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پیچ و خم قانون پایانه های فروشگاهی

مالیاتــی مــی  رود  و مبنــای مالیــات بــر ارزش افــزوده یــا 
ــت،  ــن حال ــرد. در ای ــرار می گی ــرد ق ــر عملک ــات ب مالی
ــذی  ــای کاغ ــلیقه ای و فاکتوره ــای س ــر دخالت ه دیگ
ــه صــورت الکترونیکــی  ــز ب حــذف می  شــود و همــه چی

ــی رود.  ــش م پی
ــن  ــه ای ــامانه، ب ــن س ــداف ای ــه  اه ــورت خاص ــه ص ب

ــت: ــب اس ترتی
1( حذف ممیزین مالیاتی از فرآیندهای مالیات ستانی

2(حــذف فاکتورهــای مرســوم و جایگزینــی صــورت 
الکترونیکــی حســاب های 

3( بهره گیری از اطاعات تراکنش های بانکی 
همچنین مزایای این طرح بدین قرار است:

1( افزایش سرعت و دقت در محاسبه ی مالیات
2( اجرای سامانه ای قانون مالیات بر ارزش افزوده

بــر  مبتنــی  الکترونیکــی  اظهارنامــۀ  تهیــۀ   )3
الکترونیکــی صورت حســاب 
4( کاهش فرار مالیاتی و فساد اداری

تفکیــک حســاب تجــاری و غیرتجــاری بــرای 
ــد  ــکل بای ــه ش ــه چ ــون ب ــن قان ــرای ای اج

ــرد؟  ــورت بگی ص
بانــک تفکیــک حســاب تجــاری و غیرتجــاری را انجــام 
نمی دهــد و برایــش فرقــی نــدارد کــه حســاب شــخص، 
ــدت  ــا حســاب کوتاه م ــرض الحســنه اســت ی حســاب ق
ــود  ــد خ ــاری را بای ــاب تج ــا... . حس ــدت و ی ــا بلندم ی

مــؤدی بــه ایــن عنــوان بــه ســازمان مالیاتــی معرفــی 
ــاب  ــا آن حس ــه ب ــی ک ــر تراکنش ــد از آن ه ــد. بع  کن
انجــام بشــود، از نظــر ســازمان امــور مالیاتــی مرتبــط 

بــا شــغل فــرد اســت.
یکــی از خألهــای جــدی ایــن قانــون درســت تعریــف 
ــن  ــرد ممک ــی ف ــت؛ یعن ــاری اس ــاب تج ــدن حس نش
اســت کارهــای تجــاری خــود را بــا حســاب شــخصی 
ــی  ــامانه معرف ــه س ــه آن را ب ــد ک ــام ده ــود  انج خ

نکــرده اســت. 
ایــن خــاء ســعی شــده در طــرح مالیــات بــر عایــدی 
حســاب های  کــردن  ضابطه  منــد  بــا  ســرمایه 
شــخصی حــل شــود؛ امــا در حــال حاضــر تــا قبــل از 
تصویــب و اجرایــی شــدن قانــون مالیــات بــر عایــدی 
ســرمایه ایــن مشــکل وجــود خواهــد داشــت. البتــه بــه 
نظــر می رســد چالــش خاصــی را بــه وجــود نمــی آورد؛ 
زیــرا نمی شــود از ابتــدای اجــرای یــک قانــون جدیــد 
ــی ســخت  ــراد را شــامل می شــود، خیل کــه بیشــتر اف
گرفــت؛ از ســوی دیگــر پدیــد آوردن چنین زیرســاخت 
ــر  ــس بهت ــت. پ ــی اس ــدم بزرگ ــودش ق ــی، خ مهم
ــال  ــد س ــی چن ــت و ط ــش  رف ــه گام پی ــت گام ب اس
ــاء داد. ــوب ارتق ــد مطل ــی را در ح ــامانه های مالیات س

ــادل  ــون تب ــن قان ــود ای ــان می ش ــاً بی بعض
ــاد  ــی  را زی ــه نقدینگ ــد و در نتیج ــول نق پ
خواهــد کــرد. نظــر شــما در ارتبــاط بــا ایــن 

موضــوع چیســت؟ 
ــک  ــل ریس ــود از قبی ــرهای خ ــد دردس ــه ی نق معامل
دزدی و نگهــداری وجــه نقــد را دارد و کارت بــه کارت 
ــراد  ــت اف ــن جه ــت؛ از ای ــاده تر اس ــراد س ــرای اف ب

برخــورد مســتقیم ممیــز و مــؤدی مالیاتــی، باعــث انــواع 
فســاد، رشــوه و برخوردهــای ســلیقه ای می شــود؛ از 
طرفــی خیلــی از فعــاالن اقتصــادی، تاکنــون پرونده هــای 
ــی  ــرار مالیات ــی نداشــته اند؛ از ســوی دیگــر هــم ف مالیات

ــته ایم. ــادی داش زی
ــای  ــد و فروش ه ــتر خری ــعه یافته بیش ــورهای توس کش
فــروش  مکانیــزۀ  صندوق هــای  طریــق  از  را  خــود 
ــی را  ــاب الکترونیک ــد صورت حس ــد و بع ــام می دهن انج
ــازمان  ــه س ــاب ها ب ــن صورت حس ــد. ای ــادر می کنن ص
ــرار  ــل ق ــای عم ــود و مبن ــال می ش ــی ارس ــور مالیات ام
ــوان  ــه عن ــئله را ب ــن مس ــم ای ــران ه ــرد. در ای می گی
ــای  ــون پایانه ه ــش قان ــد و برای ــنهاد دادن ــکار پیش راه
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان را در آبــان 1398 تصویــب 

ــد. کردن
ــادی،   ــال اقتص ــا فع ــازه و ی ــگاه، مغ ــر فروش ــع ه در واق
بایــد از طریــق یــک پایانــه ی فروشــگاهی )یعنــی 
ــا سیســتم  ــوز ی صنــدوق مکانیــزه ی فــروش، دســتگاه پ
الکترونیکــی( کــه قابلیــت اتصــال بــه ســامانه ی مرکــزی 

ــد.  ــام ده ــت، تراکنش هایــش را انج را دارا اس
ــرای او  ــد، ب ــد می کن ــگاه خری ــتری از فروش ــی مش وقت
ــه  ــور ب ــود. آن فاکت ــادر می ش ــی ص ــور الکترونیک فاکت
ــور  ــازمان ام ــادی( در س ــال اقتص ــؤدی )فع ــۀ م کارپوش

