قیمت سکه کاهش یافت

پنجشنبه  22مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3325

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران دیروز با  ۵۰هزار تومان کاهش نسبت به روز پیش از آن به  ۱۱میلیون و  ۳۹۰هزار تومان
رسید .همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۱میلیون و  ۱۵۰هزار تومان معامله شد .دیروز نیمسکه بهار آزادی  ۵میلیون و  ۹۰۰هزار تومان،
ربع سکه 3میلیون و  ۴۵۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۲میلیون و  ۱۵۰هزار تومان قیمت خورد.

اقتصادی

اخبار

گزارش «وطنامروز» از اولویتهای رئیس جدید سازمان امور مالیاتی

مالیاتستانی به نفع مردم

ایجاد سدی در مسیر فرارهای مالیاتی ،وصول معوقات ،برقراری زیرساختهای الزم برای دریافت پایههای مختلف مالیاتی و بازنگری در معافیتهای مالیاتی
از جمله محورهای اصلی اصالح ساختاری نظام مالیاتی است
سیدامیرحس�ین موسوی :یکی از اصلیترین نارساییهای
اقتصاد ایران نظام مالیاتی اس��ت؛ نظ��ام مالیاتیای که در
راس��تای برقراری انضباط مالی ،ایج��اد درآمد پایدار برای
دولت و جهتدهی به فعالیتهای اقتصادی با چالشهای
جدی مواجه شده است .رئیس کل دیوان محاسبات کشور
در تش��ریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال  ۹۹گفت:
از بی��ش از  ۲۱۳هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی ،فقط
بی��ش از  ۱۰هزار میلیارد تومان یعنی  5درصد آن وصول
شده است.
ح��ال دولت س��یزدهم با تغییر در رأس س��ازمان امور
مالیاتی ،در پی اصالح نظام مالیاتی کشور است .در جلسه
صبح روز گذشته هیات دولت« ،داوود منظور» به پیشنهاد
وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و تصویب هیاتوزیران ،به
عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی تعیین شد.
نظ��ام مالیات��ی در س��الهای اخیر به یکی از پاش��نه
آش��یلهای اقتص��اد ایران تبدیل ش��ده اس��ت ،از این رو
اصالح این س��ازمان ،امری واجب برای رئیس جدید نظام
مالیاتی اس��ت .رئیس جدید نظام مالیاتی باید در  3محور
اصالح��ات س��اختاری نظ��ام مالیاتی را در پی��ش بگیرد.
جلوگی��ری از فرارهای مالیات��ی و وصول معوقات مالیاتی،
برقراری زیرساختهای الزم برای وصول پایههای مختلف
مالیاتی همچون مالیات بر درآمد اش��خاص  PITو مالیات
بر عایدی ثروت و بازنگری در معافیتهای مالیاتی از جمله
محورهای اصلی اس��ت که باید در دستور کار سازمان امور

مالیاتی قرار بگیرد.

■■نظام نابسامان مالیاتی

ت یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محس��وب
مالیا 
میشود .وصول سريع و کمهزینه و ثبات در این درآمد ،سبب
رو آوردن بسیاری از کشورها به اینگونه درآمدها به عنوان درآمد
اصلی و پایدار خود شده است .نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران
معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان
اصلیترین منبع درآمد دولت گامهای مؤثری برداشته
اس��ت .به رغم تالشهای موث��ر در این باره ،نظام
مالیاتی ایران دچار چالشها و آسیبهای متعددی
اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد .نابس��امانی
قانونی به عنوان نخستین و مهمترین آسیب وارده
بر نظام مالیاتی محسوب میشود .ابهام ،نبود ثبات
و تورم منابع فروقانونی (بخش��نامههای مالیاتی در کنار
سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیبهای
قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار میآید) و از سوی دیگر
عدم تمکین مؤدیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از
دیگر صدمات و چالشهای موجود در نظام مالیاتی ایران است.
در ایجاد اینگونه آسیبها ،عوامل متعددی از جمله بیتوجهی
قانونگذار و سیاستگذار به ضرورت تدوین قانون منسجم و
رفع ایرادات قانونی ،سیاست کیفری غیرمؤثر و ناکارآمد ،فقدان
زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانونگریزی مالیاتی

