نگاه آخر

مزرعه گل نرگس در گلستان
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