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 انرژی های تجدید پذیر 
از شاخصه های مهم 

توسعه پایدار

بح��ران آلودگی محیط زیس��ت در جهان، بر 
اثر اس��تفاده از سوخت های فسیلی از یک سمت 
و خط��ر پایان پذی��ری ذخایر و مناب��ع طبیعی به 
عل��ت باالرفتن مصرف بی رویه انرژی ناش��ی از 
رش��د صنایع از س��مت دیگر ض��رورت توجه به 
س��مت انرژی ه��ای تجدید پذی��ر را بیش از قبل 
 کرده اس��ت. امروزه انرژی های نو و تجدید پذیر 
علی رغم  ناش��ناخته ماندن، به س��رعت در حال 
 نفوذ و گسترش است و غفلت از آن خسارت های 
غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داش��ت. اثرات 
زیس��ت محیطی نظیر تولید گازه��ای گلخانه ای، 
گرم ش��دن کره زمین و ذوب شدن یخ های قطبی، 
نابودی جنگل ها، وقوع طوفان های ش��دید ما را 
 ملزم به احساس مسئولیت بیشتر در برابر نسل های 

آتی و آینده بشریت می کند.
 باال رفتن مصرف ان��رژی و همچنین کمبود 
انرژی های تجدید ناپذیر، مبحثی مهم و قابل توجه 
اس��ت که به عنوان یکی از ش��اخص های مهم در 
توسعه ی پایدار کشورهای جهان نقش بسزایی ایفا 
می کند. داش��تن انرژی مناسب، عمده ترین عامل 
اقتصادی جوام��ع صنعتی پس از نیروی انس��انی 
اس��ت، زیرا انرژی به عنوان یک اهرم اساس��ی در 
استمرار توس��عه اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود 
کیفیت زندگی و امنیت جوامع جایگاه مهم و قابل 
توجهی دارد. سرمایه گذاری در بخش انرژی های 
تجدید پذیرهمچنین باعث اشتغال آفرینی و تحرک 
اقتصادی می شود، بطوریکه ساالنه در جهان بیش 

از 7 میلیون نفر در این بخش مشغول به کارند.
ایران از لحاظ برخورداری از منابع انرژی، یکی 
از غنی ترین کشورهای جهان محسوب شده و خاک 
 این کش��ور یکی از بزرگ ترین منابع سوخت های 
فس��یلی و تجدی��د ناپذی��ری همچون نف��ت و گاز 
 اس��ت. اما محدود بودن منابع فس��یلی و مشکالت 
زیست محیطی ناش��ی از مصرف آن ها لزوم توجه 
بیشتر به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن و 
 مبرهن نموده است. بنابر آخرین آماری که نشریه ای 
در نمایشگاه اینترسوالر مونیخ منتشر کرد، با در نظر 
گرفتن روند مصرف کنونی انرژی، منابع نفتی جهان 
در 45 سال، گاز 64 سال و ذغال سنگ 200 سال 

دیگر به پایان خواهد رسید.
از مهم تری��ن انرژی های ن��و وتجدید پذیر 
در جهان می توان انرژی خورش��یدی، انرژی باد 
و آب، انرژی اتمی، انرژی زیس��ت توده و... را نام 
برد. ایران نیز با توجه به ش��رایط جغرافیایی خود 
 در منطقه از پتانس��یل باالیی در زمینه انرژی های 
تجدید پذیر برخوردار است که می توان با خالقیت 
و کمک گرفتن از مدیری��ت و تکنولوژی جهانی، 
س��هم قابل توجهی را در بازار ان��رژی های پاک 
بدس��ت آورد. به عنوان نمونه در زمینه استفاده از 
انرژی خورش��یدی به گفته کارشناسان از آنجایی 
که ایران در نواحی پر تابش جهان واقع شده است، 
یکی از بهره مندترین کش��ورها از این منبع انرژی 
پاک به ش��مار می آید، تا جایی که از شمالی ترین 
تا جنوبی ترین نقطه کشور از قابلیت بهره مند شدن 

