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رئیس جمهور »قانون اصالح تبصره )۵( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشور« درباره پرداخت بخشی از مطالبات 

صنعت برق را به دستگاه های ذی ربط ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا، »سید ابراهیم رئیسی« در اجرای 
اصل ۱۲۳ قانون اساسی، »قانون اصالح تبصره )۵( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور« را که در جلسه علنی روز 
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ مجلس تصویب و در تاریخ ۲۸ 
دی ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به 

وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد.

اصالح تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
پیش بینی  منظور  به  و  دولت  الیحه  اساس  بر  کشور 
در  جاری  سال  بودجه  قانون  تکمیلی  و  احکام الزم 
بابت  دولتی  شرکت های  مطالبات  تهاتر  خصوص 
واحدهای  بدهی  با  تکلیفی  قیمت های  مابه التفاوت 
شرکت های  به  مربوط  مشکالت  و  دولت  به  مزبور 
بدهی  از  بخشی  تسویه  درباره  برق  صنعت  حوزه 
دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام 

شده و تکلیفی فروش برق انجام شده است.

طی  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
اولیه  مواد  واردات  معافیت  قانون  ای،  بخشنامه 
از  پزشکی  تجهیزات  و  شیرخشک  دارویی، 
اجرا  جهت  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت 
ابالغ  کشور  سراسر  مالیاتی  امور  کل  ادارات  به 

کرد.
داود  ابالغی  بخشنامه  در  تسنیم،  گزارش  به 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس  منظور 
سراسر  مالیاتی  امور  کل  ادارات  به  خطاب 

معافیت  »قانون  پیوست  به  است:  آمده  کشور 
و  شیرخشک  دارویی،  اولیه  مواد  واردات 
ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از  پزشکی  تجهیزات 
تصویب  به   ۲۳/۰9/۱۴۰۱ تاریخ  در  که  افزوده« 
تاریخ  در  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
نگهبان  محترم  شورای  تأیید  به   ۱۴/۱۰/۱۴۰۱
مورخ   ۱96۰9۸ شماره  نامه  قالب  در  و  رسیده 
شده  ابالغ  محترم  جمهور  رئیس   ۲۱/۱۰/۱۴۰۱

می  شود. ارسال  اجرا  برای  است، 

رئیس جمهور قانون اصالح تبصره )۵( 
بودجه ۱۴۰۱ را ابالغ کرد

ابالغ قانون معافیت از مالیات ارزش افزوده 
واردات مواد اولیه دارو
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۵ هزار یورو جای ۲ هزار دالر را 
در صرافی ها گرفت

درحالی طبق تصمیم جدید بانک مرکزی صرافی ها و شعب منتخب 
بازار  نرخ  براساس  را  ای  سهمیه  ارز  یورو  هزار   ۵ باید  ها  بانک 
برخی  نشان می دهد،  بفروشند که مشاهدات  متقاضیان  به  متشکل 

صرافان فروش ندارند و به خریداران...

بازهم صرفه جویی در برق وگاز 
برای دولت!

بارشی  سامانه  ورود  از  که  هواشناسی  سازمان  اطالعیه  به  توجه  با 
سنگین برف و باران به کشور خبر می دهد، از هموطنان درخواست 
می کنیم با صرفه جویی در مصرف گاز و برق به پایداری شبکه برق 
مشهدی،  رجبی  مصطفی  تسنیم،  گزارش  به  کنند.  کمک  کشور 

سخنگوی صنعت برق، با بیان این...

مترو اقتصادی نیست
اثراتش اقتصادی است ؟!

قطار  کردن  برقی  ایران،  راه آهن  پیشین  مدیران  از  یکی  گفته  به 
به  واسطه آثار اقتصادی و اجتماعی برای مردم  تهران - مشهد هم 
یک ضرورت است و هم مستقیما روی کاهش هزینه دولت تاثیر 
کرد:  بیان  ایسنا،  با  گفت وگو  در  قربانعلی بیک  عباس  می گذارد. 

قطارهای ما از حدود ۴۷ سال پیش...

خروج پول حقیقی ها 
از گروه خودرویی بورس

ادامه  همچنان  گذشته  روز  در  سرمایه  بازار  قرمزپوشی  روند 
گروه  از  حقیقی  پول  خروج  بیشترین  معامالت  طی  و  داشت 
ایسنا،  گزارش  به  بود.  اساسی  فلزات  آن  از  پس  و  خودرو 
شاخص کل بورس )دوشنبه( با ۲۵۰6 واحد کاهش تا رقم یک 

میلیون و ۵۳9 هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار...