دانشــکده ی  مســتقل  دانشــجویان  اســامی  انجمــن 
ــن و  ــی تبیی ــی)ره(، در پ ــه طباطبائ ــگاه عام ــاد دانش اقتص
ــگاهی و  ــای فروش ــون پایانه ه ــاره ی قان ــری درب مطالبه گ
ــه  ــان مربوط ــا کارشناس ــی ب ــان گفتگوهای ــامانه ی مؤدی س
داشــته اســت.  در همین راســتا، در اســفند 1400 مصاحبه ای 
ــز  ــناس مرک ــتری، کارش ــدی سرمســت شوش ــر مه ــا دکت ب
ــون  ــاره ی قان پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی، درب
ــد  ــه می توانی ــه در ادام ــتیم ک ــگاهی داش ــای فروش پایانه ه

ــد. آن را بخوانی

لطفاًشــرح مختصــری از قانــون پایانه هــای 
ــت آن  ــان و اهمی ــامانه ی مؤدی ــگاهی و س فروش

ــد. بدهی
تــا پیــش از ایــن قانــون، بــه دلیــل ســنتی بــودن شــیوه ی 
و...،  کاغــذی  و  فاکتورهــای دســتی  رســیدگی، وجــود 
ــزوده و  ــر ارزش اف ــات ب چالش هــای متعــددی در اخــذ مالی

ــت. ــود داش ــاغل وج ــد مش ــات درآم مالی
ــه  ــت ک ــن اس ــم، ای ــا داری ــه م ــی ک ــی از چالش های یک
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ــت.  ــد رف ــد نخواهن ــه ی نق ــراغ مبادل ــود س خودبه خ
عــاوه بــر ایــن موضــوع، کل حجــم نقدینگــی مــا بــه 
ــا 2درصــد اســت و 98درصــد  صــورت اســکناس تنه
آن اعتبــاری اســت، لــذا اصــًا امــکان مبادلــه ی 
ــم  ــاری در حج ــادالت تج ــه ی مب ــرای هم ــدی ب نق

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــیع وج وس
در ایــن ســامانه صحــت اطاعــات چگونــه 

ــود؟ ــی می  ش بررس
در ایــن قانــون، در واقــع اصــل بــر صحــت آن چیــزی 
ــه  ــر اینک ــود؛ مگ ــت می ش ــامانه ثب ــه در س ــت ک اس
خــاف آن ثابــت گــردد. در مــادۀ 9 قانــون پایانه هــای 
ــه  ــازمان متوج ــر س ــه اگ ــده ک ــر ش ــگاهی ذک فروش
بشــود کــه افــراد، اطاعاتــی را کتمــان کرده انــد 
ــدوش  ــد مخ ــادر کرده ان ــه ص ــابی ک ــا صورت حس ی
ــی فرصــت داده  ــان ســال مال ــا پای ــه آنهــا ت اســت، ب
ــد.  می شــود کــه اطاعــات خودشــان را تصحیــح کنن
ــت حــل  ــه هیئ ــف ب ــن تخل ــد، ای اگــر اصــاح نکردن
اختــاف مالیاتــی ارجــاع داده می شــود تــا طبــق 

ــه شــوند. ــن مربوطــه مشــمول جریم قوانی
چــه پاداش هــا و جرائمــی در ایــن ســامانه 
بــرای مؤدیــان در نظــر گرفتــه شده  اســت؟
همــۀ معافیت هــا و پاداش هایــی کــه در قوانیــن 
ــر ارزش  ــات ب ــون مالی ــل قان ــف وجــود دارد، مث مختل
افــزوده و قانــون مالیات هــای مســتقیم، بــر ایــن 

منــوط شــده اســت کــه از پایانه هــای فروشــگاهی و 
ســامانۀ مؤدیــان اســتفاده شــود. اگــر از ایــن ســامانه 
ــا  ــه از معافیت  ه ــر آن ک ــاوه ب ــد، ع ــتفاده نکنن اس
ــم  ــری از جرائ ــک س ــمول ی ــوند، مش ــروم می ش مح
می گردنــد. مثــًا در مــادۀ 17 گفتــه شــده افــرادی که 
در 5 ســال اول اســتقرار ســامانۀ مؤدیــان، همــۀ خریــد 
ــد،  و فروش هایشــان را از طریــق ســامانه  انجــام دهن
در مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات مســتقیم، یــک 
ــود؛  ــاظ می ش ــا لح ــرای آنه ــی ب ــری معافیت های س
یــا مثــًا گفتــه شــده در صــورت عــدم صــدور 
10درصــد  معــادل  الکترونیکــی،  صورت حســاب 
ــر  ــال )ه ــون ری ــا 20میلی ــروش ی ــغ ف ــوع مبل مجم
کــدام بیشــتر بــود(، بایــد جریمــه بپردازنــد. نداشــتن 
عضویــت، اعــام نکــردن شــماره ی حســاب های 
ــم خــاص خودشــان را  بانکــی و... نیــز هرکــدام جرائ

ــد. دارن
ــا  ــه کج ــرا ب ــه  ی اج ــون در مرحل ــن قان ای
رســیده و چــرا هنــوز تکمیل نشــده اســت؟

ــاغ آن  ــان اب ــت از زم ــون، دول ــن قان ــاس ای ــر اس ب
ــا ســامانه ی  ــان 1398(، 15مــاه فرصــت داشــت ت )آب
ــه  ــی ب ــم فرصت ــد و 1 ســال ه ــرا کن ــان را  اج مؤدی
ــه بانــک  ــا حســاب های بانکــی خــود را ب افــراد داد ت
مرکــزی و ســازمان مالیاتــی معرفــی کننــد؛ از ســوی 
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــم ب ــزی ه ــک مرک ــر بان دیگ

ــد  ــه فاق ــوزی ک ــتگاه  های پ ــد دس ــی بای ــور مالیات ام
ــد  ــرد. فرآین ــع می ک ــتند را قط ــی هس ــده مالیات پرون
ــه  ــون حــدود دوســال و نیــم اســت کــه ب اجــرای قان

ــاده اســت. ــق افت تعلی
ــی و  ــور مالیات ــازمان ام ــر از س ــزی کمت ــک مرک بان
وزرات اقتصــاد در تســریع اجــرای ایــن امــر همــکاری 
ــاره ی خــود  ــز درب ــی نی ــد. ســازمان امــور مالیات می  کن
ــداده  ــام ن ــی انج ــل کاری خاص ــت قب ــامانه در دول س
بــود؛ ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت کــه مســئوالن 
دولــت قبــل در بانــک مرکــزی و ســازمان امــور 
مالیاتــی تخلفاتــی داشــته اند و ســامانه در مهلــت 
قانونــی ســامانه راه انــدازی نشــده اســت؛ ایــن موضــوع 

