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به گزارش ایسنا علیرضا کالهی در نشستی خبری با بیان این که قانون لغو معافیت مالیات صادراتی مواد اولیه خام و نیمه خام در کشور 
ابالغ شده و در دستور کار قرار گرفته است اظهار کرد: با این حال شاهدیم که برخی مواد از جمله شمش فوالد، شمش مس، متانول و 

اوره از لیست این مواد خارج شده است.

ادامه  در صفحه2

 جناب آقای دکتر جرجانی

 رئیس محترم هیات مدیره شرکت پالتین ایران

با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت مادر گرامی تان را 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

درآمد ۱۵ میلیارد دالری از محل 
اخذ مالیات از صادرکنندگان مواد خام

وی بـا تاکیـد بـر این که شـمش فـوالد و شـمش مس مـواد اولیه خام 
محسـوب می شـود و از متانول و اوره نیز می توان محصوالت با ارزش 
افزوده بیشـتری تولید کرد و مواد نیمه خام هسـتند، گفت: متاسـفانه 
ایـن مـوارد از لیسـت لغـو مالیات حذف شـده اند که ایـن موضوع جای 

علیرضا کالهی صمدی،
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران

تعجب دارد.
علیرضـا کالهـی صمدی، رئیس کمیسـیون صنایـع اتاق ایران، بـا بیان این 
کـه اگـر ایـن قانـون به طـور کامل اجرایـی شـود و از تمام صـادر کنندگان 
مـواد اولیـه خـام و نیمـه خام مالیات اخذ شـود، سـاالنه ۱۰ تـا ۱۵ میلیارد 
دالر درآمـد بـرای دولـت از این بخش حاصل می شـود گفـت: می توان این 
درآمـد قابـل توجـه را در صندوق توسـعه صنعتی و توسـعه صادراتـی واریز 
کـرد و از محـل آن به توسـعه بخش تولید و توسـعه صادرات کشـور کمک 
شـایانی کرد. به گفته کالهی، در صنعت پتروشـیمی کشـور شـاهد توسـعه 
نامتوازن هسـتیم؛ بـه طوری که بخش قابل توجهی از صادرات پتروشـیمی 

قابلیـت تبدیـل به محصوالت بـا ارزش افزوده بیشـتر را دارند.
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وی بـا بیـان ایـن کـه مزیـت نـرخ خـوراک گاز برای 
واحدهای پتروشـیمی بسـیار زیاد اسـت اظهـار کرد: 
چـرا ایـن فرش قرمـز و قیمـت ترجیحی بـرای دیگر 
صنایـع وجـود نـدارد و چـرا صنایـع دیگـر بایـد مواد 
خـام و خـوراک را بـا قیمت هـای جهانـی دریافـت و 
در صنعـت پتروشـیمی بـا اسـتفاده از نـرخ ترجیحی 
خـوراک شـاهد سـوددهی ۶۰ تـا ۷۰ درصدی باشـیم.

رئیـس کمیته سـیم و کابـل سـندیکای صنعت برق 
ایـران، بـا بیـان این که ما بـرای رونق صنعتی کشـور 
بایـد روی پله هـای دوم و سـوم کـه کاالی واسـطه و 
قطعـات اسـت، متمرکز شـویم گفـت: حمایتهای بی 
چـون و چرایـی کـه از صنعـت خودرو صـورت گرفته 
مشـکالت زیـادی را بـه وجـود آورده اسـت. خروجی 

۴۰ سـال حمایـت بی چون و صـدا از صنعـت خودرو 
دسـتاوردی را به همراه نداشـته اسـت که باید به این 

مسـاله توجه کرد.
کالهـی ادامـه داد: ایـران در شـرایطی نیسـت کـه 
درهـا را بـرای شـرکت های خارجـی باز کنـد و حتی 
بـا حمایـت غیرمنطقـی مـی توانیـم انحصـار ایجـاد 
کنیـم لـذا باید بـا اسـتفاده از ابزار حمایتـی همچون 
نظـام تعرفه گـذاری بـه توسـعه تولید داخلـی و رونق 

صـادرات کیفـی کشـور کمـک کنیم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد بـا اخـذ مالیـات از 
صادرکننـدگان مـواد خام  و نیمه خام به سـمت رونق 
تولیـد بـا تولید محصوالت با کیفیـت و افزایش ارزش 
افـزوده برویم گفت: رویکرد دولت سـیزدهم در حوزه 

صـادرات خـوب بوده اما هنوز زود اسـت که بتوانیم از 
این رویکـرد خوب نتیجـه بگیریم.

