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کاهش مصرف انرژی 
از دولت آغاز شود

رش��د فزاینده جمعی��ت و افزایش مصرف 
انرژی در کنار منابع محدود آن، توجه به مصرف 
ان��رژی را صدچندان می کند. عالوه بر مس��ئله 
مهم محدودیت منابع، پیامدهای زیس��ت محیطی 
گوناگون و محدودیت های اقتصادی کش��ور در 
تولید و عرضه، همگی باعث می ش��ود ، مس��ئله 
صرف��ه جوی��ی و مدیریت اس��تفاده از این منابع 
مهم، به یک بحران تبدیل گردد. اس��تفاده درست 
و هدفمند از منابع ان��رژی با راهکارهای عملی 
بهینه سازی مصرف، یکی از رویکردهای مهم در 
این زمینه خواه��د بود. بنابراین مدیریت مصرف 
انرژی، مجموعه اقداماتی است که در جهت بهبود 
بهره وری در واحد های اداری و س��ازمان ها، به 
منظور ارتقا س��طح کارایی و نهایتا بهبود اقتصاد 

ملی صورت می پذیرد. 
اس��تفاده منطق��ی مناب��ع ان��رژی ن��ه تنها 
هزین��ه های مصرف ان��رژی را کاهش می دهد، 
 بلک��ه صرفه جوی��ی حاصل، نقش بس��زایی در 
هزینه های اقتصادی کش��ور خواهد داش��ت. با 
توج��ه به اینکه یک��ی از بزرگتری��ن گروه های 
مصرف انرژی من باب مثال در حوزه برق که به 
عنوان یک صنع��ت زیربنایی و مادر نقش مهمی 
در توس��عه اقتصادی و رفاه جامعه دارد، ناش��ی 
از مصارف خانگی اس��ت، به طوریکه چیزی در 
حدود 28 میلیون مشترک خانگی در سطح کشور 
وج��ود دارد و توصیه دولت به مردم برای صرفه 
 جویی در مصرف برق سال هاست که دغدغه ی 
دولت م��ردان بوده و هس��ت و میلیاردها تومان 
برای فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف انرژی 

هزینه شده است. 
غاف��ل ازاینک��ه هرگز نباید نق��ش ادارات 
و س��ازمان های عریض و طوی��ل دولتی را در 
این راس��تا کم رنگ و حتی بعضا نادیده گرفت. 
س��ازمان هایی که خود بزرگترین مصرف کننده 
بوده و نمودار مصرفی شان همواره سیر صعودی 
دارد. همه ما بارها صحنه ی باز بودن پنجره در 
کنار وس��ایل گرمایشی و گرما بیش از اندازه به 
علت عدم دسترسی به موتورخانه های مرکزی 
گرمایش��ی- سرمایش��ی و یا حتی روشن بودن 
تعداد وسیعی از کامپیوترها و سایر وسایل برقی 
 و سیس��تم های روش��نایی بطور ش��بانه روزی 
مواجه شده ایم. گستردگی سازمان های دولتی 
و وزارتخانه ها و عدم نظارت و مدیریت صحیح 
بر مص��رف انرژی در آن ه��ا از جمله مواردی 
است که باعث افزایش آمار مصرف شده است. 
بی شک کاهش مصرف انرژی اعم از گرمایشی 
و برقی در دستگاه های دولتی تا حد استاندارد 
از طری��ق تبیی��ن سیاس��ت ه��ا و راهکارهای 
مدیریتی ب��ی هزینه و کم هزینه میس��ر خواهد 
بود. پس بنظر می رس��د، بهینه س��ازی مصرف 
انرژی در  گام نخس��ت باید از س��اختمان ها و 

ادارات دولتی آغاز گردد.
در بند 5 سیاس��ت های کلی اصالح الگوی 
مصرف ابالغی از س��وی رهب��ر معظم انقالب که 
در سال 89 تبیین ش��ده است، پیشگامی دولت، 
شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی در رعایت 