ــرار داد. ــی ق ــرد قضای ــورد پیگ ــوان م را می ت
ــن  ــع هســتم ای ــده از آن مطل ــه بن ــری ک ــن خب آخری
ــد،  ــی در دوره جدی ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــت ک اس
ــه  ــبت ب ــری نس ــام جدی ت ــل اهتم ــبت قب ــه نس ب
ــا  راه انــدازی ســامانۀ مؤدیــان دارد. در همیــن راســتا ب
هماهنگــی بانــک مرکــزی در زمســتان ســال 1400، 
ــی  ــده ی مالیات ــدون پرون ــوان ب ــتگاه های کارتخ دس
تعییــن تکلیــف شــد کــه برخــی دارای پرونــده مالیاتــی 
و برخــی قطــع شــدند. همچنیــن جهــت ایجــاد 
بســترهای فنــی مــورد نیــاز بــرای ســامانه بــا کمــک 
جوانــان نخبــه پــروژه ی جدیــد از پاییــز 1400 شــروع 
ــئوالن،  ــده ی مس ــنیده ها و وع ــق ش ــت. طب ــده اس ش

ــدازی می شــود  ــۀ اول 1400 راه ان ــاز اول ســامانه در نیم ف
ــا فراخــوان  ــا انتهــای 1401 ایــن ســامانه ب و ان شــاء اهلل ت
ــود. ــل می ش ــادی تکمی ــاالن اقتص ــۀ فع ــت هم و عضوی

راه انــدازی ایــن ســامانه اهمیــت زیــادی دارد، زیــرا عــاوه 
بــر کاهــش فســاد و افزایــش درآمدهــای مالیاتــی، اجــرای 
ــامانۀ  ــدون س ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی ــون جدی قان
ــل  ــرای کام ــرای اج ــود و ب ــه می ش ــار خدش ــان دچ مؤدی
حتمــًا بــه ایــن ســامانه نیــاز مبــرم وجــود دارد. بــه همیــن 
دلیــل الزم اســت دانشــجویان و نخبــگان جامعــه نســبت 
ــن مســئه حساســیت داشــته باشــند و از مســئوالن  ــه ای ب

ــد. ــه کنن ــف مطالب ــتگاه های مختل ــه در دس مربوط
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مذاکره با شرق، پله های رشد اقتصادی

ــزوم  ــه موضوعــی همچــون ل در شــماره ی پیشــین نشــریه، ب
ارتبــاط بــا کشــورهای دیگــر -خصوصــًا  ارتبــاط بــا شــرق بــه 
ــه شــد.  ــود جهــان- پرداخت ــوان قدرت هــای در حــال صع عن
ــای  ــره و قرارداده ــم مذاک ــد کردی ــی، تأکی ــت قبل در یادداش
ــتعمار  ــدن و اس ــته ش ــای وابس ــه معن ــرد ب ــاری برد-ب تج
نخواهــد بــود. بــا درک ایــن موضــوع، صحبــت دربــارۀ 
قــرارداد ایــران و چیــن ســاده تــر بــوده و شــبهات بــی اســاس 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــر ایج ــه کمت و بی پای
  چرا چین؟

ــی  ــاب اســامی، عل ــس از انق ــاله پ ــخ 42 س ــول تاری در ط
ــن  ــران و چی ــکا، ای ــکنی های آمری ــکات و کارش ــم  مش رغ
توانســته اند روابــط پایــداری داشــته باشــند و در حــوزه ی 
ــه  ــن ب ــه چی ــرا ک ــند؛ چ ــم نباش ــب ه ــی رقی سیاســت خارج
عنــوان یکــی از قدرت هــای بــزرگ دنیــا، در حــوزه ی سیاســت 
خارجــی خــود ، چنــد اصــل مهــم از جملــه عــدم  دخالــت در 
ــه  ــالمت آمیز در جامع ــتی مس ــا و همزیس ــی آنه ــور داخل ام

ــت.  ــرده اس ــری ک ــب و پیگی ــی را تعقی جهان
ــه  ــی ب ــاز بزرگ ــرات امتی ــن در مذاک ــرای چی ــه ب ــزی ک چی
ــت.  ــود آن اس ــه صع ــادی رو ب ــدرت اقتص ــد، ق ــمار می آی ش
ــازمان  ــم س ــه  زع ــت و ب ــادی دنیاس ــدرت دوم اقتص ــن ق چی

صنــدوق بین المللــی پــول، در ســال های آینــده قــدرت 
ــورها  ــی از کش ــذا خیل ــد؛ ل ــد ش ــان خواه ــاد جه اول اقتص
ــتند. از  ــیایی هس ــور آس ــن کش ــا ای ــکاری ب ــال هم به دنب
ــه ضــرر  ــد ب ــا می توان ــا تنه ــن رو از دســت دادن فرصت ه ای
ایــران و توســعه ی اقتصــادی باشــد کــه مدنظــر قــرار گرفتــه 
اســت. عــاوه بــر آن، چیــن جــزو معــدود کشــورهایی اســت 
ــران،  ــه ای ــکا علی ــای آمری ــه تحریم ه ــه ب ــدون توج ــه  ب ک

ــا آن اســت.  ــرد ب ــره ی برد-ب ــه مذاک حاضــر ب
  سند چشم انداز 25 ساله 

قــرارداد همــکاری 25 ســاله ی ایــران و چیــن در 7 فروردیــن 
ــد طرح هــای  ســال 1400 امضــا شــد. گمــان می رفــت مانن
ــی  ــم اجرای ــن طــرح ه ــد ای ــذ می مانن ــه روی کاغ ــی ک قبل
ــی  ــای رئیس ــت آق ــدن دول ــد از روی کار آم ــا بع ــود؛ ام نش
اجرایــی شــدن ایــن قــرارداد همــکاری در دســتور کارهــای 

فــوری قــرار گرفــت.
 زمانــی کــه ایــن طــرح امضــا شــد، میــزان صــادرات ایــران 
ــارد  ــزان واردات از آن 9.7 میلی ــدود  8.9 و می ــن ح ــه چی ب
تومــان بــود؛ امــا در حــال حاضــر صــادرات ایــران بــه چیــن 
بــه حــدود 10 میلیــارد و میــزان واردات از آن بــه 8.5  
میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه نشــان دهنــده ی مثبــت 

بهارسادات شیخ االسالمی
قسمت دوم: چیندبیر روابط عمومی انجمن مستقل در دانشکده 

شــدن تــراز تجــاری ایــران تقریبــًا بــه انــدازه ی 1.5 میلیــارد 
ــان اســت.  توم