در قالب عدم تمکین مالیاتی ،نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود
چالشهای اقتصادی دخالت دارد.
■■شکاف مالیاتی زیاد در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات بر درآمد یکی از پایههای مالیاتی اس��ت که عمده
درآمد مالیاتی کش��ورها از آن تش��کیل میش��ود .در عمده
کشورهای دنیا درآمد افراد به صورت تصاعدی مشمول مالیات
میش��ود .در ایران سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از
کل درآمدهای مالیاتی تنها  13/2درصد است ،در حالی
که متوسط این نرخ در کشورهای سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی ( )OECDحدود  ۲۴درصد
است و در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته این
نرخ تا  ۵۰درصد هم میرسد .آمارها نشان میدهد
شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
در ایران بسیار زیاد است .مجموع شکاف مالیاتی (فرار و
اجتناب) در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از حدود ۲۹۴
هزار میلیارد ریال در سال  ۹۲به رقم  ۵۲۷هزار میلیارد ریال
در سال  ۹۸افزایش یافته است .بر اساس گزارش برآورد شکاف
مالیاتی کشور که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است،
سال  ۹۸حدود ۵۵درصد کل شکاف مالیاتی در ایران مربوط
به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بوده است .البته باید در
نظر داشت شکاف مالیاتی ،به معنای اختالف ظرفیت بالقوه

مالیاتی و مالیات وصول شده ،با وجود قوانین فعلی این چنین
باالست .اصالح قوانین مالیاتی و اجرای مالیاتهایی مانند مالیات
بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد میتواند ظرفیت
مالیاتستانی در کشور را افزایش دهد.
■■اصالح نظام مالیات بر درآمد ،منجی بحران کسری بودجه

مهمترین راهحل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه،
زمینهسازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است .سادهترین
راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی -بدون فشار به گروههای
خوشحساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت میکنند-
کاهش شکاف مالیاتی است .همانگونه که بیان شد ،بیشترین
ش��کاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
وجود دارد .تجربیات جهانی نش��ان میدهد وضع مالیات بر
مجموع درآمد اشخاص حقیقی ( )PITنقش مهمی در افزایش
درآمدهای مالیاتی دارد .اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید
ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته حدود  ۱۰درصد بود
اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعهیافته این عدد
به  ۴۰درصد رسید .بررسی تجربه این کشورها نشان میدهد
این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد
محقق شده است .اجرای دقیق پایههای مالیاتی مانند مالیات بر
عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای
مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی ،میتواند گامی مهم در اصالح
عدالتمحور نظام مالیاتی باشد.

انتصاب مدیرعامل
صندوق توسعه ملی

رئیسجمه��ور در حکمی مهدی
غضنف��ری را به مدت  5س��ال به
عنوان مدیرعامل صندوق توس��عه
ملی منص��وب کرد .س��یدابراهیم
رئیسی در حکمی مهدی غضنفری
ل به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه
را به مدت  5س��ا 
ملی منصوب کرد .در متن حکم رئیسجمهور آمده است:
آقای مهدی غضنفری! با استناد به بند «ث» و تبصره ۴بند
«ث» قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰مجلس ش��ورای اسالمی و مصوبه مورخ
 ۱۴۰۰/۶/۳۱هیات امنای صندوق توس��عه ملی ،نظر به
تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم برای
مدت  ۵سال به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق
توسعه ملی منصوب میشوید؛ انتظار دارم ضمن همکاری
و تعامل با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب
در پیشبرد آرمانها و اهداف صندوق و تبدیل بخشی از
داراییهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و گازی به
ثروتهای ماندگار مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و
نیز صیانت از سهم نسلهای آینده بکوشید.

حمایت از بورس با رفع انحصار
و مقابله با قیمتگذاری دستوری

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :برای حمایت از بازار
سرمایه ،توسعه نهادها ،رفع انحصار ،بهرهگیری از ابزارهای
جدید ،تقویت بازار اولیه ،مقابله با قیمتگذاری دستوری و
جلوگیری از دخالت در قیمت سهام در دستور کار خواهد
بود .سیداحس��ان خاندوزی در صفحه شخصی خود در
توئیتر نوشت :امروز انتخاب اعضای متخصص و خوشنام
برای «شورای عالی بورس» مهمترین حمایت دولت از بازار
س��رمایه است .در جلسه دیروز هیات وزیران ،با توجه به
صالحیت تخصصی ،سالمت مالی و تجربه پیشین ،آقایان
«سیدموسی فیض فالحشمس»« ،علی سعیدی» و «احمد
شعبانی» به عنوان ۳خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب
شدند .در این جلسه همچنین «رسول سعدی» به عنوان
خبره بورس کاال و «علی امامیمیبدی» به عنوان خبره
بورس انرژی تعیین شدند.