از نیروگاه های خورشیدی برخوردارند.
ادامه در صفحه 2

آیا مالیات پلکانی برای 
درآمدهای باال رواست؟

مجلس تصویب کرده که هر که بیشتر حقوق 
م��ی گیرد بای��د مالیات بیش��تری پرداخت کند. با 
این حال برخی می گویند پرداخت مالیات بیش��تر 
برای مش��اغل حس��اس صحیح نیست. موضوعی 
 ک��ه کارشناس��ان آن را قاب��ل قبول نم��ی دانند و 
می گویند مصوبه مجلس درس��ت اس��ت و نباید 
استثناء قائل شد.به گزارش ایسنا، امسال  در الیحه 
بودجه تغییراتی ایجاد ش��د که سال ها کارشناسان 
اقتصادی خواهان اعمال آن بودند. با این حال این 
تغییرات هم نه به دست دولت که به دست مجلس 
محقق ش��د. یک��ی از این تغیی��رات تصویب اخذ 
مالی��ات پلکانی از کارمندان بود. به این ترتیب که 
هر کارمندی که درآمد بیشتری داشته باشد مالیات 
بیشتری پرداخت کند.این مصوبه گرچه با استقبال 
بس��یاری روبه رو ش��د، ولی انتقاداتی هم از سوی 
برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس علیه آن شکل 
گرف��ت. اعم از اینکه چرا مجلس و دولت به جای 
اتخاذ تدابیری برای گس��ترش پایه ه��ای مالیاتی 
و س��اماندهی معافیت ه��ای مالیات��ی فقط تالش 
 می کنند از کس��انی که در تور مالیاتی گیر افتاده اند 

مالیات بگیرند؟
 یکی از مس��ئوالنی که به این مصوبه واکنش 
نشان داد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه بود. او در توئیتر خود ابتدا چنین نوش��ت 
که »رویکرد مجلس در توجه به اقشار کم درآمد و 
افزایش سقف معافیت مالیاتی ساالنه از 24 میلیون 
توم��ان به 27.6 میلی��ون تومان، ه��م قابل تقدیر 
است و هم شایسته تقدیس و اینکه با اخذ مالیات 
پلکانی از کسانی که با فعالیت های اقتصادی درآمد 
بیشتری کسب می کنند مالیات بیشتری اخذ شود، 

قابل توجیه است.«
وی البت��ه در توئیت��ی دیگر ای��ن نکته را هم 
مطرح کرد »اما اعمال ضرایب مالیاتی باال بر درآمد 
جمع��ی از کارکنان دولت همچ��ون اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه ها و قضات که درآمد آن ها صرفًا 
به دلیل مدارج علمی باالتر و حساس��یت ش��غلی 
اس��ت، آیا توجیه پذیر است؟«این سخنان نوبخت 
ب��ا واکنش هایی از س��وی کاربران روبه رو ش��د. 
تع��دادی در تائید نوبخت گفتند که حقوق اعضای 
هیئت علمی در ایران در قیاس با کشورهای دیگر 
کمتر اس��ت و چنی��ن وضعیتی فرار مغزه��ا را به 
دنبال خواهد داشت. تعداد بیشتری هم با تاکید بر 
ضرورت عدالت درآمدی به این نکته اشاره کردند 
که مادامی که حقوق مش��اغلی مانند معلم ها بسیار 
اندک اس��ت، چنین ش��کاف درآم��دی با اعضای 
هیئت علمی منجر به ایجاد احساس تبعیض میان 
حقوق بگیران است و به عبارتی از مصوبه مجلس 
دف��اع کرده بودند.در کنار این مباحث این نکته نیز 
مطرح اس��ت که  ایجاد استثناء در قانون می تواند 
چه تبعاتی داش��ته باشد. در ش��رایطی که پیش تر 
موضوع حقوق های نجومی زاییده ایجاد اس��تثناء 
در قان��ون بود و گروه های بس��یاری که به ترتیب 
خود را از قانون خدمات کش��وری مس��تثنی کرده 
بود. اکنون نیز ایجاد اس��تثنا ممکن است زمینه را 
برای اس��تثناء شدن مش��اغل های بسیاری تحت 

عنوان حساس از مالیات پلکانی فراهم کند.   
کارشناسان چه می گویند؟ 

مهدی پازوکی، اقتصاددان در این زمینه چنین 
گفته اس��ت: پرداخت مالیات پلکانی اتفاق خوبی 
اس��ت که در مجلس تصویب ش��ده است. به نظر 
من باید در زمینه مش��اغل حساس و تعریف آن ها 

تجدید نظر صورت بگیرد. 
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رهبر معظم انقالب اس��المی تاکید کردند: 
برادران شیعه و س��نی در جمهوری اسالمی در 
دشوارترین میدان ها در کنار یکدیگر حاضرند و 
باید با کاره��ای فرهنگی و هنری این حقایق و 

وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.
  به گزارش تفاهم به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
 دفت��ر مق��ام معظم رهب��ری، بیان��ات حضرت 
آی��ت ا... خامنه ای در دیدار دس��ت اندرکاران 
کنگره ش��هدای اس��تان سیستان وبلوچستان که 
در تاریخ 16 بهمن 96 برگزار ش��ده بود، صبح 
دیروز در محل این همایش در زاهدان منتش��ر 
شد.حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با 
اش��اره به عالقه عمیق خود به مردم سیس��تان 
و بلوچس��تان، مردم بل��وچ را گرم، صمیمی، با 
صفا و با اس��تعداد، و مردم سیستان را از لحاظ 
گذش��ته تاریخ��ی در بی��ن همه اق��وام ایرانی، 
کم نظی��ر و درخش��ان توصیف و خاطرنش��ان 
کردند: با وجود این اس��تعدادهای سرشار، در 
دوران قاج��ار و پهل��وی به مردم سیس��تان و 
بلوچس��تان بی اعتنایی می شد و همین موجب 

شد که استعدادهای مردم بروز نکند.
ایش��ان، خدمات انجام ش��ده در این منطقه 
در س��ال های پس از انقالب را نش��انه محبت 
دوطرف��ه مردم و نظام دانس��تند و با اش��اره به 
نیازهای مطرح ش��ده از جانب اس��تاندار در این 
دی��دار افزودند: نیازهای مردم اس��تان همچون 
آب ش��یرین کن و خط آه��ن را بای��د از طریق 
مسئوالن ارش��د دولتی به طور جدی دنبال کنید 
و با میدان آوردن بخش خصوصی، اس��تفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی نیز امکان پذیر خواهد 
شد.رهبر انقالب اسالمی، سیستان وبلوچستان را 
همچون اس��تان های کردستان و گلستان مظهر 

وحدت اس��المی و الگوی هم��کاری و زندگی 
برادرانه شیعه و سنی برای دنیا دانستند و با تأکید 
بر هوشیاری در مقابل تفرقه افکنی دشمن گفتند: 
ش��هادت یک نوجوان س��نی در دفاع مقدس و 
یا ش��هادت یک مولوی اهل سنت به علت دفاع 
از انقالب اس��المی به دس��ت ضدانقالب، نشان 
می دهد ب��رادران ش��یعه و س��نی در جمهوری 
اسالمی در دشوارترین میدان ها در کنار یکدیگر 
حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این 
حقایق و وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.

حض��رت آی��ت ا... خامنه ای، ایس��تادگی 
جمهوری اس��المی در مقابل جاهلیت مدرن با 
وجود تحریم و همه توطئه های نظامی و فرهنگی 
دشمنان را مرهون قدرت ایمان و فداکاری مردم 
خواندن��د و گفتند: مظهر کامل ایمان راس��خ در 
زنجیره ی بسیار مهم ایمان و مقاومت، شهیدان و 
ایثارگران هستند، بنابراین نظام اسالمی به تعظیم 

و تکریم شهدا نیازمند است.
موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف 

مجازات تعدادی از محکومان
ب��ه مناس��بت س��الروز پی��روزی انقالب 
اس��المی، حضرت آیت ا... خامن��ه ای با عفو و 
تخفیف مج��ازات 565 نفر از محکومان محاکم 
عمومی و انقالب، س��ازمان قضای��ی نیروهای 
مس��لح و تعزی��رات حکومتی موافق��ت کردند.

آی��ت ا... آملی الریجانی رئی��س قوه قضائیه به 
مناس��بت س��الروز پیروزی انقالب اسالمی در 
نامه ای به رهبر انقالب اس��المی پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات 565 نفر از محکومان 
را که در کمیس��یون مربوط واجد ش��رایط الزم 
تشخیص داده ش��ده اند ارائه کرده بود، که مورد 

موافقت حضرت آیت ا... خامنه ای قرار گرفت.

 مع��اون اقتصادی رئیس جمه��وری از چهار 
گام دولت برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی پایدار 
ش��هری خبر داد که این چهار گام تامین زمین، رفع 
مشکالت اداری و ثبتی، تامین تاسیسات زیربنایی 
و روبنایی و همچنین اعطای تس��هیالت تشویقی را 

شامل می شود.
به گزارش تفاهم، »محمد نهاوندیان« دیروز در 
حاشیه سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ته��ران، در جمع خبرنگاران افزود: دولت 
در این طرح منتظر اقناع ساکنان بافت های فرسوده 
و تکیه بر نوسازی س��اختمان به ساختمان نماند و 
اقدامات��ی برای عملیاتی ش��دن آن در دس��تور کار 
قرار داد.وی گفت: رییس جمهوری همه وزارتخانه 
را موظف کرده اس��ت که زمین ه��ای آزاد خود را 
در اختی��ار وزارت راه و شهرس��ازی قرار دهند تا 
محله های جدید روی این زمین ها احداث ش��ود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اضافه کرد: عالوه 
ب��ر زمین، دول��ت برنام��ه ای طراحی کرده اس��ت 