او بـا اشـاره بـه آخرین وضعیت صادرات سـیم و کابل 
ایـران گفـت: بـه طـور متوسـط در طـول سـال ۱۰۰ 
میلیـون دالر صادرات سـیم و کابل صـورت می گیرد 
و ایـن در حالـی اسـت کـه ترکیـه سـاالنه 2 میلیارد 
دالر صـادرات سـیم و کابل دارد، همچنین عربسـتان 
در حـدود ۸۰۰ میلیـون دالر تـا یک میلیـارد دالر در 

ایـن حوزه صـادرات دارد.
کالهـی بـا بیان ایـن که ایـران با وجـود ظرفیت های 
زیـاد در ایـن بخـش از رقبـای منطقه ای خود بسـیار 
عقب تر اسـت گفـت: شـرکت های تولیدکننده سـیم 
و کابـل در ایـران بـا ۳۰ تـا ۴۰ درصـد ظرفیـت کار 

می کننـد. در دهـه ۶۰ با ثبت قیمت شـدیدا یارانه ای 
مس، 2۰۰ شـرکت تولید سـیم و کابل در ایران ثبت 
شـد کـه برخـی از آنها کاغـذی بودند و بـرای گرفتن 
سـهمیه مـس تاسـیس شـدند، برخی شـرکت ها نیز 
زیرپلـه ای هسـتند کـه هنـوز فعالیـت دارند و سـیم 
و کابـل تقلبـی و بی کیفیـت بـه بـازار کشـور عرضـه 

می کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن سـیم و کابل تقلبـی موجب 
بـروز خسـاراتی نیـز شـده اسـت، مثال آتش سـوزی 
پالسـکو، کلینیـک ابـن سـینا، مسـجد ارگ، بـرج 
چالـوس و ... ناشـی از سـیم و کابـل برق بوده اسـت، 
گفت: برخی شـرکت ها در کشـورهای منطقه هستند 
کـه بـه انـدازه کل تولیـد صنعت سـیم و کابـل ایران 

ادامه از صفحه قبل

متن کامل
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پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا
به منظور اولویت بندی مسائل و چالش های اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن، پرسشنامه ای 
تدوین شده است تا بر اساس جمع بندی نتایج آن، دستور کار فعالیت های هیات مدیره دوره هشتم و 

دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.

با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد 
داشت، لذا از اعضای محترم تقاضا می گردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir )بخش 
به طور  تاریخ ۱9/۱۰/۱۴۰۰  تا  را حداکثر  الکترونیکی پرسشنامه مذکور  و پرسشنامه( نسخه  نظرسنجی 

کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند. 
 فایل پرسشنامه را از لینک زیر دریافت کنید: 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf

مصطفـی رجبـی مشـهدی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیت اعمـال محدودیـت برای 
صنایـع کشـور گفـت: بـر اسـاس توافقی که بـا وزارت صمت صورت گرفتـه برای صنایع حـد مصرف تعیین 

شـده است.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن اقـدام بـا هـدف اولویـت بنـدی مصـرف با توجـه بـه محدودیت های سـوخت 
صـورت گرفتـه اسـت، گفـت: مصـارف صنایـع به صـورت لحظـه ای پایـش می شـود و در صورت تجـاوز از 
سـطح تعییـن شـده بـا اخطار قبلی نسـبت بـه قطع برق مشـترک توسـط دیسـپاچینگ ملـی/ منطقه ای 

اقـدام خواهد شـد.
وی ادامـه داد: هـدف از اجـرای چنیـن طرح هایی مدیریت مصرف اسـت لـذا تقاضا داریـم صنایع همکاری 

الزم را بـا صنعـت بـرق داشـته باشـند تا این روزها را نیز پشـت سـر بگذاریم.

اولویت بندی مصارف برق صنایع باتوجه به محدودیت های تامین 
سوخت نیروگاه ها

سخنگوی صنعت برق گفت: باتوجه به محدودیت در تامین سوخت نیروگاه ها، تامین برق برای صنایع 
در حد سقف مصرف تعریف شده است.

توییت نوشت

http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای 27 لغایت 30 دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 2۷ لغایت ۳۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عالقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس ۶۶9۴۴9۶۷-۰2۱ اعالم کرده و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن ۸۸۵۴۶۶۱9-۰2۱ )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن ۶۶۵۷۰9۳۰-۰2۱  )داخلی ۱۱۱ خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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به گزارش ایسنا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات 
عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می شود و نرخ 

مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد که شامل شش درصد مالیات و سه درصد عوارض است.
مالیات  پایان هر فصل  از  باید حداکثر ۱۵ روز پس  مالیاتی  افزوده، مؤدیان  ارزش  بر  مالیات  قانون  طبق 
پاییز  دوره  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  مهلت  آخرین  که  کنند  پرداخت  را  زمینه  این  در  مربوطه 

سال جاری تا پایان امروز خواهد بود. 
در این راستا، مؤدیان می توانند از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  قسمت 
مالیات بر ارزش افزوده اطالعات تکمیلی را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه 

اقدام کنند.
همچنین، مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز ۱۴۰۰ را تا پایان مهلت مقرر ارائه 

نکنند، عالوه بر محرومیت از تسهیالت و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

امروز، آخرین مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پاییز
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، امروز آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده 

پاییز و پرداخت مالیات متعلقه است.