تولید  ۹۵درصد پوشاک
توسط بنگاههای کوچک و متوسط

امیداسدبیگی،مالکسابقهفتتپه بهدلیلاخاللعمدهدرنظامارزیومباشرتدرقاچاقارزبه 20سالحبس،رداموال وانفصالازخدماتدولتیمحکومشد

نقرهداغ نور چشمی دولت روحانی

گروه اقتص�ادی :همزم��ان با تعیین
هفتتپه
تکلیف مدیریت جدید شرکت کشت و
صنعت هفت تپه ،احکام  ۲مالک قبلی آن توسط سخنگوی
قوهقضائیه اعالم شد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،ذبی��حاهلل خداییان دیروز
پرونده پرحاش��یه هفتتپه و مالکان پیشینش را با اعالم
حکم امید اسدبیگی و مهرداد رستمی بست.
خداییان در این باره افزود :پرونده هفتتپه  2قسمت
است؛ در یک قسمت ،موضوع ابطال واگذاری این شرکت
به بخش خصوصی اس��ت که حک��م آن صادر و واگذاری
این ش��رکت ابطال ش��د و به دولت برگشت که به اطالع
مردم شریف رسید.
س��خنگوی ق��و ه قضائیه بیان ک��رد :در بخش دیگر،
سوءاس��تفاده کسانی بود که این ش��رکت به آنها واگذار
ش��ده بود و از این طریق مرتکب جرائمی شده بودند که
از جمله اتهامات آنها که به اثبات رسیده ،اخالل عمده و
کالن در نظام ارزی کش��ور از طریق قاچاق عمده ارز به
صورت سازمانیافته است که این پرونده با کیفرخواست
به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شد و
اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.

س��خنگوی ق��وهقضائیه
تاکید ک��رد :در این پرونده
تع��داد زی��ادی از اف��راد به
اته��ام مش��ارکت در اخالل
در نظام ارزی محکوم شدند
که از جمله ای��ن افراد امید
اسدبیگی ،فرزند احسان است
که اتهام وی ،هم مشارکت در
اخالل عم��ده در نظام ارزی
کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل
در قاچاق عمده ارز است که به  ۲۰سال حبس ،رد اموال و
جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از مرتکبان این جرم ،مهرداد
رس��تمی ،فرزند میرمحمد اس��ت که وی نیز به  ۲۰سال
حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم ش��ده و  ۲نفر از
این متهمان هر کدام به  ۱۵سال حبس ۳ ،نفر هر کدام
به  ۱۰س��ال حبس و بیش از  ۱۷نفر هر کدام به  ۵سال
حبس محکوم شدند.
خداییان افزود :اتهام اس��دبیگی مش��ارکت در قاچاق
ی��ک میلیارد و  ۳۹۶میلیون یورو و مباش��رت در قاچاق

 ۲میلیون و  ۸۹۴هزار یورو
بوده است که به این موضوع
رس��یدگی ش��ده و متهمان
محکومیت قطعی پیدا کردند
و حکمشان الزماالجراست.
■■فاسد و بسترگسترانش

ب��ا وج��ود اینک��ه رون��د
خصوصیس��ازی از دهه 70
ش��روع ش��ده اما بنگاههای
واگذار ش��ده در یک دهه اخیر بیش از پیش پرسروصدا
بودهاند ب��ه طوری که کارنامه دولت حس��ن روحانی در
اجرای خصوصیسازی تیره و تار است.
از خصوصیس��ازیهای شکس��تخورده در سالهای
اخیر میتوان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه،
پاالیش��گاه کرمانشاه ،کش��ت و صنعت مغان ،آلومینیوم
المهدی هرمزگان ،کش��ت و صنعت کارون خوزس��تان،
مجتمع گوشت اردبیل و ...نام برد؛ کارخانههایی که حکم
قل��ب تپنده جغرافیای خود را دارند و حاال هزاران کارگر
و کارمند این بنگاهها بیکار شدهاند.
وضعی��ت خصوصیس��ازی در دولت روحان��ی آنقدر