 که مش��کالت اداری، ثبت��ی و پروان��ه ای احداث 
مسکن های جدید را برطرف کند.نهاوندیان احداث 
تاسیسات زیربنایی و روبنایی را سومین گام دولت 
در اجرای برنامه ملی بازآفرینی پایدار ش��هری ذکر 
کرد و گفت: منابع مالی احداث این تاسیس��ات در 
بودج��ه عمرانی دس��تگاه های مختلف دیده ش��ده 
اس��ت.به گفته معاون اقتصادی رئی��س جمهوری، 
در برنامه ملی بازآفرینی پایدار ش��هری خریداران 
واحده��ای اضافی جدید، از تس��هیالت تش��ویقی 

برخوردار می شوند.
   لزوم خروج تقاضای سفته بازانه از بازار ارز

وی در مورد برنامه دولت برای کنترل نوسانات 
نرخ ارز گفت: تدابی��ر متنوعی برای مدیریت بازار 
ارز اندیش��یده شده است که به مرور اعالم و اعمال 

خواهد شد.
نهاوندی��ان یک��ی از این برنامه ها را انتش��ار 
اوراق مش��ارکت ارزی توس��ط بان��ک مرک��زی و 
وزارت نف��ت ذکر ک��رد و گفت: اطالع��ات اوراق 

مشارکت ارزی به تفصیل توسط بانک مرکزی اعالم 
خواهد ش��د.وی با بیان اینکه نوس��انات هفته های 
اخیر، نوس��اناتی کوتاه مدت ب��ود و با برنامه های 
دولت به ثبات خواهد رس��ید، گف��ت: نرخ ارز باید 
 به آرامش��ی که در س��ال های قبل وجود داشت و 
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را باال برد، بازگردد.

معاون اقتصادی رئیس جمه��وری افزود: ارز ابزار 
مبادل��ه تجاری یک اقتصاد ب��ا خارج از آن اقتصاد 
است؛ اگر تقاضا برای ارز به جای اینکه به تقاضای 
مبادالتی برای تولید، س��رمایه گ��ذاری و تجارت 
محدود شود، به تقاضاهای دیگری وارد شود، باید 

به روش های مختلف مدیریت شود.
نهاوندیان تاکید کرد: عوامل روانی و سیاسی 
و همچنین تقاضاهای سفته بازانه در بازار ارز باید 
از ای��ن بازار خارج ش��وند.وی اضاف��ه کرد: تراز 
تجاری، تراز پرداخ��ت ها، وضعیت ذخایر ارزی، 
نسبت بدهی ها به تولید ناخالص ملی در مقایسه با 
کشورهای دیگر وضعیت باثباتی را نشان می دهد، 

بنابراین، چنین نوسان های مقطعی دلیل اقتصادی 
ندارد؛ آن دلیل را باید شناس��ایی و مدیریت کنیم. 
معاون اقتصادی رئی��س جمهوری عرضه و تقاضا 
در بازار ارز باید کامال ش��فاف باش��د؛ معلوم باشد 
ک��ه این ارز از کجا م��ی آید و به کجا می رود؛ در 
این صورت مردم مطمئن می شوند که منابع ارزی 
کشور که گاهی با زحمات فراوان تامین می شود، 
به مص��رف بخش تولید می رس��د. دولت تدبیر و 
امی��د »برنامه ملی بازآفرینی ش��هری« را با هدف 
پاس��خ به چالش کیفیت زندگی و زیس��ت پذیری 
شهرها در دستور کار قرار داده است. برنامه ای که 
در برگیرنده رویکرد و سیاس��تی جامع و یکپارچه 
برای هدایت روند رش��د و توسعه شهرها در جهت 
پاس��خگویی به چال��ش های برآم��ده از تغییرات 
و نیازهای نس��ل جدید اس��ت، به گونه ای که در 
نهایت ضمن پیش��گیری و حل مشکالت شهری به 
یک پیش��رفت و بهبود پایدار کالب��دی، اقتصادی، 

اجتماعی و محیطی منجر شود.

دکتر سیده نگار موسوی*
negar_mousavi@ymail.com 

کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال
 از سال آینده

رییس اتاق اصناف اعالم کرد: همچنان با برگزاری نمایشگاه های بهاره به سبک و سیاق کنونی مخالف 
 اس��ت اما با توجه به اس��تقبال مردم و اصرار دولت، امس��ال هم به اجبار این نمایش��گاه ها برگزار می شود.