 روابــط اقتصــادی یک جانبــه نیســت، بلکــه بــر اســاس یــک 
ــم  ــران ه ــت، ای ــی کشورهاس ــع مل ــرد و مناف ــۀ برد-ب رابط
ــا وجــود  ــران ب ــر اســاس همیــن قاعــده عمــل می کنــد. ای ب
ــکا را  ــه ی آمری ــای ظالمان ــد تحریم ه ــرارداد می توان ــن ق ای
ــدار  ــعه ی پای ــمت توس ــه س ــادش را ب ــت داده و اقتص شکس
و رشــد بیشــتر حرکــت دهــد؛ یکــی از ایــن توافق هــا، 
و  صنعتــی  طرح هــای  روی  چینی هــا  ســرمایه گذاری 
معدنــی ایــران اســت کــه ایــن امــر می توانــد باعــث 
ــرخ اشــتغال و حــل بخــش  توســعه ی اقتصــادی، افزایــش ن

ــود. ــور ش ــکات کش ــی از مش ــل توجه قاب
  کارشکنی از نوع رسانه ای آن! 

رســانه های مختلفــی در دنیــا ایــن ســند چشــم انداز را 
ــاره  ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــد ک ــری داده ان ــش خب پوش
ــان کــرده: »ایــن  ــال فاریــن پالیســی بی ــرای مث می کنیــم؛ ب
قــرارداد دارای مزایــای بــزرگ برای دو دشــمن آمریکاســت«. 
واشــنگتن پســت اشــاره کــرده اســت: »قــرارداد ایــران و چین 
ــا می کنــد«. اســپوتنیک نوشــته  ــران را احی ــًا اقتصــاد ای نهایت
اســت: »توافــق ایــران و چیــن آخریــن میــخ بــر تابــوت فشــار 
حداکثــری آمریــکا اســت«. فایننشــیال تایمــز نیــز در همیــن 
ــرد  ــرد ب ــازی ب ــک ب ــق ی ــن تواف ــرده: »ای ــوان ک ــتا عن راس

بــرای دو کشــور اســت«.
ــق  ــل تواف ــف ذی ــانه های مخت ــا از رس ــل قول ه ــن نق ای
ایــران و چیــن اســت، امــا در رســانه های ایرانــی خــارج از 
ــد  ــه فاق ــود ک ــنیده می ش ــی ش ــای متفاوت ــور حرف ه کش
ســند بــوده و حاصــل دشــمنی طوالنــی مــدت بــا انقــاب 
مثــال حرف هایــی همچــون  بــرای  اســت؛  اســامی 
ــی  ــای امنیت ــور نیروه ــا حض ــش ی ــره کی ــن جزی فروخت
چینــی بــرای محافظــت از منافــع ایــن کشــور در ایــران در 
رســانه ها گفتــه می شــود کــه هیــچ ســند و مــدرک قابــل 

ــدارد.  ــرای آنهــا وجــود ن ــی ب اتکای
  تبیین حقایق

فضــای مجــازی، امــروزه تبدیــل بــه محلــی برای برجســته 
شــدن شــایعات بــدون اســاس و بــازی بــا احساســات مــردم 
ــا در  ــن فض ــور در ای ــا حض ــا ب ــک از م ــت. یکای ــده اس ش
ــن  ــک از ای ــر ی ــورد ه ــم در م ــه داری ــه ی اول وظیف مرحل
شــایعات از منابــع درســت اطاعــات کســب کنیــم و ســپس 
ــن  ــه ی تبیی ــه وظیف ــم؛ البت ــه بپردازی ــه اقناع ســازی جامع ب
ــای  ــتر تازش ه ــه بس ــی ک ــن ابهامات ــن چنی ــت ای درس
دشــمن می شــود، ابتــدا بــا مســئولین و نهادهــای مربوطــه 
ــد  ــا ح ــم ت ــات مه ــورد تصمیم ــم در م اســت. انتظــار داری
ــایعات  ــوی ش ــا جل ــود ت ــق داده ش ــات موث ــکان اطاع ام

ــود.  ــه ش ــازی گرفت ــای مج ــات فض ــه و معض بی روی
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توزیــع کاال بــر بســتر اینترنــت یــا همــان توزیــع 
ــک  ــه کم ــورها ب ــیاری از کش ــروزه در بس ــمند، ام هوش
ــه  ــزاری و سیســتم هایی ک ــی، نرم اف ــای اینترنت فناوری ه
وجــود داردصــورت می گیــرد و مجریــان در خــارج کشــور 
ــرا زندگــی پرمشــغله ی  ــد. زی ــی گرفته ان ــج خوب هــم نتای
کــه  نمی گــذارد  خانواده هــا  بــرای  وقتــی  امــروزی 
ســاعت ها درکوچــه و بــازار بچرخنــد و خریدکننــد. ضمــن 
اینکــه در ایــن نــوع خریــد، انتخــاب آســان اســت و بــه 
ــه  ــه خان ــازار ب ــرود، ب ــازار ب ــه ب ــدار ب ــه خری ــای اینک ج
حــذف   این هــا،  همــه  از  مهم تــر  می آیــد.  خریــدار 
واســطه ها اســت کــه متهــم درجــه ی اول گرانی هــا 
ــده مســتثنی  ــن قاع ــز از ای ــت ســیزدهم نی هســتند. دول
ــانات  ــرل نوس ــازرگام جهــت کنت ــامانه ی ب ــوده و از س نب

ــرد. ــره می ب ــازار به ب
  »نقاط قوت«

بــه طــور قطــع، ایــده توزیــع کاالهــای اساســی با ارســال 
رایــگان درب منــزل افــراد، جــذاب و در راســتای احتــرام 
می توانــد  کــه  اســت  مصرف کننــدگان  حقــوق  بــه 
ــرد  ــم عملک ــی مه ــد. ول ــک کن ــازار کم ــم ب ــه تنظی ب
ســامانه اســت کــه بایــد دیــد، چقــدر در راســتای اهــداف 

ــرده. ــل ک ــده عم تعیین ش
عــاوه بــر مــوارد فــوق، دسترســی راحــت، کوتاه کــردن 
ــد  ــان از فوای ــا گران فروش ــه ب ــطه ها و مقابل ــت واس دس
ــازار را در پــی دارد. خریــد از  ســامانه اســت کــه ثبــات ب
ایــن ســامانه، کــه شــامل ســایت و اپلیکیشــن می شــود 
نیــز هزینــه ای بیــش از نــرخ مصــوب بــرای شــهروندان 