بـر اسـاس هماهنگی هـای صورت  گرفتـه از سـوی 
سـندیکا بـا سـتاد برگـزاری هفدهمیـن نمایشـگاه 
بیـن المللـی انـرژی کیـش، اعضـای سـندیکا برای 
حضـور در ایـن رویـداد از 2۰ درصـد تخفیـف ویژه 

برخـوردار خواهنـد بود.
از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه این نمایشـگاه 
در فهرسـت رویدادهـای مـورد حمایـت صنـدوق 
نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهـوری قـرار دارد، 
شـرکت های دانـش بنیـان تـا ۷۰درصـد از هزینـه 
حضـور )تا سـقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال( را پس از 
ارائـه فاکتـور و اسـناد مثبتـه دریافـت خواهنـد کرد. 
لـذا از اعضـای محتـرم دعـوت می شـود در صورت 
عالقمنـدی بـه حضـور در ایـن رویـداد، بـا تکمیل 
فـرم مربوطـه، آمادگـی خـود را جهـت هماهنگـی 
و پیگیری هـای مقتضـی از طریـق شـماره فکـس 
۶۶9۴۴9۶۷-۰2۱ اعـالم و یا برای کسـب اطالعات 
بیشـتر بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه بـه شـماره  
تلفـن ۸۸۵۴۶۶۱9-۰2۱ )آقـای فتح الـه گل( و یا 
بـا مسـئول امور رویدادها و نمایشـگاه های سـندیکا 
بـه  شـماره تلفـن ۶۶۵۷۰9۳۰-۰2۱ )داخلی ۱۱۱ 

خانـم باقرپـور( تمـاس حاصـل فرمایند.
شـایان ذکـر اسـت نمایشـگاه بیـن المللـی انـرژی 
کیـش طـی روزهـای 2۷ لغایـت ۳۰ دی مـاه، بـا 
و  نفـت  وزارت  نیـرو،  وزارت  و حمایـت  همـکاری 
شـرکت هـای تابعـه و تشـکل هـای حـوزه نفـت و 
انـرژی در مرکـز نمایشـگاه هـای کیش برگـزار می 
شـود و بـا توجـه به مشـارکت شـرکت هـای معتبر 
حـوزه انـرژی در ایـن رویـداد و برنامـه ریـزی های 
انجـام شـده بـرای بازدیـد دسـت اندرکاران مرتبط، 
ظرفیت هـای  معرفـی  بـرای  مناسـبی  فرصـت 

شـرکت های محتـرم عضـو خواهـد بـود.

تخفیف ویژه اعضای دانش 
بنیان برای حضور در هفدهمین 

نمایشگاه بین المللی انرژی 
کیش

در  حضور  صورت  در  بنیان  دانش  شرکت های 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش تا 
70درصد از هزینه )تا سقف 100/000/000 ریال( 
دریافت  مثبته  اسناد  و  فاکتور  ارائه  از  پس  را 

خواهند کرد.
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جزئیات عملکرد 9 ماهه درآمد 
مالیاتی/ وصول 82 هزار میلیارد 

تومان ارزش افزوده
معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی با اشاره 
به جزئیات عملکرد 9 ماهه درآمدهای مالیاتی 
تومان  میلیارد  هزار   82 مدت  این  در  گفت: 
مالیات ارزش افزوده و 136 هزار میلیارد تومان 

مالیات مستقیم وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به باال بودن 
هزینه های برق مصرفی در شهرداری بنا داریم با مشارکت بخش خصوصی برای احداث نیروگاه زباله سوز و 

خورشیدی برای تأمین مصرف داخلی برق شهرداری اقدام کنیم.
وی ادامه داد: گام نخست اجرای این طرح مطالعات سایت پسماند است و سپس باید با توجه به پیش نیازها 

و مسائل زیست محیطی و مدیریت پسماند شهر با افق چند ساله برنامه ریزی و اقدام شود.
شهردار ساوه افزود: راه اندازی نیروگاه تولید برق می تواند برق مراکز و کارگاه های پرمصرف شهرداری مانند 

دستگاه سنگ شکن و روشنایی شهر را تأمین کند.
یوسفیان افزود: پیش تصفیه فاضالب شهر در دو نقطه شهر یکی از نیازهای مهم ساوه است با پیش تصفیه 

این پساب امکان استفاده آن در فضای سبز شهری وجود دارد.
شهردار ساوه با اشاره به اینکه جمع آوری و دفع زباله در ساوه مکانیزه نیست؛ تصریح کرد: ما این آمادگی 
را داریم تا با استفاده و مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی حوزه مدیریت پسماند شهر را مکانیزه کنیم 

و مشکالتی ازجمله ساماندهی زباله گردها یکبار برای همیشه در شهر مرتفع شود.

شهردار ساوه اعالم کرد؛

ساخت نیروگاه زباله سوز تولید برق در ساوه
ساوه - شهردار ساوه گفت: شهرداری ساوه با توجه به باال بودن هزینه های برق مصرفی خود بنا دارد 

با مشارکت بخش خصوصی احداث نیروگاه زباله سوز تولید برق را در دستور کار قرار دهد.

اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مسیحی  محمد 
ماهه   9 درآمدهای  به  اشاره  با  فارس  خبرگزاری 
هزار   2۱۸ مدت  این  در  داشت:   اظهار  مالیاتی 
است  شده  وصول  مالیاتی  درآمد  تومان  میلیارد 
میلیارد  هزار   ۱۳۶ مستقیم  مالیات های  سهم  که 
میلیارد  هزار  افزوده ۸2  ارزش  بر  مالیات  و  تومان 
سازمان  مالیاتی  درآمدهای  معاون  است.  تومان 
امور مالیاتی با اشاره به جزئیات درآمد مالیات های 
مستقیم، گفت: ترکیب این وصولی ها نشان می دهد، 
بالغ بر ۸۰ هزار  اشخاص حقوقی در 9 ماه امسال 
میلیارد تومان مالیات پرداختند. همچنین از سوی 
مشاغل، حقوق بگیران و مستغالت ۴۶ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان مالیات وصول شد.
وی ادامـه داد: در بخـش مالیـات بـر ثـروت کـه 
شـامل ارث، سـهام و امـالک سـایر موارد می شـود 
نیـز 9 هـزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شـد. 
مسـیحی در مـورد ترکیـب وصولی هـای مالیـات بر 
ارزش افـزوده عنـوان کـرد: ۴ هـزار میلیـارد تومان 
 ۸۰۰ و  هـزار   2 نفتـی،  فرآروده هـای  از  ناشـی 
و  نقـل  و  شـماره گذاری  مالیـات  تومـان  میلیـارد 
انتقـال خـودرو دریافـت شـد. همچنیـن ۴ هـزار و 
۳۰۰ میلیـارد تومـان از محـل فـروش و مصـرف 
دخانیـات و مابقـی کـه حـدود ۷۰ هـزار میلیـارد 
تومـان می شـود، متعلق بـه مالیـات کاال و خدمات 
اسـت. ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد:  در 9 مـاه 
سـال جـاری وصولی مالیاتـی ۶۰ درصد نسـبت به 
مدت مشـابه سـال 99 رشـد داشـته و ۱۰۸ درصد 
نسـبت بـه بودجه مصـوب تحقـق پیدا کرده اسـت. 
بـه گزارش فـارس، رقم مصـوب درآمدهـای مالیاتی 
بـرای سـال جـاری در بودجه نیز 2۷۰ هـزار میلیارد 
تومان مصوب شـده که مسـئوالن مالیاتـی معتقدند 

کـه ایـن رقم محقـق خواهد شـد.
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به گزارش ایسنا، بررسی آخرین آمار تجارت خارجی 
می دهد  نشان  اساسی  کاالهای  واردات  با  رابطه  در 
که از ابتدای سال تا پایان آذرماه، 2۳.۵ میلیون تن 
کاالی اساسی در 2۵ گروه کاالیی به ارزش بیش از 
آن  از  که  است  ایران شده  وارد  میلیارد دالر   ۱۴.۱
2۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دالر 
به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به 
هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه 
های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و 

ملزومات پزشکی می شود.
در  ترجیحی  ارز  با  اساسی  کاالهای  واردات  روند 
سال جاری همواره افزایشی بوده است؛ به طوری که 
در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
ارزش  نظر  از  درصد  و ۸۳  وزنی  نظر  از  درصد   ۳۶
دلیل  به  مربوطه  مسئوالن  گفته  به  که  دارد  رشد 
خشکسالی و افزایش نیاز به واردات اقالم وارداتی با 
ارز ترجیحی که عمدتا نهاده های دامی هستند و از 
سویی افزایش قیمت قابل توجه در بازارهای جهانی، 

این روند افزایشی اتفاق افتاده است.
شرط حذف ارز ۴2۰۰ در سال ۱۴۰۰

این در حالی است که برای امسال در قانون بودجه 

تکلیف شده بود که هشت میلیارد دالر برای تامین 
کاالهای اساسی به همراه دارو و تجهیزات پزشکی 
پیش بینی شود و دولت براساس شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و بین المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ 
ارز ۴2۰۰ تومانی تا نرخ سامانه معامالت الکترونیکی 
)آی.تی.اس( که نرخی نزدیک به بازار دارد، اقدام کند 
و  ارز ۴2۰۰  ولی در هر صورت فعال حذف رسمی 
افزایش قیمت آن اتفاق نیفتاده است، اما مروری بر 
روند پرداخت ارز ۴2۰۰ تومانی و تفاوت درآمدی آن 

قابل توجه است.
درآمد با ارز ۴2۰۰ کمتر از ۵۰ هزار میلیارد و بدون 

آن تا 2۸۰ هزار میلیارد
تاکنون ۱۱.۱ میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات 
این  دولت  می دهد  نشان  که  کرده  پیدا  اختصاص 
میزان از ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ ۴2۰۰ 

پای 280 هزار میلیارد تومان در میان است!

جزئیاتی از درآمد هنگفت 
حذف ارز 4200

با ارز 4200 تومانی در  واردات کاالهای اساسی 
سال جاری به 11.1 میلیارد دالر رسیده است و 
اگر دولت واردات را با این نرخ انجام نداده بود، تا 
این مقطع درآمد حدود 280 هزار میلیارد تومانی 
برابر  که چند  ارزی داشت  منبع  این  فروش  از 
فروش ارز خود با نرخ ترجیحی است و اختالف 

درآمد قابل توجهی ایجاد می کند.