الگوی مصرف تصریح شده است. 
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اما و اگرهای افزایش 
پلکانی حقوق کارکنان 
در حالی کمیس��یون تلفیق مجلس افزایش 
حقوق کارکنان برای س��ال بعد را به طور پلکانی 
و بی��ن ۱۰ تا ۱8 درصد مصوب کرده که اجرایی 
ش��دن آن مش��روط به ش��رایطی خواهد بود.به 
گزارش ایس��نا، دولت برای بودجه س��ال آینده 
افزای��ش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرد 
که حدود دو درصد نس��بت به مبنای سال جاری 
افزایش داش��ت، ام��ا در جریان بررس��ی الیحه 
بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت 
تا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای 
سال آینده بین ۱۰ تا ۱8 درصد و براساس میزان 
دریافتی کارکنان انجام ش��ود.بر این اساس بازه 
حقوقی بین ۱.5 تا پنج میلیون تومان برای تغییر 
افزای��ش حقوق از ۱۰ تا ۱8 درصد تعیین ش��ده 
است. میزان دریافتی بین ۱.5 تا دو میلیون تومان 
۱8 درص��د، بی��ن دو تا 2.5 میلی��ون تومان ۱۷ 
درصد، 2.5 تا س��ه میلیون تومان ۱۶ درصد، سه 
تا ۳.5 میلیون تومان ۱5 درصد، بین ۳.5 تا چهار 
میلیون ۱۴ درصد، بین چهار تا ۴.5 میلیون تومان 
۱۳ درصد، بین ۴.5 تا پنج میلیون نیز معادل ۱2 
درصد افزایش حق��وق دارد. همچنین افرادی که 
دریافتی حق��وق آنها باالتر از پنج میلیون تومان 
اس��ت معادل ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند 
داش��ت.در شرایطی مصوبه کمیس��یون باید برای 
تایید نهای��ی و اجرا به صحن علنی مجلس رفته 
و در صورت تصویب در دس��تور کار دولت قرار 
گیرد ک��ه در رابطه با قابل اجرا بودن این مصوبه 
نکاتی مطرح است. در هر صورت موضوعی که 
مدنظر قرار خواهد بود به بار مالی ناش��ی از این 
تقسیم بندی بر می گردد. دولت در الیحه بودجه 
سال آینده میزان هزینه های جاری خود را حدود 
2۷۶ هزار میلی��ارد تومان پیش بینی کرده که از 
این رقم بخش عمده ای ش��امل حقوق و دستمزد 
می ش��ود، بنابراین اگر قرار باشد افزایش پلکانی 
حقوق انجام ش��ود بای��د راهکاره��ای اجرایی 
این مصوبه نیز از س��وی دولت تعیین ش��ود. این 
در حالی اس��ت که پیش��نهاد دولت افزایش ۱۰ 
درصدی حقوق بوده و ظاهرا تقسیم بندی پلکانی 
به این نحو که اکنون در کمیس��یون تلفیق مصوب 
شده عینا پیشنهاد دولت نبوده است.به هر صورت 
افزایش ت��ا ۱8 درصدی حقوق براس��اس مبالغ 
دریافت��ی، می تواند موج��ب افزایش بار مالی در 
بودجه س��ال آینده شود، از این رو باید اعتبارات 
الزم ک��ه قابل اختصاص به این حقوق ها اس��ت، 
مورد بررسی قرار گرفته و جامعه هدف مشخص 
ش��ود به طوری که تعداد مش��موالن افزایش ۱۰ 
درص��دی حقوق و همچنین اف��رادی که مازاد بر 
۱۰ درص��د افزایش حقوق دارند تعیین ش��ده و 
متناس��ب با آن اجرا ش��ود، در عین حال که باید 
جامعه هدف حقوق های پنج میلیون به باالتر نیز 
مش��خص شده، تا در مجموع بار مالی ارزیابی و 
در رابط��ه با میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای 
آن تصمیم گیری  شود.با این حال اخیرا انصاری-  
مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان امور 
اداری و اس��تخدامی در اظهار نظر خود نسبت به 
این مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی 
حقوق کارکنان اینگونه اعالم کرده است که تعداد 
کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت اکنون 
به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد، این 
در حالی اس��ت که الیحه بودجه ای که دولت به 
مجلس ارائه کرده افزایش متوس��ط ۱۰ درصدی 

برای کارکنان پیش بینی شده بود... 
ادامه در صفحه 2

گزارشسرمقاله

وزیر نیرو:

 با مشارکت مردم
 آب جیره بندی 

نمی شود

صفحه 4

مدیر عامل بورس کاالی ایران:

 ارتباط 
با بورس های خارجی 

فراهم نشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 با بهره ۲۳ درصدی
 تولیـد 

به صرفه نیست

وزیر راه و شهرسازی:

 در حوزه 
حمل و نقل ریلی 

موفق نبودیم

صفحه 3

 کاالی ساخت داخل مشمول مالیات؛ 
کاالی وارداتی معاف از مالیات!