نــدارد. 
ــاد  ــت و جه ــت وزارت صم ــا مدیری ــه ب ــامانه ک ــن س ای

ــتایی  ــاون روس ــازمان تع ــکاری س ــا هم کشــاورزی و ب
شــکل گرفتــه اســت؛ در ابتــدا عملکــرد مطلوبی داشــت 
ــا  ــا توزیــع هوشــمند برخــی از کاالهــای اساســی ب و ب
ــازار کاســت و شــاهد  قیمــت مصــوب از تــب و تــاب ب
کاهــش قیمــت در برخــی بازارهــای مهــم و تاثیرگــذار 
ــط  ــر توس ــن ام ــه ای ــم ک ــردم بودی ــفره های م ــر س ب

ــت. ــاب قرارگرف ــورد بازت ــانه ها م ــب رس اغل
 نقطــه ی قــوت دیگــری کــه دربــاره خریــد از بــازرگام 
ــه هــر  وجــود دارد ایــن اســت کــه افــراد نمی تواننــد ب
ــد.  ــد کنن ــامانه خری ــن س ــد از ای ــه بخواهن ــزان ک می
ایــن امــر کــه در راســتای جلوگیــری از احتــکار و 
داللــی اســت؛ بــرای هــر شــخص ســهمیه ی مصــرف 
ســاالنه ای معیــن شــده کــه تنهــا بــر اســاس آن 
ــازار  ــد از ب ــرف بای ــازاد مص ــرد و م ــد کاال بخ می توان
ــر  ــه نظ ــی ب ــه عبارت ــود. ب ــه ش ــت آزاد تهی ــا قیم و ب
ــای  ــبیه احی ــامانه، ش ــن س ــد عرضــه کاال در ای می رس

ــر.  ــمایل دیگ ــه شــکل و ش ــا ب ــن اســت ام کوپ
  »نقاط ضعف«

سامانه بازرگام؛ قوت ها و ضعف ها
سیدطاها توانگر

عضو فعال انجمن مستقل در دانشکده 

ــا  ــامانه ب ــرد س ــوده و عملک ــرا نب ــام ماج ــن تم ــا ای ام
ــه  ــای عرض ــش کااله ــا و افزای ــدن تقاض ــتر ش بیش
ــد.  ــه ش ــدی مواج ــاالت ج ــرادات و اخت ــا ای ــده، ب ش
بــه طــوری کــه محصــوالت عرضــه شــده در ســامانه 
کــه بــه نقــل از مقــام مســئول بایــد ظــرف 24 ســاعت 
ــه و  ــا تأخیرهــای روزان ــه مــردم تحویــل داده شــود؛ ب ب
ــردم  ــی م ــه موجــب نارضایت هفتگــی مواجــه اســت ک
ــا  ــن ســامانه ب ــن برخــی از کاالهــای ای شــده. همچنی
ــدم  ــال ع ــرای مث ــتند. ب ــه هس ــودی مواج ــدم موج ع
ارائــه ی محصــول مهمــی ماننــد میــوه حتــی در تهــران 
بــا توجــه بــه ایــام عیــد و نیــاز مبــرم مــردم یــک نقص 
جــدی بــه شــمار مــی رود. دسترســی ســامانه بــه چنــد 
ــه  ــت؛ ب ــم اس ــای مه ــز از خأل ه ــدود نی ــتان مح اس
طــوری کــه اکثــر اســتان ها تــا امــروز امــکان اســتفاده 
ــات  ــه مشــمول خدم ــی اســتان هایی ک ــد و حت را ندارن

ــد. ــدی کاال مواجه ان ــود ج ــا کمب ــم ب ــتند ه هس
 همچنیــن بخش هــای دیگــری در ســامانه تعبیــه 
ــدای از  ــد. ج ــه کار نکرده ان ــروع ب ــوز ش ــه هن ــده ک ش
ــن  ــاره ی ای ــری درب ــای دیگ ــتی ها، نقص ه ــن کاس ای
ــردم  ــاد م ــلب اعتم ــبب س ــه س ــود دارد ک ــامانه وج س
ــرات  ــه ک ــز ب ــزار آن نی ــب نرم  اف ــگام نص ــده و هن ش
ــواردی  ــده می شــود. م ــی دی در قســمت نظــرات مردم
نظیــر: ارســال نکــردن بــه موقــع کاال، پاســخگو 
ــواردی  ــه در م ــی )ک ــت حداقل ــودن پشــتیبانی، کیفی نب
ــتوری  ــاد دس ــل اقتص ــان آن را حاص ــی کارشناس برخ
می نامنــد(، تطابــق نداشــتن نــوع کاال ارســال شــده بــا 
ســفارش داده شــده، سرنوشــت مبهــم پــول مشــتریان 
ــل  ــه بدعهــدی در تحوی ــا توجــه ب ــس از ســفارش ب پ
یــا بعــد از عــودت دادن آن و... از ایــن دســت ایــرادات 

محســوب می شــوند.
بدعهــدی ســامانه در تحویــل کاال بــه حــدی اســت کــه 
ــار  ــروج کاال از انب ــائبه خ ــانه ها ش ــردم و رس ــرای م ب

ــای  ــرخ آزاد در بازاره ــا ن ــروش آن ب ــا ارز 4200 و ف ب
آزاد را بوجــودآورده. برخــی کارشناســان معتقدنــد دولت 
می توانســت بــرای دسترســی بــه هــدف تنظیــم بــازار 
بــه جــای بــازرگام از الــزام درج قیمــت روی کاال 

ــا مــردم ناظــر باشــند.   اســتفاده کنــد ت
ــا ضعف هــای  ــد ب ــده ای مفی ــای ای ــی گوی ــی کل ارزیاب
ــوار  ــردن آن دش ــرف ک ــه برط ــت ک ــدی در اجراس ج
نیســت و می توانــد آثــار ســودمندی روی بــازار داشــته 
باشــد. خصوصــًا در بازه هــای مهــم زمانــی چــون ایــام 
ــاهد  ــئولین ش ــده مس ــق وع ــم طب ــه امیدواری ــد ک عی
وقــوع آن باشــیم. اگــر اطاع رســانی صحیحــی اتفــاق  
بیفتــد، کاال بــه موقــع دســت مــردم برســد و از کیفیــت 
ــر آن  ــه تأثی ــوان ب ــد، می ت ــوردار باش ــر برخ ــورد نظ م
ــی رود  ــار م ــورت انتظ ــن ص ــر ای ــد. در غی ــدوار ش امی
دولــت شــیوه ی خــود را در تنظیــم بــازار تغییــر  دهــد.
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چالش صیانت