وخیم بود که رئیس س��ازمان خصوصیس��ازی آن یعنی
میرعلیاشرف عبداهللپوریحسینی تحت پیگرد قانونی قرار
گرفت .پوریحسینی اوایل مهر  1392از سوی وزیر امور
اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصیسازی
و معاون وزیر اقتصاد منصوب ش��د .پوریحسینی تا سال
 98در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد  98خبر
بازداش��ت او با دستور مقامات قضایی با اتهام اخالل در
نظام اقتصادی کش��ور و تضییع گسترده اموال عمومی و
دولتی در رسانهها منتشر شد.
در بی��ن تم��ام این خصوصیس��ازیها ،داغ و س��وز
واگذاری هفتتپه از دیگر موارد بیش��تر اس��ت .واگذاری
هفتتپه نمونه تمام و کمال یک خصوصیس��ازی اشتباه
است که در آن میتوان انواع و اقسام تخلفات را مشاهده
ک��رد .در نهایت ب��ا پیگیریهای دیوان محاس��بات و با
حکم قوهقضائیه این قطب اقتصادی جنوب غرب کشور
از دست مالکان بدون اهلیت خارج شد و در اختیار دولت
قرار گرفت.
جال��ب اینجاس��ت ضلع دیگر تخلفات اس��دبیگی هم
ریشه در دولت دوازدهم دارد که مربوط به تخصیص ارز
ترجیحی بوده است.

پایانانحصارصدورمجوزکسبوکارهایحقوقی

یادگاری مجلس یازدهم برای کسبوکارها
نمایندگانمجلسبه ۳مادهطرح«تحصیلصدوربرخیمجوزهایکسبوکار»رأیمثبتدادند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز
مجلس
گذشته سرانجام با رأی مثبت خود به
م��واد  ۵ ،۴و  ۶و تبصرهه��ای آنها از طرح تس��هیل صدور
برخی مجوزهای کس��بوکار ،انحصار  3کسبوکار وکالت،
سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند.
محمدباق��ر قالیب��اف ،رئی��س مجل��س در توئیتی در
همی��ن رابطه نوش��ت« :ب��ا تصویب نهایی طرح تس��هیل
صدور مجوزهای کس��بوکار ،مجلس ش��ورای اسالمی بر
البیهای انحصار پیروز شد و بر رانتهای شغلی ،حلقههای
بس��ته صنفی و امضاهای طالیی خط بطالن کش��ید .این
انحصارش��کنی ،یادگاری اس��ت از مجل��س یازدهم ،برای
تمام کس��بوکارهایی که در آینده ب��ه اقتصاد ایران رونق
خواهند داد».
محس��ن زنگنه ،س��خنگوی کمیس��یون جهش و رونق
تولی��د مجلس نی��ز در این باره گفت :بررس��ی و تصویب

طرح تس��هیل ص��دور برخی
مجوزه��ای کس��بوکار در 6
م��اده ب��ا رای نماین��دگان به
پایان رسید که هرگونه رانت،
تبعی��ض و مانعی را در جهت
بوکار
صدور مجوزهای کس�� 
که ناش��ی از تع��ارض منافع
یا س��هلانگاری و کارش��کنی
دستگاهها و سازمانها توسط
سازمان یا افراد حقیقی فعال و کارمند در آن سازمان بود،
برطرف میکند.
از نکات مهم این قانون که نمایندگان در پیش��نهادی
ب��ا رای باال با آن موافقت کردند ،برداش��تن امتیاز و رانت
برای وکالی مجلس است .در شرایط فعلی وکالی مجلس
میتوانس��تند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس

تجربه حائز احراز پست وکالت
شوند اما مجلس این امتیاز را
از خ��ود و قض��ات نفی کرد و
نماین��دگان و قض��ات همانند
همه افراد بدون در نظر گرفتن
اینکه در چه جایگاهی هستند،
ب��رای گرفتن مجوز باید مانند
مردم عادی در آزمون و مراحل
دیگر شرکت کنند.
رئیس کمیته رفع موانع تولید مجلس یازدهم در ادامه
بوکارها نیز دارای قوانین
اظهار کرد :برخی شغلها و کس 
بوکارهای حوزه حقوقی مانند
خاص خود هس��تند؛ کس�� 
س��ردفترداران ،کارشناسان رسمی و وکال از آن جملهاند و
ما در این طرح مصوب دستگاههای مربوط را مکلف کردیم
هر سال از طریق سازمان سنجش آزمونی را برگزار کنند و