تومان فروخته است که در این شرایط درآمدی کمتر 
از ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت این میزان اختصاص 
میلیارد   ۱۱.۱ اگر  اما  می کند.  کسب  درآمد  ارز 
دالر اختصاص داده شده را با نرخ سامانه معامالت 
الکترونیک به فروش رسانده بود و متوسط نرخ امسال 
را 2۵ هزار تومان در نظر بگیریم درآمد تا مرز 2۸۰ 

هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می شد.
ارز ترجیحی برای ۱۱.۱  با پرداخت  در این شرایط 
میلیارد دالر، حدود 22۰ هزار میلیارد تومان منابع 
برای دولت ایجاد نشده و به عبارتی رانتی بوده که 

در اختیار وارد کنندگان کاالهای اساسی قرار دارد.
اختالف درآمد  برای ۱۸ میلیارد دالر چقدر است؟

کرد  اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان  که  طور  آن  اما 
احتماال تا پایان سال میزان مصرف ارز ترجیحی به 
حدود ۱۸ میلیارد دالر برسد که فروش این رقم با 

ارز ۴2۰۰ تومان درآمدی کمتر از ۸۰ هزار میلیارد 
تومان برای دولت به همراه دارد و اگر آن را با متوسط 
2۵ هزار تومان می فروخت، درآمدی حدود ۴۵۰ هزار 
میلیاردی ایجاد می کرد، براین اساس با پرداخت ۱۸ 
میلیارد دالر در سال جاری، رانت ۳۶۰ هزار میلیاردی 
وجود داشته و این درآمد در اختیار دولت نبوده است.
از  این در حالی است که حتی مسئوالن دولتی به 
دست رفتن این درآمد برای دولت اذعان داشته اند، 
به عنوان نمونه پورمحمدی -معاون اقتصادی سازمان 
برنامه و بودجه- پیش تر و در جریان عدم حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی در بودجه امسال، گفته بود که دولت 
به  نکرده  اقدام  تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف  برای  اگر 
دلیل شرایط اقتصادی مردم و عدم تحمیل فشار بر 
به جای  می توانسته  وگرنه  است  بوده  آنها  معیشت 
۴2۰۰ آن را با نرخ باالی 2۳  هزار تومان فروخته و 

با آن کسری بودجه خود را جبران کند.
درآمد کجا می رود تا مردم آسیب نبینند؟

به هر ترتیب دولت در بودجه سال آینده پیش بینی 
برای نرخ ۴2۰۰ تومان نداشته و عمال آن را حذف 
کرده و قرار است به نوعی دیگر این یارانه را توزیع 
برای  تومان  میلیارد  هزار  که ۱۰۰  طوری  به  کند؛ 
هدفمندی  تبصره  در  تومانی   ۴2۰۰ ارز  جبران 

یارانه ها دیده است.
پرداخت  یعنی  ریزی  برنامه  نوع  این  آیا  این که  اما 
یارانه نقدی که هنوز تکلیف مشخصی ندارد تا چه 
اندازه می تواند تبعات ناشی از حذف این ارز پررانت 
معیشت  به  را  آسیب  کمترین  و  جبران  را  فساد  و 
مردم وارد کند، موضوعی قابل تامل است که دراین 
مدت بارها مورد توجه کارشناسان قرار داشته است، 
در عین حال اینکه این اختالف درآمد هنگفت چطور 
پراهمیت  گرفت  خواهد  قرار  استفاده  مورد  کجا  و 

خواهد بود.



شماره  3037 15 دی 1400

8

اقتصاد ایران و جهان

نمایندگان بخش خصوصی مطرح کردند

افزایش جدی مالیات شرکت های غیردولتی
هرچند هنوز نمایندگان مجلس وارد بررسی جزییات الیحه بودجه سال 1401 نشده اند و مشخص 
نیست در نهایت چه میزان از پیشنهادات دولت نهایی خواهد شد اما بخش خصوصی در رابطه با 

مالیات نگرانی هایی دارد.

به  توجه  با  گذشته  سال های  در  ایسنا،  گزارش  به 
کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، تالش 

شده بخشی از این درآمدها با مالیات جبران شود.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته، 

از محل  را  پایدار خود  درآمدهای  از  بخش مهمی 
مالیات به دست می آورند اما در ایران عدم توجه به 
زیرساخت های الزم برای اخذ عادالنه مالیات باعث 
شده، دولت ها در برنامه ریزی برای افزایش درآمد 

از این محل با تردیدهایی مواجه باشند.
اخذ  درباره  بحث هایی  بارها  گذشته  سال های  در 
مالیات  لوکس،  خودروهای  و  خانه ها  از  مالیات 
در  معامالت  برخی  از  مالیات  و  سرمایه  عایدی  از 
از  بازارهای غیرمولد مطرح شده که هنوز بسیاری 

آنها به جایی نرسیده اند.
خصوصی  بخش  در  اقتصادی  فعاالن  وجود  این  با 
از  الزم  اطالعات  اینکه  به  توجه  با  معتقدند 
وجود  دار  شناسنامه  بنگاه های  و  تولیدکنندگان 
اما  می شود  اخذ  کامل  طور  به  آنها  مالیات  دارد، 
و  بازی  سفته  مانند  مولد  غیر  فعالیت های  برخی 

حتی قاچاق از مالیات فرار می کنند.
سهم  آینده،  سال  بودجه  در  دولت  دیگر  سوی  از 
داده  افزایش  نیز  را  غیردولتی  شرکت های  مالیات 
که این موضوع خود را در صحبت های مشاور عالی 