امــروزه گســترۀ فضــای مجــازی در جهــان بــه 
ــه  ــًا هم ــت تقریب ــوان گف ــه می ت ــت ک ــدری اس ق
چیــز را تحــت الشــعاع خــود قــرار داده. ایــن فضــا بــه 
نوعــی هــم موجــب راحتــی و آســایش و هــم موجــب 

ــروز مشــکاتی شــده اســت. ب
ــی  ــی از موضوعات ــگ یک ــئله ی فیلترین ــروزه مس ام
اســت کــه ذهــن بســیاری از مــردم را درگیــر کــرده 
و در پــی آن آنهــا نگــران سانســور اطاعــات و 
ــتند.  ــد هس ــات مفی ــه اطاع ــتن ب ــی نداش دسترس
ــترده ی  ــذاری گس ــت اثر گ ــه عل ــر ب ــوی دیگ از س
ــاع  ــت آن امتن ــوان از مدیری ــازی نمی  ت ــای مج فض

ــرد.  ک
بهره بــرداری،  افشــاء،  هرگونــه  از  جلوگیــری 
دسترســی  و  کاربــران  اطاعــات  از  محافظــت 
غیرمجــاز بــه محتواهــای دیــداری و شــنیداری 
کنتــرل  اجتماعــی،  پیام رســان های  در  کاربــران 
از  بــه جهــت صیانــت  محتواهــای غیراخاقــی 
ــن از  ــارت والدی ــکان نظ ــان و ام ــودکان و نوجوان ک
ــر  ــد نظ ــد م ــه بای ــتند ک ــواردی هس ــن م مهم تری

ــرد. ــرار گی ق

از دیــدگاه اقتصــادی نیــز مبرهــن اســت که می بایســت 
ــردم و  ــی م ــت از دارای ــتای محافظ ــی در راس تمهیدات
رصــد کــردن تراکنش هــا بــه جهــت جلوگیــری از 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــات از مؤدیان ــن مالی پولشــویی و گرفت
در فضــای مجــازی و بــه صــورت مخفیانــه اقــدام بــه 

ــرد.  ــورت گی ــد، ص ــت می کردن فعالی
آنچــه امــروزه از شــرایط کنونــی کشــور برداشــت 
می شــود، ایــن اســت کــه مــا شــاهد یــک رهاشــدگی 
در حــوزۀ فضــای مجــازی هســتیم و مدیریــت خاصی از 
منظــر محتواهــای پــوچ و نامناســب ایــن فضــا وجــود 
ــه  ــد ب ــا بای ــور، م ــوارد مذک ــه م ــه ب ــا توج ــدارد. ب ن
ــا  ــری بیاندیشــیم ت ــاده و تدبی ــران ارج نه ــوق کارب حق

ــویم.    ــردم ش ــدن م ــرر ش ــع متض مان
مدیریــت فضــای مجــازی بــا تحقــق شــبکۀ 

ملــی اطاعــات
ــن  ــند تبیی ــده از دو س ــت آم ــه دس ــف ب ــر تعری ــا ب بن
الزامــات شــبکۀ ملــی اطاعــات )تصویب شــده در 
ســال 95( و طــرح کان و معمــاری شــبکۀ ملــی 
اطاعــات )تصویب شــده در ســال 99( کــه هــر دو 
توســط شــورای عالــی فضــای مجــازی مصــوب شــدند، 

محمدمتین بانیان
عضو فعال انجمن مستقل در دانشکده 

شــبکۀ ملــی اطاعــات زیرســاخت ارتباطــی فضــای 
ــت. ــور اس ــازی کش مج

ــه  ــر گرفت ــم در نظ ــی ه ــبکه الزامات ــن ش ــرای ای ب
ــتند: ــر هس ــوارد زی ــن  آن م ــه مهم تری ــده ک ش

1( شــبکه ای کامــًا مســتقل و حفاظت شــده نســبت 
بــه دیگــر شــبکه ها )از جملــه اینترنــت( بــا امــکان 

تعامــل مدیریت شــده بــا آن هــا
ــوا و  ــواع محت ــکان عرضــه ی ان ــا ام 2( شــبکه ای ب
خدمــات ارتباطــی سراســری بــرای آحــاد مــردم بــا 

تضمیــن کیفیــت
3( شــبکه ای بــا قابلیــت برقــراری ارتباطــات امــن و 
ــور و  ــی کش ــز حیات ــتگاه  ها، مراک ــان دس ــدار می پای

حاکمیــت فضــای مجــازی
بــه ظرفیت هــای  توجــه  بــا  می توانــد  کشــور 
بالقــوه ای کــه شــبکۀ ملــی اطاعــات، موســوم بــه 
ــت  ــادی حاکمی ــد زی ــا ح ــی، دارد ت ــت داخل اینترن
ــن  ــرده و همچنی ــال ک ــا اعم ــن فض ــود را در ای خ
ــه اطاعــات اشــخاص  ــع از تجــاوز بیگانــگان ب مان

ــوند. ــور ش ــل کش داخ
ــی  ــه تمام ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــۀ قاب ــک نکت ی

ــر  ــت خــاص خودشــان را ب ــت و حاکمی کشــورها مدیری
فضــای ســایبری اعمــال کرده انــد و چارچوبــی را بــرای 
فعالیــت در ایــن فضــا معیــن نموده انــد، چــون آنــان نیــز 
ــه افسارگســیختگی فضــای  ــد ک ــن نتیجــه واقفن ــه ای ب
مجــازی در طوالنی مــدت می توانــد بــه آســیب های 
جــدی اجتماعــی منجــر شــود و بــر فرهنــگ مــردم تأثیــر 
ــرل  ــه در صــورت کنت ــی اســت ک ــن در حال ــذارد؛ ای بگ
شــدن فضــای مجــازی، ایــن بخــش قــادر خواهــد بــود 
ــد و  ــخص کن ــران مش ــرای کارب ــی را ب ــای مثبت جنبه ه

ــد. ــم بزن ــه رق ــرای جامع رشــد و توســعه را ب
مدیریت فضای مجازی در سطح بین الملل

ــادی از  ــورهای زی ــروزه کش ــه ام ــم ک ــد بدانی ــا بای م
جملــه چیــن و روســیه در راســتای حفــظ حقــوق و 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــدام ب ــود، اق ــۀ خ ــای جامع ارزش ه
ــز  ــد و باقــی کشــورها نی ــی اطاعــات کرده ان شــبکۀ مل
ــت  ــد اینترن ــش از 80درص ــی، بی ــرۀ جنوب ــون ک همچ
ــه  ــد دانســت ک ــد؛ در نتیجــه بای ــی کرده ان خــود را داخل
ــه  ــل ب ــت نی ــا در جه ــن فض ــاماندهی ای ــت و س مدیری
اهــداف کشــور، صیانــت از حقــوق کاربــران و پاســداری 