افزایش ۱۴۰هزار  بشکه ای نفت 
در سال ۲۰۲۲

اداره اطالعات انرژی آمریکا از افزایش ۱۴۰ هزار بشکه ای تولید 
روزانه نفت ایران در سال میالدی گذشته خبر داد. به گزارش تسنیم، 
چشم انداز  به  موسوم  گزارشی  در  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره 
بشکه ای  هزار   ۵۸۰ و  میلیون   ۲ تولید  از  جهان  انرژی  کوتاه مدت 

نفت خام ایران در آخرین ماه سال...

حمایت از فروش خودرو 
زیر نورافکن های بازار سرمایه

با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو  ۱۱۸ فعال بازار سرمایه 
ارزش  میلیاردی  ۱۰۰هزار  افت  و  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه 
گزارش  به  شدند.  رئیس جمهور  عملی  حمایت  خواستار  بورس، 
و  هماهنگی  بدون  نامه  به  اشاره  با  سرمایه  بازار  فعال   ۱۱۸ تسنیم، 
غیرمحرمانه دوم بهمن شورای رقابت مبنی بر لغو عرضه خودرو در 

بورس کاال و همچنین...

سهم ۴۲/۴ درصدی 
فارغ التحصیالن از بیکاری

در کشور  بیکار  نفر   ۸۲۸ و  هزار  و ۱۳6  میلیون   ۲ در حال حاضر 
داریم که ۴۲.۴ درصد از آنها یعنی 9۰۵ هزار و ۸۲۸ نفر، در گروه 
به گزارش مهر، بررسی  فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند. 
آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در پاییز سال جاری که از سوی 

مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان می دهد...

بازرگانان بخش خصوصی را آزاد 
بگذارید تا رو نق اقتصادی شکل بگیرد

معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه و تجارت اظهار 
داشت: یکی از ابرازهای سازمان توسعه تجارت برای ارتقا روابط تجاری 
بهره گیری از دانش رایزنان بازرگانی است و بر همین مبنا تعداد رایزنان 
بازرگانی به ۱۸ نفر افزایش پیدا کرده است که این عدد در اوایل ۱۴۰۰ ، ۲ 
نفر بود. به گزارش ایلنا، همایش معرفی خدمات و توانمندی مراکز 

تجاری ایرانیان در کشورهای حوزه...
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3000
تومان

ترمیم کابینه اقتصادی دولت الزامی است

دریافتی متوسط کارمند ایرانی از ۱۰ هزار دالر به 3 هزار رسید!

  صفحه 2

الزام صنایع به استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی 
های تجدیدپذیر )ساتکا( گفت: مطابق با ماده ۱6 قانون جهش تولید دانش بنیان، 
صنایعی که تقاضای برق آنها بیشتر از یک مگاوات است، موظف هستند که در 
سال اول معادل یک درصد و تا سال پنجم معادل پنج درصد از مصرف برق خود 
را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنند. در غیر اینصورت یک الی 
پنج درصد از برق مصرفی این صنایع را با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض 

آنها اعمال می شود.
اخیردر  های  هفته  در  اینکه  بیان  با  کریمی   محمود  ایسنا،  به گزارش 
زمستان شاهد قطعی برق مکرر صنایع در کشور بوده ایم که دلیل آن سرمای 
هوا، مصرف زیاد گاز در کشور و کسری تراز گاز اعالم شده است، اظهار 
کرد: قطعی برق در سال های اخیر در انتهای بهار و تابستان نیز تکرار شده 
بصورتی که برق واحدهای صنعتی که در شهرکهای صنعتی واقع هستند، 

یک روز در هفته قطع بوده است.
وی افزود:  این در حالی است که کشور ایران دارای پتانسیل بسیار باالی احداث 
نیروگاه تجدیدپذیر از جمله نیروگاه های بادی و خورشیدی است که در فصول 

مختلف سال می توانند بدون نیاز به سوخت، برق تولید کند.
صنایع  و  بزرگ  صنایع  بخش  دو  به  را  صنایع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کوچک و متوسط تقسیم می کنیم، گفت: در خصوص صنایع کوچک و 
متوسط در ایران حدود ۸۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که از این 
تعداد، حدود ۵۰۰ شهرک صنعتی، بیش از ۳۲۰ ناحیه صنعتی و حدود ۱۰ 
 ۵۰ نواحی صنعتی حدود  و  شهرکها  این  در  هستند.  اقتصادی  ویژه  منطقه 

هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد.
وی افزود: اگر هر کدام از واحدهای صنعتیبطور متوسط حدود ۱۰۰ 
جدید  ظرفیت  مگاوات   ۵۰۰۰ کنند،  نصب  خورشیدی  نیروگاه  کیلووات 
و  صنایع  داد  به  تابستان  ظهر  در  که  آید  می  مدار  به  خورشیدی  نیروگاه 

وزارت نیرو خواهد رسید.
نیروگاه  احداث  به  اقدام  که  صنایعی  از  نیرو  وزارت  وی،  گفته  به 
خورشیدی تا ۳ مگاوات کنند، طبق قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله، برق را 
پایه خرید تضمینی  با نرخ های خرید تضمینی خریداری می کند. نرخ های 
برای نیروگاه های با ظرفیت تا ۲۰ کیلوواتبرابر ۱۷۵۰ تومان و برای نیروگاه 
های ۲۰ تا ۲۰۰ کیلووات برابر ۱6۵۰ تومان است. تا ۳ مگاوات نیز امکان 

احداث نیروگاه و خرید تضمینی وجود دارد.
تعدیل  مشمول ضریب  تضمینی  خرید  پایه  نرخ های  کرد:  تاکید  وی 
می شوند که بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش می یابند، بصورتی که 
نرخ های پایه سال های قبل هم اکنون مشمول ضرایب تعدیل تا پنج برابر 

شده اند و درامد این نیروگاه ها پنج برابر شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی تعداد زیادی 
واحد صنعتی )عموما بین ۵ تا ۷۰ واحد صنعتی( روی یک خط ۲۰ کیلوولت 
 ۲۰ خط  کل  برق  توزیع  های  شرکت  بار،  مدیریت  زمان  در  دارند،  قرار 
کیلوولت را قطع می کنند و در نتیجه برق همه واحدهای صنعتی که روی 

این خط هستند، با هم قطع می شوند.
وی با بیان اینکه انجمن ساتکا در حال رایزنی با شرکت های توزیع برق 
است که این مشوق برای صنایع تعریف شود که در زمان مدیریت برق در 
تابستان، صنایعی که نیروگاه خورشیدی نصب کرده اند، از شمول مدیریت برق 
مستثنی شوند و برق آن ها قطع نشود. این موضوع از دو طریق امکان پذیر است. 
اول این که تعداد مشخصی واحد صنعتی که روی یک خط ۲۰ کیلوولت داخل 
شهرک مستقر هستند، نیروگاه خورشیدی احداث کنند، بصورتی که مجموع 
توان تولیدی آنها به ظرفیت مشخصی از بار خط فوق برسد و در نتیجه کل فیدر 

از شمول قطع بار مستثنی شود.
وی افزود: راه دوم اینکه واحدهای صنعتی مجهز به کنتورهای هوشمند و 
کنتاکتور برای قطع و وصل از راه دور شوند و شرکت توزیع بتواند تک تک 
واحدها را از راه دور قطع و وصل کند، در این صورت در زمان مدیریت بار 
توسط شرکت های توزیع برق، می توان واحدهای صنعتی که اقدام به نصب 

نیروگاه خورشیدی کرده اند بصورت انفرادی را از قطعی بار مستثنی کرد. 

مصوبه مولدسازی، دارایی های 
دولت را از انجماد خارج می کند

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مصوبه هیئت عالی مولدسازی 
دارایی های دولت،گفت: به واسطه این مصوبه شاهد خروج از انجماد 
از  بیشتری  کارایی  و  وری  بهره  تا  بود  خواهیم  دولت  دارایی های 

درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد.
حسین قربانزاده در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه هیئت 
توسط  این مصوبه ۷ آذر  دارایی های دولت  گفت:  مولدسازی  عالی 

دولت ابالغ شده در ادامه آیین نامه اجرایی آن مصوب شد.
از  اعم  دولت  دارایی های  مولدسازی  متعدد  موانع  به  اشاره  با  وی 
شناسایی، ارزش گذاری، مستندسازی و نوع واگذاری در گذشته، بیان کرد 
: این موانع با مصوبه هیئت عالی مولدسازی تا حدی زیادی مرتفع شده و از 
این به بعد این هیئت و دبیرخانه آن که از اعضای ۳ قوه هستند، مدیریت کار 
را برعهده خواهد گرفت.در این هیئت نماینده ای از سوی رئیس مجلس و 