علی فاضلی در گفت وگو با ایس��نا درباره چگونگی برگزاری نمایش��گاه های بهاره و این که چرا با وجود 
مخالفت های اصناف مجددا این نمایش��گاه ها امسال برگزار می ش��ود؟ اظهار کرد: شخصا امروز هم همان 
حرف های دیروز را می زنم و با برگزاری نمایش��گاه های بهاره با این سبک و سیاق مخالفم، چراکه حداقل 
زمینه برگزاری برای این نوع نمایشگاه ها نیست اما از سویی ذائقه مردم به برگزاری این نمایشگاه ها عادت 

کرده و از طرف دیگر دولت همچنان مصر به برگزاری این نمایشگاه هاست.
وی افزود: هیچ گاه نگفتم که کاالهای بی کیفیت در این نمایشگاه ها عرضه می شود، بلکه اینگونه عنوان 
کرده بودم که "ممکن است چنین کاالهایی عرضه شود اما در نمایشگاه هایی که اتحادیه ها سیطره دارند ممکن 
نیست". البته شاید نتوانیم برندهای مطرح را به این نمایشگاه ها وارد کنیم.رییس اتاق اصناف ادامه داد: قیمت 
کاالها و محصوالت که از نظر کیفیت هم مشکلی ندارند 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار است و امسال مقرر 
شد این نمایشگاه ها در مراکز استان ها و کالن شهرها برگزار شود و در دیگر شهرستان ها اگر اتاق های اصناف 
ضرورت دیدند اقدام به برگزاری این نمایشگاه ها می کنند که تصور نمی شود این کار صورت گیرد.  فاضلی با 
بیان این که هیچ مشکلی برای تامین و تنظیم بازار شب عید وجود ندارد، تصریح کرد: برای این که تسهیالت 
بهتری نسبت به سال های قبل فراهم کنیم اقدامات الزم صورت گرفته اما بضاعت در همین حد است. البته در 
جلسه ای که دیروز با فرماندهان نیروی انتظامی استان تهران برگزار شد همه دغدغه ها مطرح شد و آنها نیز 

قول دادند تا شرایط بهتری نسبت به سال گذشته برای مردم فراهم کنند. 
یکی از تسهیالتی که امسال برای این نمایشگاه ها در نظر گرفتیم پیش بینی کردن پارکینگ برای مردم 
است، چراکه آنها استقبال می کنند و دلیل استقبال شان این است که شاید ویژگی در نمایشگاه های بهاره مشاهده 
کرده اند.وی درباره مخالفتش برای برگزاری نمایش��گاه های بهاره گفت: اگر قرار است که این نمایشگاه ها 
برگزارشود باید در مجموعه های معتبر مانند نمایشگاه بین المللی تهران، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و 
مکان هایی از این دست باشد که بتوان حداقل امکانات و مقدمات رفاهی را برای مردم تامین کرد، اما امسال 
باالجبار نمایشگاه های بهاره را برگزار می کنیم.رییس اتاق اصناف همچنین درباره وضعیت مالیات بر ارزش 
افزوده طال که سال هاست مقرر شده تا از 9 درصد به سه درصد کاهش پیدا کند، اینگونه توضیح داد که الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده مراحل نهایی خود را طی کرده اس��ت، اما متاسفانه مجلس به واسطه بودجه پایان 
سال نتوانست آن را در دستور کار قرار دهد در حالی که مقرر شده بود تا دی ماه آن را به صورت مصوب از 
مجلس دریافت کنیم.فاضلی ادامه داد: این که یک قانون آزمایشی پنج سال کار کند و پس از آن چهار سال 
تمدید شود قابل قبول نیست و با عقل جور در نمی آید و در راستای توسعه اقتصاد کشور هم نیست.وی اظهار 
کرد: تاکنون با فشارهایی که به نمایندگان مجلس آورده ایم و پیگیری هایی که صورت داده ایم توانسته ایم کار 
را به مراحل پایانی اش برسانیم و ان شاءا... در اوایل سال آینده خبر خوبی در این زمینه خواهیم داشت و 
در زمینه  مالیات بر ارزش افزوده بخشی که هجمه ها علیه اش بسیار بود را کاهش دادیم و قول می دهم که با 

پیگیری  نمایندگان مجلس آن را از سال آینده اصالح کنیم که کاالهای سرمایه ای مشمول این قانون نشوند.
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