ــرورت دارد.   ــور ض ــای کش از ارزش ه

ــاب  ــر انق ــخن رهب ــه س ــم ک ــان الزم می دانی در پای
اســامی، امــام خامنــه ای را بازگــو کنیــم کــه فرمودنــد: 
ــر  ــه مهم ت ــئله ی فضــای مجــازی آنچــه از هم »در مس
ــه  ــت ک ــات اس ــی اطاع ــبکۀ مل ــئله ی ش ــت، مس اس
متأســفانه در ایــن زمینــه علــی رغــم تمــام ضرورت هــا، 
کم کاری هایــی صــورت گرفتــه کــه ایــن بــه حــل 
موضــوع کمکــی نخواهــد کــرد و منطــق درســتی هــم 

نیســت«. )96/3/22(
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بالی سیاه خام فروشی
بررسی مضرات خام فروشی  

ــه  ــی ن ــت، یعن ــر اس ــع تجدید ناپذی ــزو مناب ــت ج نف
تنهــا محــدود می باشــد بلکــه روزی کــه بهــره وری از 
ایــن نعمــت خــدادادی بــه پایــان برســد تــا ســال های 
ــم.  ــاره از آن را نداری ــتفاده دوب ــوان اس ــر ت ــال دیگ س
ــت  ــتخراج نف ــده اس ــد فزاین ــا رون ــده ب ــی ش پیش بین
ــی  ــع نفت ــر مناب ــال دیگ ــا 80س ــان، تنه و گاز در جه

ــد. ــود می باش ــن موج ــتخراج در زمی ــت اس جه
ــه واســطه ارث و میــراث، امــرار معــاش  فــردی کــه ب
ــود اوضــاع  ــرای بهب ــد معمــواًل هیــچ تاشــی ب می  کن
ــه  ــوری ک ــن کش ــد. همچنی ــود نمی کن ــب و کار خ کس
ــره زده؛ در  ــام گ ــادرات نفت  خ ــه ص ــود را ب ــد خ درآم
جهــت منافــع کشــور از منابــع و پتانســیل های داخلــی 

ــد.  ــتفاده نمی کن اس
چرا باید خام فروشی را کنار بگذاریم؟

وجــود نفت خــام در کشــور 
عنــوان  بــه  می تــوان  را 
مزیــت نســبی تلقــی کــرد و 

منبع مناســبی بــرای ارز آوری 
ــورت  ــت. در ص ــر داش در نظ

ســرمایه  گذاری در صنایــع 

پتروشــیمی وابســته بــه نفــت می توانیــم آن را تبدیــل 
ــم  ــا بتوانی ــر م ــرد. اگ ــی ک ــای گران  بهای ــه کاال ه ب
ســهم خــود را در بــازار محصــوالت پتروشــیمی 
تثبیــت کنیــم، بــه ســختی امــکان تحریــم ایــن نــوع 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــول میس محص
مضرات خام فروشی

ــای  ــه معن ــه نفــت و خام فروشــی ب ــد متکــی ب درآم
ــه  ــی ک ــت. در صورت ــات اس ــه مالی ــردن ب ــکا نک ات
ــش  ــرای افزای ــد، ب ــات باش ــه مالی ــی ب ــت متک دول
ــتی  ــور معیش ــه ام ــود ب ــور می  ش ــود مجب ــد خ درآم
ــا درآمــد ســرانه ی آن هــا  ــد ت مــردم، رســیدگی نمای
ــی بیشــتری  ــد مالیات ــز درآم بیشــتر شــود و خــود نی
بتوانــد بدســت آورد امــا اگــر درآمــد دولــت وابســته 
ــاح  ــال اص ــه دنب ــر ب ــت کمت ــود، دول ــت ش ــه نف ب

ــی رود.  ــردم م ــور م ام
دارای  پاالیشــگاه،  ســاخت 
ــت  ــیاری اس ــای بس هزینه ه
ــران  ــای مدی و یکــی از بهانه   ه
اهتمــام  و  نســاختن  بــرای 
ــن موضــوع،  ــه ای ــدن ب نورزی

مهدی پورمیری
عضو فعال انجمن مستقل در دانشکده 

ــگاه،  ــتن پاالیش ــورت نداش ــا در ص ــت. ام ــن اس همی
ــور  ــت، وارد کش ــر قیم ــا براب ــا ده   ه ــای آن ب فرآورده ه
ــت  ــت رف ــبب از دس ــوع س ــن موض ــه ای ــود ک می ش

منابــع ارزی کشــوری می  گــردد.
ــودن  یکــی دیگــر از مضــرات خام فروشــی و متکــی ب
بــر نفت خــام ایــن اســت کــه جوانــان و افــراد مســتعد 
ــی  ــه کارآفرین ــرای ورود ب ــزه ای ب ــر انگی ــور دیگ کش
ــاد  ــن اقتص ــد. همچنی ــغلی ندارن ــت ش ــاد فرص و ایج
ــادی  ــای زی ــاد و رانت خواری ه ــت، فس ــه نف ــی ب متک

ــی دارد. در پ
چرا همچنان خام فروشی می کنیم؟

خام  فروشــی  کــه  دالیلــی  مهم تریــن  از  یکــی 
همچنــان در کشــور مــا ادامــه دارد، نــگاه مدیــران بــه 
ــت.  ــدت اس ــی کوتاه م ــع زمان ــتر در مقط ــد بیش درآم
ایــن امــر باعــث شــده برخــی مجریــان و مدیــران، هــر 
روز بــرای ســاختن پاالیشــگاه شــروع بــه بهانه تراشــی 
کننــد و بــرای هــر مســیری کــه منتهــی بــه ســـاخت 
ــا آن مســیر را  ــد ت ــی بیاورن ــگاه شــود، توجیه پاالیشـ

ــد! ســد کنن
کشــورهایی مثــل کره جنوبــی و هنــد بــا وجــود اینکــه 
خودشــان بــه صــورت خــدادادی دارای نفت  خــام 
نیســتند امــا پاالیشــگاه هایی بــا ظرفیــت یــک میلیــون 
ــن ســبب  ــد. ای و 100هــزار بشــکه ای تأســیس کرده ان
شــده کــه نفــت خــام را از مــا بخرنــد و فرآورده هــای 
ــان  ــه خودم ــام ب ــت نفت خ ــر قیم ــا براب ــا ده ه آن را ب

بفروشــند.