رئیس قوه قضاییه و پنج عضو دولت حضور خواهند داشت.
قربان زاده با بیان اینکه مولدسازی دارایی دولت بعضاً با فروش و 
،تصریح  می خورد  رقم  خصوصی  بخش  مشارکت  با  موارد  برخی  در 
کرد: از این رو مولدسازی لزوماً بدین معنا نیست که حتماً باید مالکیتش 
حفظ شود و دولت و بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کنند،  
چرا که برخی امالک راکد و اراضی بال استفاده دولتی قابلیت این را 
و  شهرسازی  عالی  شورای  طریق  از  که  افزایی  ارزش  یک  با  تا  دارد 
کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری ها شکل می گیرد، به مزایده گذاشته 
فعال  را  آن  خصوصی  بخش  و  رسیده  اقتصاد  چرخه  به  آن  از  پس  و 

کند،بنابراین فروش هم به معنای یکی از مصادیق مولدسازی است.
وی تاکید کرد: دیگر مصادیق مولدسازی مثل مشارکت، صندوق 
امالک و مستغالت، اجاره، تهاتر و غیره هم وجود دارد و امیدواریم با 
مجوزی که گرفته شده در سال آینده نتایج این کار را ببینیم ،همچنین 
بودجه سال آتی دیده  از درآمدهای که در  اقدام می تواند بخشی  این 

شده را محقق کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: به واسطه این رویکرد 
بهره وری و  تا  بود  دارایی های دولت خواهیم  انجماد  از  شاهد خروج 

کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد.

تکمیل طرح های نیمه تمام 
با مولدسازی اموال راکد دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم مولدسازی اموال 
و دارایی های راکد دولت گفت: عواید حاصل از این کار صرف تکمیل 

طرح ها و پروژه های نیمه تمام در کشور شود.
بیان این که دولت برای تکمیل  با  به گزارش تسنیم، جعفر قادری 
طرح ها و پروژه های نیمه تمام در کشور باید از مسیر مولدسازی اموال و 
دارایی های راکد اقدام کند گفت: کنار درآمدهای مالیاتی و فروش نفت 
که بخش عمده ای از منابع تأمین کننده درآمدی بودجه سالیانه کشور را 
به خود اختصاص می دهند بخشی هم از طریق واگذاری سهام دولت در 
شرکت ها و بخش دیگر از طریق واگذاری اموال و دارایی های منقول و 

غیرمنقول )امالک و مستغالت( دولت تأمین می شود.
همین طور  و  مسکونی  واحدهای  از  بسیاری  داشت:  اظهار  وی 
دستگاه های  تملک  در  اکنون  که  تجاری  و  گردشگری  واحدهای 
و  ندارد  دستگاه ها  فعالیت  با  سنخیتی  صورت  هر  در  است  مختلف 
استفاده درستی  یا  است  استفاده گذاشته شده  بدون  و  راکد  به صورت 

از این امالک نمی شود.
بودجه و محاسبات مجلس گفت: همچنین  برنامه،  عضو کمیسیون 
این  به دولت وجود دارد  متعلق  از مستحدثاتی که در زمین های  بسیاری 
مستحدثات با ارزش زمین سازگاری چندانی ندارد ازاین رو می طلبد این 

امالک و مستغالت مولدسازی و در بهترین حالت خود به کار گرفته شود.
توسط  خود  شکل  بهترین  به  زمین ها  این  اگر  افزود:  ادامه  در  وی 
و  توسعه  شوراهای  یا  پنج  ماده  کمیسیون های  مثل  مختلف  دستگاه های 
برنامه ریزی استان ها تغییر کاربری پیدا کند در قالب واگذاری، مشارکت، 
مورد  ممکن  بهترین شکل  به  می تواند  دیگر  یا شکل های  و  دادن  اجاره 

استفاده قرار گیرد و بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت را تأمین کند.
قادری بیان داشت: دولت طرح های نیمه تمام بسیار زیادی دارد که 
به دلیل نداشتن منابع مالی در عمل تعداد زیادی از این طرح ها سال ها بر 

زمین مانده است و مردم نمی توانند از این طرح ها استفاده کنند.
و  اموال  دولت  که  است  این  شکل  منطقی ترین  یادآورشد:  وی 
دارایی های راکد خود را به کار گیرد و طرح های نیمه تمام را در کشور 

تمام کند.