رییس اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد.
آینده  سال  بودجه  اینکه  بیان  با  بهادرانی  ابراهیم 
در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد 
رشد دارد و با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تنظیم 
خرج  و  دخل  برای  شده  تنظیم  الیحه  شده است، 
دانست چرا  اشکاالتی  و  ایراد  دارای  را  آینده  سال 
این الیحه  و هزینه های  به گفته وی، درآمدها  که 

هم خوانی ندارد.
سال  بودجه  الیحه  در  که  توضیح  این  با  بهادرانی 
لحاظ  اغراق آمیز  بسیار  مالیاتی  درآمدهای   ،۱۴۰۱
در  مالیاتی  درآمدهای  ترکیب  گفت:  شده است، 
شرکت های  مالیات  که  می دهد  نشان  الیحه  این 
غیردولتی حدود ۱۴۶ درصد رشد داده شده و در 
امسال در حدود ۴۶ هزار  برای  این رقم  حالی که 
میلیارد تومان بود، برای سال آینده نزدیک به ۱۱2 

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
 ،۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه  در  وی،  گفته  به 

جمله،  از  جدید  مالیات  ردیف  چند  همچنین 
مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس به میزان ۷۰۰ 
لوکس  خودروهای  بر  مالیات  تومان،  میلیارد  هزار 
بر  مالیات  و  تومان  میلیارد  هزار   ۵۰۰۰ میزان  به 
خانه های خالی به میزان 2۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است. بهادرانی در عین حال، یادآور 
 ۶9 میزان  به  نیز  افزوده  ارزش  بر  مالیات  که  شد 

درصد نسبت به قانون، رشد داده شده است.
ارائه  از  پس  تهران،  اتاق  رئیس  عالی  مشاور 
و  درآمدها  وضعیت  به  رابطه  در  توضیحاتی 
سال  بودجه  الیحه  در  شده  پیش بینی  هزینه های 
آینده کشور، افزود: درآمد مالیاتی حدود ۶2 درصد 
روزه  به عملکرد ۱۳9  توجه  با  داده شده که  رشد 
سال جاری که معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال 
نسبت  که  گفت  می توان  است،  یافته  تحقق  قبل 
به عملکرد سال جاری بایستی بیش از ۸۰ درصد 
مالیات وصول شود که با توجه به شرایط رکودی، 
کرونا و تحریم ها، تحقق این امر بسیار بعید به نظر 

می رسد.
وی با این توضیح که قرار بود بودجه ریزی بر مبنای 
عملکرد انجام شود، که خبری از آن نیست، افزود: 
در بودجه پیشنهادی سال آینده کشور، ردیف های 
مختلف  دستگاه های  بودجه  و  شده  مختلف حذف 
به صورت تجمیعی در بودجه دستگاه مافوق آورده 
شده که این امر باعث عدم شفافیت شده و نظارت 

بر پروژه ها را بسیار مشکل خواهد کرد.
تهران،  بازرگانی  اتاق  سایت  گزارش  اساس  بر 
الیحه،  این  در  که  کرد  تصریح  همچنین  بهادرانی 
بودجه وزارت بهداشت به میزان تورم افزایش پیدا 
افزایش بودجه  نکرده که تعجب آور است. وی رقم 
در  درصد   2۶ را  آینده  سال  برای  بهداشت  وزارت 

مقایسه با بودجه امسال عنوان کرد.
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اقتصاد ایران و جهان

اولویت بندی مصارف برق 
صنایع باتوجه به محدودیت های 

تامین سوخت نیروگاه ها
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: باتوجــه بــه 
ــا،  ــوخت نیروگاه ه ــن س ــت در تامی محدودی
ــقف  ــد س ــع در ح ــرای صنای ــرق ب ــن ب تامی

مصــرف تعریــف شــده اســت.

شـبکه  بـه  بـرق  جدیـد  مشـترک   ۶9۵ اتصـال 
سراسـریآقای مصطفی رجبی مشـهدی درگفتگوی 
اقتصـادی خبرگـزاری  گـروه  بـا خبرنـگار  تلفنـی 
صداوسـیما بـا اشـاره بـه اینکه سـاالنه حـدود یک 
میلیـون مشـترک جدیـد بـه شـبکه بـرق اضافـه 
می شـود افـزود: از ۶9۵ هزار مشـترک جدید ۴۷۵ 
هـزار مشـترک بـه بخـش خانگی اضافه شـده اسـت.
وی گفـت: ۴۶ هـزار مشـترک بـه بخـش عمومـی, 
۱۴ هـزار مشـترک بـه بخـش کشـاورزی, ۴ هـزار 
مشـترک بـه بخـش صنعتـی و ۱۵۶ هزار مشـترک 

نیـز بـه بخـش تجـاری اضافه شـده اسـت.
بـرق  میـزان  داد:  ادامـه  بـرق  سـخنگوی صنعـت 
بـرق  شـبکه  از  جدیـد  مشـترکین  کـه  مصرفـی 
دریافـت خواهنـد کـرد معـادل 2 هـزار کیلـووات 
اسـت کـه معموال هـزار کیلـووات در بخش صنعتی 
و هـزار کیلـووات نیـز در دیگـر بخش هـا مصـرف 

خواهـد شـد.
رجبـی مشـهدی افـزود: درحال حاضـر ۳۸ میلیون 
و ۳۱۳ هزارمشـترک در کشـور به شـبکه سراسری 
هـزار   ۳۴۵ و  میلیـون   ۳۰ کـه  هسـتند  متصـل 

مشـترک در بخـش خانگـی قـرار دارنـد.
گفـت:  انشـعاب  خریـد  قیمـت  خصـوص  در  وی 
هزینـه ودیعـه انشـعاب بـرق نسـبت بـه سـال های 

گذشـته تغییـری نکـرده اسـت.