ظرفیت های ایران در حوزه پتروشیمی
ــد و  ــص و کارآم ــروی متخص ــودن نی ــا دارا ب ــران ب ای
ــگاه،  ــاخت پاالیش ــرای س ــاد ب ــاحت زی ــن مس همچنی
دارای ظرفیت هــای زیــادی در ایــن حــوزه اســت. 
حــدود  ســاالنه  متوســط  طــور  بــه  هم  اکنــون 
ــزار  ــون و 200ه ــک میلی ــادل ی ــن مع ــون ت 47میلی
پتروشــیمی  صنایــع  بــه  روز  در  نفت  خــام  بشــکه 
ــیمی  ــد پتروش ــی تولی ــت فعل ــود. ظرفی ــه می ش عرض
ــت 67  ــب فعالی ــن در قال ــون ت ــدود 90میلی ــور ح کش
مجتمــع پتروشــیمی اســت. همچنیــن تاکنــون حــدود 
80میلیــارد دالر ســرمایه  گذاری در صنعــت پتروشــیمی 
ــن  ــت، ای ــاون وزیرنف ــه مع ــق گفت ــده و طب ــام ش انج
رقــم تــا ســال 1401 بــه 85میلیــارد دالر خواهد رســید. 

چشم انداز تولید صنعت پتروشیمی
مقــام معظــم رهبــری همــواره بــر تولیــد ارزش افــزوده 
بــر نفــت، بــا ســاخت محصوالتــی از قبیــل گازوئیــل، 
ــن  ــد داشــته  اند؛ در راســتای تحقــق ای ــن و... تاکی بنزی
ــع پتروشــیمی،  ــی صنای ــل شــرکت مل ــر عام ــر مدی ام
ــه  ــن گون ــت را ای ــن صنع ــش  روی ای ــم  انداز پی چش
ــت  ــد صنع ــت تولی ــون ظرفی ــد: هم اکن ــان می کن بی
ــن ظرفیــت  ــن اســت کــه ای ــون ت پتروشــیمی 90میلی
بــا تکمیــل 65 طــرح فعــال تــا ســال 1406 بــه 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــن افزای ــون ت 135میلی
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گزارش عملکرد انجمن مستقل در دانشکدۀ اقتصاد

انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــکدۀ 
اقتصــاد دانشــگاه عامــه طباطبائــی )ره( مفتخــر 
بــوده اســت در دورانــی کــه بــه علــت شــیوع کرونــا 
بیشــتر اماکــن بســته بــوده  و یــا ظرفیــت محــدودی 
داشــته اند، جلســات متعــددی بــا کارشناســان در 
حوزه هــای اقتصــادی و دغدغه هــای دانشــجویی 
داشــته باشــد و رســالت خــود را کمــاکان انجــام دهــد. 
ــا  ــن فعالیت ه ــرور برخــی از ای ــه م ــن بخــش ب در ای

ــم: ــال 1400 می پردازی ــی س ــاه پایان ــک م در ی

ــت،  ــدی سرمس ــر مه ــا دکت ــی ب ــۀ کارشناس جلس
در  مجلــس:  پژوهش هــای  مرکــز  کارشــناس 
تاریــخ 18 اســفند 1400، روز چهارشــنبه به صورت 
ــارۀ  حضــوری بــه مرکــز پژوهش هــا رفتیــم و درب
»ســامانۀ مؤدیــان و پایانه هــای فروشــگاهی« 
پــای صحبت هــای ایشــان نشســتیم. ایشــان 
دربــارۀ اهــداف و فوایــد ایــن ســامانه، نحــوۀ 
ــن  ــه در ای ــی ک ــویق ها و جرائم ــازوکار آن، تش س
زمینــه وجــود دارد و...، بــرای مــا توضیحاتــی 
ارائــه کردنــد کــه برطرف کننــدۀ ابهاماتمــان بــود. 
ــه را در  ــن جلس ــزارش ای ــروح گ ــاء اهلل مش ان ش

ــد. ــد بخوانی ــن می توانی ــۀ انجم صفح

هانیه سلحشور 
مسئول واحد خواهران انجمن در دانشکده

برگــزاری جلســات حلقــۀ مطالعاتــی: در تاریخ هــای 
28 بهمــن، 3 و 12 اســفند جلســات حلقــۀ مطالعاتــی 
بــه صــورت حضــوری- مجــازی در دانشــکدۀ 
ــا تدریــس  اقتصــاد برگــزار گردیــد. ایــن جلســات ب
ــا  آقــای حمــزۀ خســروی، دبیــر اســبق انجمــن و ب
ــامی  ــۀ اس ــی اندیش ــرح کل ــاب »ط ــت کت محوری
ــم  ــام معظ ــخنان مق ــۀ س ــه مجموع ــرآن«، ک در ق
ــود.  ــزار می ش ــت، برگ ــال 1352 اس ــری در س رهب
ــارۀ  ــه درب ــق مباحث دانشــجویان در جلســات از طری
مســائل مطــرح شــده در کتــاب بــا یکدیگــر گفتگــو 

می کننــد.

 در بازۀ 25 بهمن تا 25 اسفند سال 1400
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ــا آقــای دکتــر جعفــر قــادری،  ــده ب گفتگــوی زن
نمایندۀ شــهر شــیراز و زرقــان: در روز چهارشــنبه، 
ــا  27 بهمــن مــاه، از طریــق بســتر اینســتاگرام ب
دکتــر جعفــر قــادری دربــارۀ مالیــات بــر عایــدی 
ــتیم.  ــیراز داش ــهر ش ــی در ش ــرمایه گفتگوی س
ایشــان دربــارۀ لــزوم و فوایــد این قانــون صحبت 
ــای ورود  ــش هزینه ه ــرورت کاه ــد و از ض کردن

بــه بخــش تولیــد ســخن بــه میــان آوردنــد.
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جهت مطالعه ی مرشوح کامل فعالیت ها، 

کلیک کنید 
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عّلــت اینکــه مــا بحــث اقتصــادی را در ایــن روز اّول 
ســال مطــرح میکنیــم، اّواًل بــه خاطــر اهّمّیــت مســئله ی 
اقتصــاد اســت؛ یعنــی واقعــًا اگــر در کشــور ]رشــد[ 
اقتصــادی همــراه بــا عدالــت بــه وجــود بیایــد، همــه ی 
ــه  ــور ب ــد و کش ــد ش ــال خواه ــرفت فّع ــای پیش زمینه ه
ــک  ــاد ی ــی اقتص ــید؛ یعن ــد رس ــی خواه ــرفت واقع پیش

ــوری دارد. ــش مح ــن نق چنی
سخرنانی نوروزی خطاب به ملت ایران 

1401/1/1

اقتصاد، نقش محوری در پیشرفت دارد