رقابت غیرآزاد در مناطق آزاد

برخی تصمیمات، هفتگی تغییر می کند

لکه های تیره در فضای کسب  وکار
صفحه 2

صفحه11

صفحه9

استخدام 96
شرکت پروازبران سپهر
شرکت سام الکترونیک
بانک پاسارگاد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تشریح کرد

 نحوه پرداخت تسهیالت
  1.5 میلیارد دالری 

از صندوق توسعه ملی
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 الیحه افزای��ش مناطق آزاد، موضوع کارک��رد اقتصادی این 
 مناط��ق را در هفته های اخیر به رس��انه ها کش��انده اس��ت. گفته 
می ش��ود برخی مقررات این مناطق به نفع تولید داخلی نیس��ت از 
جمله این که کاالهای داخلی که وارد مناطق آزاد می شوند مشمول 
مالیات می شوند. این در حالی ست که اگر کاالهای خارجی وارد 
 ش��ود از پرداخت ای��ن مالیات معافیت دارد. ای��ن موضوع از نظر 

تولید کنندگان به نفع تولید داخلی نیست.
ب��ه گ��زارش الف، مالی��ات یک��ی از محل ه��ای درآمدزایی 
دولت اس��ت، از طرف دیگر مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی وجود 
دارد ک��ه ق��رار بوده محلی برای صادرات ویژه در کش��ور ش��وند 
 ک��ه در ح��ال حاضر تبدیل به دروازه های باز صادرات ش��ده اند. 
ریش��ه های این مشکل عوامل متعددی دارد اما یکی از آنها همین 
موض��وع مالیات و قوانی��ن مالیاتی و به خص��وص قانون مالیات 
ب��ر ارزش افزوده این مناطق اس��ت. به ط��ور مثال اگر یک کاالی 
خارجی وارد منطقه آزاد بشود، هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد 
ولی اگر کاالی ایرانی از س��رزمین اصلی بخواهد وارد این مناطق 

بشود، مالیات ارزش افزوده به آن می خورد.
محمدرضا پورابراهیمی- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
این خصوص اینطور می گوید: تا جایی که ما اطالع داریم برخی از 
 کاالهایی در طی ماه های اخیر، از طریق مناطقی که از مناطق آزاد 
صورت گرفته اس��ت به دلیل عدم نظارت از س��رزمین اصلی وارد 
ش��ده اس��ت. در واقع ب��دون احتس��اب مالیات ها و عم��ال ایجاد 
 ی��ک رانت در اقتصاد کش��ور را رقم زده اس��ت.برهمین اس��اس، 
 جعفر آهنگران- مدیرهماهنگی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد، 
در مورد اینکه چرا ش��اهد مش��کالت و معض��الت در این مناطق 
هستیم، اظهار داشت: تا به این لحظه مشکلی بابت مالیات بر ارزش 

افزوده در مناطق آزاد و مناطق ویژه نداش��تیم. تنها مس��ئله ای که 
مطرحه این است که مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی 
 گرفته شود و بسیاری از کاالهایی که در مناطق آزاد تولید می شود 
می خواهد به س��رزمین اصلی بیاید و توس��ط دیگرانی خریداری 
 ش��ود و تا جایی که بنده اطالع دارم مش��کل خاص��ی در مالیات 

بر ارزش افزوده وجود ندارد.
وی داد: کلیه امورمالیاتی در عرض س��ه چهار ساله گذشته به 
س��ازمان مالیاتی محول شده است. آهنگران توپ این فرار مالیاتی 
را به س��ازمان ام��ور مالیاتی انداخت.اما محمد مس��یحی- معاون 
ومالیات بر ارزش افزوده س��ازمان ام��ور مالیاتی اینطور گفت: در 
کالن اقتصادی، در زمان واردات کاال و خدمات از خارج از کشور 
و همچنی��ن ص��ادرات کاال و خدمات از مناطق مذبور به خارج از 
کش��ور مکلف پرداخت عوارض مالیات ارزش افزوده نمی باش��د. 
اما در محدوده مناطق یاد ش��ده با اخذ مج��وز از مدیریت مناطق 
یاد ش��ده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و در زمان 
مبادله کاال و خدمات با س��رزمین اصلی مشمول مالیات بر ارزش 
اف��زوده خواهند بود. در زمان صادرات کاال و خدمات از محدوده 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کش��ور، نه تنها مش��مول 
مالی��ات ارزش اف��زوده نخواهند بود، بلک��ه نهادهایی را هم که در 
مراح��ل قبل پرداخ��ت مالیات و ع��وارض ارزش افزوده بر روی 
آنه��ا صورت گرفته در قالب قوانین و مقررات امکان اس��ترداد آن 