اتصال 695000 مشترک جدید 
برق به شبکه سراسری

سخنگوی صنعت برق از اتصال695000 مشترک 
سال  ابتدای  از  سراسری  شبکه  به  برق  جدید 

جاری تا آبان ماه خبر داد.

مصطفــی رجبــی مشــهدی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت اعمــال محدودیــت 
ــی  ــر اســاس توافق ــت: ب ــع کشــور گف ــرای صنای ب
کــه بــا وزارت صمــت صــورت گرفتــه بــرای صنایع 

حــد مصــرف تعییــن شــده اســت.
بــا  اقــدام  ایــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
هــدف اولویــت بنــدی مصــرف بــا توجــه بــه 
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــوخت ص ــای س محدودیت ه
ــه ای  ــورت لحظ ــه ص ــع ب ــارف صنای ــت: مص گف
پایــش می شــود و در صــورت تجــاوز از ســطح 
ــه قطــع  ــا اخطــار قبلــی نســبت ب تعییــن شــده ب
بــرق مشــترک توســط دیســپاچینگ ملــی/ منطقه 

ــد. ــد ش ــدام خواه ای اق
وی ادامــه داد: هــدف از اجــرای چنیــن طرح هایــی 
مدیریــت مصــرف اســت لــذا تقاضــا داریــم صنایــع 
ــرق داشــته باشــند  ــا صنعــت ب همــکاری الزم را ب

تــا ایــن روزهــا را نیــز پشــت ســر بگذاریــم.
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یادداشت

بهره گیری از زبان مشترک برای یادگیری در سازمان

جهش با »سواد دیتا«
در شرکتتان سواد دیتایی ایجاد کنید

نوع تازه ای از مهارت جمعی کارکنان برخی شرکت ها باعث شده است که این مجموعه ها بدون نیاز 
به طی سلسله مراتب مدیریتی، در برابر اتفاقات مهم، تصمیمات بزرگ و کارگشا بگیرند. این توانایی 
از »سواد دیتا« نشأت می گیرد که البته برخی مدیران آن را با »سواد فنی« اشتباه می گیرند. »سواد 
دیتا« یعنی کارمندی که »بداند« از انبوه داده ها، »کدام« را »چگونه« برای »حل مشکل« به کار بگیرد.

متن کامل

امروزه برخورداری از سواد دیتایی یکی از مهارت های 
ضروری و کلیدی برای هر کسی محسوب می شود 
مقام  ارتقای  یا  شود  کار  بازار  وارد  می خواهد  که 
رهبران  تا  شده  موجب  مساله  همین  و  کند  پیدا 
زیادی  بسیار  تاکید  امروز  و شرکت های  سازمان ها 
بر سواد دیتایی به عنوان یکی از شاخص های اصلی 
در استخدام یا ارتقای کارکنان داشته باشند. با این 
و  خود  برای  ابتدا  در  باید  مدیران  و  رهبران  همه 
دیگران روشن کنند که سواد دیتایی دقیقا به چه 
زبان  عنوان  به  آن  از  می توان  چگونه  و  معناست 

مشترک برای یادگیری در سازمان بهره برد.
کارکنان یک  توانایی  از  است  عبارت  دیتایی  سواد 
داده  درست  فهم  و  درک  برای  سازمان  یا  شرکت 
و قابلیت کار کردن آسان با آن به گونه ای که این 
امکان به وجود آید که بتوان با چیدن و مرتب سازی 
داده موجود و اضافه کردن داده جدید به آن یک 
را گسترش  یا آن  آورد  به وجود  شرکت دیتامحور 

داد.
موسسه  اخیر  پژوهش  از  برآمده  نتایج  اساس  بر 
دیتایی  سواد  که  شده  مشخص  گارتنر  تحقیقاتی 
حتی  و  کاری  تیم های  اعضای  از  بسیاری  پایین 
تیم های  شکل گیری  امکان  تا  شده  باعث  مدیران 
و  سازمان ها  از  بسیاری  در  دیتامحور  کاری 
به طوری   باشد  نداشته  وجود  امروزین  شرکت های 
از  بیش  روی  که  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر  که 
9هزار کارمند و مدیر از سراسر جهان صورت گرفت 
اعالم  تحقیق  در  شرکت کنندگان  درصد   2۱ فقط 
زمینه  در  مطمئن  و  کافی  مهارت  از  که  کرده اند 

سواد دیتایی برخوردارند.
با این همه باید دانست که در دنیایی که روز به روز 
آن  و دیتازدگی در  است  پیچیده تر شدن  در حال 
موج می زند، هر چقدر هم روی تقویت سواد دیتایی 
کارکنان و مدیران کار شود باز هم کم است و هر 
در  دیتایی  آموزش سواد  برای  گونه سرمایه گذاری 
سازمان ها به طور حتم ارزشمند خواهد بود و نباید 
به خرج  نوع سرمایه گذاری ها خساست  این  درباره 
داد چرا که در صورت خودداری یا کم کاری در این 
زمینه معضلی به نام بی سوادی دیتایی در شرکت ها 
شکل خواهد گرفت که پیامدهای منفی زیان بار به 