بدون گذاشتن ظرفیت و محدودیت فقط در صورت کسب
حد نصاب تراز ،فرد حائز ش��رایط کسب پست مربوط شود
و نمره ثابت که سختی یا سادگی آزمون در آن موثر باشد،
معی��ار قرار نگیرد ،بلکه اصل ت��راز هر کس که  70درصد
یک درصد باالترین افراد را ش��امل میشود ،کسب کند و
س��پس مراحل دیگر در دستگاه مربوط طی شود تا مجوز
الزم اخذ شود.
نماینده مردم تربت حیدریه ،مهوالت و زاوه در مجلس
ش��ورای اسالمی افزود :بخش��ی دیگر در ماده  3این طرح
آمده مبنی بر اینکه بانکها را مکلف کردیم شفافیت اعطای
تس��هیالت را انج��ام دهند؛ به این معنا ک��ه اگر عزیزی از
بانک تسهیالت دریافت میکند یا خدماتی میگیرد ،همه
آن قراردادها ،محاس��به تضامین و امحالها باید در صفحه
کاربر به صورت الکترونیک بارگذاری شود و دسترسی همه
مردم به اطالعاتشانشفاف و واضح باشد.

رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان
پوش��اک گفت ۵ :درصد تولیدات پوش��اک در کشور
توسط بنگاههای بزرگ صنعتی و  ۹۵درصد نیز توسط
بنگاههای کوچک و متوسط تامین میشود .ابوالقاسم
ش��یرازی در حاش��یه بازدید از نخس��تین نمایشگاه
بینالمللی تخصصی زنجیره ارزش پوش��اک (طراحی،
مد ،لباس و صنایع وابسته) گفت :ممنوعیت واردات و
توقف عرضه پوشاک قاچاق فرصتی برای به نمایش در
آوردن توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی است لذا
برگزاری چنین نمایشگاههایی برآیند توان بنگاههای
کوچ��ک و متوس��ط فعال در این حوزه اس��ت .رئیس
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با تاکید
بر اینکه تولیدات پوشاک کشور نیازمند حمایت است،
افزود :در صورت حمایت از این صنعت میتوان عالوه بر
بازار داخل در عرصه صادرات نیز موفق بود .وی با اشاره
به اینکه در نمایشگاه مذکور حدود  ۱۰۰تولیدکننده
حضور دارند ،گفت :با برگزاری این نمایشگاه عالوه بر
آشنا شدن حلقههای زنجیره تأمین و تولید پوشاک با
یکدیگر ،ظرفیتها و توان صادراتی به کارگزاران حوزه
تجارت معرفی میشود .شیرازی افزود :امروز به واسطه
تولیدکنندگان میتوان ادعا کرد برای تأمین بازار داخل
و حتی عبور از بازارهای تجاری و حضور در بازار دیگر
کشورها هیچ کمبودی در پوشاک نداریم .وی بیان کرد:
 ۵درصد از تولیدات پوشاک در کشور توسط بنگاههای
بزرگ صنعتی و  ۹۵درصد نیز توسط بنگاههای کوچک
و متوسط تأمین میشود.

جهان باید سرمایهگذاری
در انرژیهای پاک را  ۳برابر کند

آژان��س بینالمللی ان��رژی اعالم کرد :ب��رای آنکه
بتوانیم با تغییرات آب و هوایی مقابله کنیم جهان باید
س��رمایهگذاری در انرژیهای پاک را تا س��ال 2030
س��ه برابر کند .ب��ه نقل از رویت��رز ،آژانس بینالمللی
ان��رژی دیروز اعالم کرد :اگر جهان بخواهد با تغییرات
آب و هوای��ی مقابله کند و بازار انرژی را تحت کنترل
درآورد ،باید سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را  ۳برابر
کند.
در بیانیه آژانس بینالمللی انرژی آمده است :شاهد
سرمایهگذاری کافی برای تامین نیاز به حاملهای انرژی
برای آینده در جهان نیستیم ،اگر چه سرمایهگذاریها
در انرژیهای جدید به صورت تدریجی در حال افزایش
است اما هنوز تا میزان مورد انتظار برای تامین نیازها
ب��ه ارائه پایدار انرژی فاصله زیادی وجود دارد .آژانس
بینالمللی انرژی اوایل سال جاری گزارش خود موسوم
به چشمانداز انرژی جهان را منتشر کرد تا نقشه راهی
برای کنفران��س تغییرات آب و هوایی س��ازمان ملل
متحد باش��د .آژانس بینالمللی ان��رژی میگوید :این
کنفرانس که قرار است در گالسگوی اسکاتلند برگزار
شود ،نخس��تین آزمون آمادگی کشورها برای متعهد
شدن به اقدامات جدید تحت توافق آب و هوایی سال
 2015پاریس است و میتواند فرصتی برای ارائه یک
سیگنال ش��فاف و بیتردید برای سرعت بخشیدن به
روند دور از انرژیهای آالینده و رسیدن به انرژیهای
پاک در سطح جهان باشد.