را خواهند داشت.
احمد غفارزاده- کارشناس ارشد امور مالیاتی در مورد اینکه 
مش��کل این موضوع در مناطق آزاد کجاست، اظهار داشت: فرض 
کنی��د ما کاالیی را از خارج وارد کنیم و به کش��ور یا مناطق آزاد 
ی��ا ویژه بیاریم که از مالیات ارزش افزوده معاف می ش��ویم و اگر 

بخواهیم کاالی مش��ابه را از س��رزمین اصلی به مناطق آزاد ببریم، 
مش��مول نه درصد مالیات ارزش افزوده اس��ت یعن��ی قانون فعلی 
ک��ه ما االن داریم اجرا می ش��ود،عمال بر علیه خ��ود ما ایرانی ها 
 اس��ت.یعنی کاالی ما نه درصد با قیم��ت باالتری در منطقه عرضه 
 می شود. این موجب می شود که کاالی خارجی به مراتب ارزان تر 
عرض��ه ش��ود، باید گفت که قان��ون فعلی به نوعی ض��د رقابت بر 

تولیدات داخلی کشور خودمان است.
از س��وی دیگر پور ابراهیمی در ای��ن خصوص می گوید: 
در کمیسیون اقتصادی خوش��بختانه بحث اصالح قانون مالیات 
ب��ر ارزش افزوده در ش��رایط کنونی را انج��ام می دهیم. در این 
حوزه تصمیم کمیسیون برای برطرف کردن این وضعیت اجرایی 
در قالب یک  ایجاد ماده واحده یا تبصره جدا گانه یا در حوزه 
اجرا که خروجی آن ایجاد مش��کالت و توزیع رانت در اقتصاد 
کش��ور نباش��د، در دستور کارکمیس��یون اس��ت. البته در حوزه 
مالی��ات عملکرد ما، گزارش هایی از دس��تگاه های وزارتی که 
عددهای قابل توجهی از فرار مالیاتی به دلیل تش��کیل ش��رکت 

صوری اتفاق می افتد.
براس��اس این گزارش ها، بنابراین نیاز جدی امروز به اصالح 
 قوانین اس��ت. قوانینی که توس��ط مجلس��ی ها باید اصالح ش��ود. 
بند هفده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از اصالح نظام درآمدی 
دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اینطور می گوید، مالیاتی 
ک��ه یک فرضیه اس��ت و مالیاتی که از ضعف��ا، کارمندان، کارگران 
و حتی کس��به جزء گرفته می ش��ود، اما برخی از سرمایه دارهای 
ف��راری از مالیات از راه دروهایی مثل برخی از همین مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی از دادن مالیات بر دولت، خود داری می کنند و به 

اقتصاد کشور ضرر می زنند. 

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه سقف خواسته های فعاالن اقتصادی در حال حاضر به اجرای قوانین مصوب 
تقلیل یافته، گفت: به تازگی برخی تصمیمات و بخشنامه ها، هفتگی تغییر می  کنند.

 امین رشیدی* 
AMIN_RASHIDI@YMAIL.COM  

دو فصل با ارقام 
درشت اقتصاد ایران

در نیمه ابتدایی امس��ال شاخص های کالن 
اقتصادی ب��ا تغیی��رات متفاوتی هم��راه بود که 
در بخش ه��ای مختلف قابل بررس��ی اس��ت.به 
گزارش ایس��نا، به تازگی بانک مرکزی تغییرات 
شاخص های عمده اقتصادی در دو فصل ابتدایی 

سال جاری را منتشر کرد.
جمعیت ۸۰ میلیونی ایران

بر اساس این گزارش، تا پایان نیمه اول امسال 
جمعیت ایران به بیش از 8۰ میلیون نفر رسیده که 
برای شهرها بالغ بر ۶۰ میلیون و روستاها بیش از 
2۰ میلیون نفر اس��ت. رشد جمعیت ۱.۳ و تراکم 
جمعیت ۴9.۱ نفر در هر کیلومتر مربع اس��ت. در 
سه ماهه دوم امسال جمعیت فعال 2۷ میلیون نفر 

و نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد بوده است.
رشد اقتصادی 4.۵ درصد

در بررسی جزئیات متغیرهای کالن اقتصادی 
تولید ناخالص داخلی حدود ۴.5 درصد در نیمه اول 
امسال رشد داشته است که در سه ماهه دوم به ۴.۶ 

همراه با نفت و ۴.۳ بدون نفت می رسد.
تورم 9.9 درصد

براس��اس آمارهای بانک مرکزی شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی در ۱2 ماهه منتهی به شهریورماه 
امسال به 9.9 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه 8.۴ 

درصد و تورم ماهانه ۰.۳ درصد گزارش شده است.
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