دنبال خواهد داشت.
نیاز  دیتا  به  سازمان  در  هر کسی  امروزه  واقع،  در 

انجام هر  دارد چرا که دیتا همه جا هست و برای 
کاری نیاز به دیتا وجود دارد و به همین دلیل هم 
پیانکا  همچون  برجسته ای  نظر  صاحب  که  هست 
هر  »فراسوی  پرفروش  کتاب  نویسنده  جین، 
پولی  واحد  یک  »دیتا  می گوید:  درست«   تصمیم 
جدید است که زبان مشترک همه کسب و کارها و 
سازمان هاست و به گونه ای صحبت می کند که همه 
آن را می فهمند و بنابراین همه باید بتوانند به این 
زبان سخن بگویند.« بر این اساس الزم است تمام 
زمینه  در  که  آنهایی  حتی  شرکت ها  و  سازمان ها 
فعالیت  غیرتکنولوژیکی  و  سنگین  صنایع  و  تولید 
سواد  ارتقای  موضوع  به  جدی  نگاهی  می کنند 
دیتایی کارکنان شان داشته باشند و به آنها آموزش 
دهند که چرا سواد دیتایی مهم است، سواد دیتایی 
با  می توان  چگونه  و  است  چگونه  فردی  هر  برای 
ارتقای سواد دیتایی خود به بهبود سایر مهارت ها و 

توانایی های افراد کمک کرد.
مختلف  افراد  برای  چرا  و  چیست  دیتایی  سواد   

متفاوت است؟
پروفسور کاترین دیانزیو از صاحب نظران برجسته 
شامل  را  سواد  نوع  این  جهان  در  دیتایی  سواد 

توانایی های زیر می داند:
*توانایی خواندن دیتا که به معنای دانستن چیستی 

دیتا و ارتباط آن با دنیاست.
*توانایی کار کردن با دیتا که شامل توانایی ایجاد، 

کسب، پاکسازی و مدیریت دیتا می شود.
*توانایی تحلیل دیتا که مواردی همچون پاالیش، 
تجمیع، مقایسه و به کارگیری دیتا را در بر می گیرد.

از دیتا که دارنده  با استفاده  *توانایی بحث کردن 
این توانایی را قادر می سازد تا با در اختیار داشتن 
دیتایی که جمع آوری کرده روایت جامعی را شکل 
برای  را  خاص  داستانی  یا  جدید  پیام  یک  و  دهد 

مخاطبان تعریف کند.
در  باید  دیتایی  سواد  دارای  فرد  یک  کلی،  به طور 
درجه اول از نظر زبانی و گفتاری دارای سواد خوبی 
باشد، سواد محاسباتی و عددی خوبی داشته باشد و 
سواد گرافیکی او نیز در سطح مطلوبی باشد. بنابراین 
باید پذیرفت که وجود چنین سوادی در تمام افراد 
یک سازمان به سادگی امکان پذیر نخواهد بود چرا 
که  است  سازمان  در  افرادی  حضور  نیازمند  که 
مجموعه ای از مهارت ها و توانایی های مختلف را در 
خود جمع کرده باشند و مهارت هایی را کسب کرده 
باشند که بسیاری از آنها در سیستم های آموزشی 
به همین  و  نمی شود  داده  آموزش  کنونی کشورها 
بر اساس تحقیق موسسه گارتنر  بود که  دلیل هم 
بررسی  مورد  که  نفری  9هزار  از  درصد   2۱ فقط 
قرار گرفتند دارای سواد دیتایی نسبتا خوبی بودند 
سوادی  چنین  فاقد  دیگر  درصد   ۸۰ به  نزدیک  و 

شناخته شدند.
در واقع، داشتن سواد دیتایی خوب به آن معناست 
از  معمول  تحلیل های  فراسوی  به  بتواند  فرد  که 
دیتای موجود رفته و در زمینه دیتایی که در اختیار 

دارد با دیگران ارتباط معنادار برقرار سازد.
تاکید  بدون  دیتایی  سواد  گرفتن  نظر  در  بنابراین 
که  می ماند  این  مثل  تحلیلی  و  ارتباطی  سواد  بر 
سواد  گرفتن  نظر  در  بدون  را  خواندن  سواد  شما 
باید  همه  این  با  کنید.  تصور  ذهن تان  در  نوشتن 
به این نکته نیز اشاره کرد که انتظار نمی رود تمام 
کار  مشغول  یا شرکت  سازمان  در یک  که  کسانی 
هستند مانند یک دانشمند دیتا دارای سواد دیتایی 
باشند و بر این اساس هم باید گفت برای نقش ها و 
پست های مختلفی که در یک سازمان وجود دارد 
خواهد  نیاز  مورد  دیتایی  سواد  از  مختلفی  سطوح 
بود هر چند که هیچ شغلی را نمی توان سراغ گرفت 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3831362-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

فنوج میزبان لیگ فرهنگ سازان کوچولو

https://www.isna.ir/service/photo/10002
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