خبری از کاهش قیمت های 
لوازم خانگی نیست

حدود دو هفته از اعالم تخلف برخی شرکتهای لوازم خانگی در افزایش 
غیرقانونی قیمت و تهدید به اعمال جریمه ها می گذرد اما هنوز خبری از 

برگشت قیمت ها به قبل نیست.
به گزارش  تسنیم، دو ماهی هست که بحث تغییرات قیمتی لوازم خانگی با 
موافقان و مخالفان زیادی همراه است. تولیدکنندگان از شرایط سخت تأمین منابع 
صحبت می کنند و از آن طرف وزارت صنعت نیز معتقد است که با توجه به 

اعالم هزینه ها افزایش قیمت ها در شرایط فعلی قانونی نیست.
با این حال تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی به صورت 
خودسرانه نسبت به افزایش قیمت محصوالت خود اقدام کردند و بازار 
در شرایط رکود شاهد تغییرات قیمتی انواع محصوالت لوازم خانگی در 
این شرکت های بزرگ شد. هرچند هنوز رونقی در بازار وجود ندارد 
داشته  تولیدکنندگان  برای  مثبتی  امتیاز  نتوانسته  قیمت ها  افزایش  این  و 
باشد اما کسب اطالع از مسئوالن سازمان حمایت نشان داد قرار است با 
متخلفین برخورد شده و حتی جرایمی هم برای تولیدکنندگان متخلف 

در نظر گرفته شده که ملزم به پرداخت آن هستند. 
بر  مبنی  مسئولین  اظهارنظر  از  ای  هفته  دو  حدود  حاضر  حال  در 
برای  جریمه ها  اعمال  حتی  و  خانگی  لوازم  قیمت  افزایش  تخلف 
ها  قیمت  برگشت  از  هنوز خبری  اما  متخلف می گذرد  تولیدکنندگان 
که  روبروست  کاالهایی  از  زیادی  با حجم  بازار  فقط  و  نیست  قبل  به 

خریداری ندارد ولی هر روز گران تر می شود.
قیمت ها  افزایش  این  می دهد  نشان  خانگی  لوازم  بازار  مشاهدات 
بی رغبتی مردم به خرید را در شب عید بیشتر کرده  و به زحمت خرید 

و فروشی انجام می شود.
افزایش  با  همزمان  تولیدکنندگان  برخی  اینجاست  توجه  قابل  نکته 
قیمت ها تخفیفاتی را هم برای مصرف کننده در نظر گرفته اند که با محاسبه 

آن در نهایت کاال با همان قیمت قبل به مصرف کننده فروخته می شود.
سوال اینجاست چرا افزایش قیمت اعمال کرده اید که در نهایت به میزان 
افزایش قیمت به مصرف کننده تخفیف بدهید! مصرف کننده هم خوشحال از 
اینکه تخفیف گرفته در حالی که کاال را با همان قیمت ۲ هفته پیش خریداری 
کرده و این موضوع فقط یک شگرد تولیدکننده برای فروش محصوالت است.

بررسی پیشنهادات 
دستگاه های اجرایی 

در خصوص بودجه ۱۴۰۲
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: وزیر کشور، 

رئیس بنیاد مسکن و دبیر اجرایی مکران با حضور در 
کمیسیون عمران به بیان پیشنهادات و درخواست های 

خود پیرامون الیحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند.
با خانه ملت، در  ایری در گفت و گو  عبدالجالل 
نشست  نشست کمیسیون عمران مجلس گفت:  تشریح 
کمیسیون در خصوص بررسی بندها و تبصره های ارجاعی 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ با حضور مسئوالن اجرایی کشور بود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در ابتدای نشست 

احمد وحیدی وزیر کشور ضمن ارائه گزارش در خصوص 
وضعیت مجموعه تحت مدیریت خود در حوزه های مدیریت 
پسماند، حمل و نقل عمومی و عقب ماندگی در نوسازی این 
ناوگان، شهرداری ها و دهیاری ها، پیشبرد برنامه های ایجاد 
شهر هوشمند، تامین ماشین آالت آتش نشانی و بروزرسانی 
طرح های هادی و تفصیلی، سازمان مدیریت بحران و.... به بیان 
پیشنهادات مربوط به الیحه بودجه سال آتی و درخواست های 

خود از کمیسیون عمران مجلس پرداخت.

وی ادامه داد: در ادامه نشست میزبان حسین دهقان 
دبیر اجرائی شورای توسعه سواحل مکران بودیم. وی 
پیش  چالش های  و  موانع  خصوص  در  توضیحاتی 
توسعه  پیشران  عنوان  به  مکران  سواحل  توسعه  روی 
در  منطقه  هاب  به  مکران  تبدیل  و  کشور  پیشرفت  و 
مرکز  همچنین  و  ترازیتی  و  انرژی  اقتصادی،  حوزه، 
زیر ساختی  و وجود مشکالت  بر  احداث صنایع آب 

آن اشاره کرد.


