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کریم کبیری؛ رییس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران

استفاده از تعرفه شناور 
در خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

درج آگهی
در رسانه های سندیکا 

بــا توجــه بــه نوســانات و افزایــش بــی رویــه نــرخ ارز و بــه طبــع 
ــه  ــف، ب ــی مختل ــور در دوره هــای زمان ــورم در کش آن نــرخ ت
کارگیــری تعرفــه ثابــت در خریــد تضمینــی بــرق از نیــروگاه هــای 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــورت مقطع ــه ص ــش آن ب ــر و افزای تجدیدپذی
ــه شــناور  ــرد نداشــته و اســتفاده از تعرف ــن حــوزه کارب ــدار ای پای

ــر اســت. ــاب ناپذی اجتن
ــر اقتصــاد کشــور  ــه شــرایطی کــه در حــال حاضــر ب ــا توجــه ب ب
ــرو  ــر نی ــه وزی ــخ مصوب ــه تاری ــرخ ارز، نســبت ب ــا شــده، ن حکمرف
ــر 540  ــغ ب ــخ نوزدهــم اردیبهشــت مــاه 1395 رقمــی بال در تاری
درصــد و نســبت بــه تاریــخ آخریــن مصوبــه وزیــر نیــرو در تاریــخ 
ــته  ــش داش ــد افزای ــدود 68درص ــاه 1398، در ح ــر م ــتم مه بیس

اســت. 
ــد در  ــرخ ارز عمــا ســرمایه گــذاری جدی ــش ن ــزان افزای ــن می ای
ــادی  ــه اقتص ــد توجی ــر، را فاق ــای تجدیدپذی ــروگاه ه ــداث نی اح
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عرضه 429 میلیون یورو در سامانه نیما طی یک هفته
میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل 429 میلیون یورو بوده که ضمن رشد 92 

درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس گزارش های دریافتی از سامانه 

نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل 3.3 میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است. 
در این میان باالترین میزان فروش ارز در هفته قبل )1399.3.31 الی 1399.4.5( انجام شده است.

بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل 429 میلیون یورو بوده که ضمن 
رشد 92 درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه  میزان فروش ارز در سامانه نیما است.

از  استفاده  با  و  راه اندازی شده  ارز  تامین  تسهیل  با هدف  نیما(  )سامانه  ارزی  معامات  یکپارچه ی  نظام 
آن، خریداران )واردکنندگان( و فروشندگان )صادرکنندگان( ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام 

عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند.
لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کاالهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و 

حجم و قیمت معامات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.
متن کامل

کــرده و بــه همیــن دلیــل کســب و کار کل نقــش 
آفرینــان حــوزه تجدیدپذیــر اعــم از شــرکت هــای 
پیمانــکاران، ســازندگان  بازرگانــی،  مهندســی، 
تجهیــزات، ســرمایه گــذاران و ... چــه در مقیــاس 
ــود  ــار رک ــک دچ ــاس کوچ ــه در مقی ــزرگ و چ ب
ــده  ــف ش ــوارد متوق ــی م ــی در برخ ــده و حت ش

اســت.
ــه وزارت  ــت ک ــد الزم اس ــی رس ــر م ــه نظ ــذا ب ل
نیــرو و ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره 
وری انــرژی بــرق )ســاتبا( در ســال جهــش تولیــد، 
ــود کســب و کار  ــف و رک ــری از توق ــرای جلوگی ب
حــوزه تجدیدپذیــر، اقــدام عاجــل بــه عمــل آورنــد.
یکــی از مهمتریــن راهکارهــای پیــش رو، اســتفاده 
از تعرفــه شــناور در خریــد تضمینــی بــرق از 
نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر اســت کــه فرمــول آن 
در مــاده 2 آییــن نامــه اجرایــی مــاده )61( قانــون 
اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی مصــوب 94/11/14 
ــورد  ــی م ــع مال ــن مناب ــده اســت. تامی ــوان ش عن
ــم  ــنهاد ه ــن پیش ــردن ای ــی ک ــرای اجرای ــاز ب نی
مــی توانــد از طریــق فــروش بــرق تولیدی نیــروگاه 
ــبکه  ــه ش ــاتبا ب ــوی س ــر از س ــای تجدیدپذی ه
ــا  ــهم تجدیدپذیره ــاوه س ــه ع ــود. ب ــن ش تامی
ــر ارزش  ــات ب ــد مالی ــرق و 25 درص ــوارض ب از ع
ــد  ــی توانن ــم م ــرق ه ــوض دوره ای ب ــزوده قب اف
ــه  ــاده ســازی تعرف ــرای پی ــی ب ــل اتکای ــع قاب مناب

ــر باشــند.  ــرق تجدیدپذی ــرای ب شــناور ب
چــرا کــه بــر اســاس قانــون و آنچــه کــه در تبصــره 
3 مــاده 61 قانــون اصــاح الگــوی مصــرف پیــش 
ــع الزم را از محــل  ــد مناب ــت بای بینــی شــده، دول
براســاس  شــده  صرفه جویــی  ســوخت  ارزش 
ــت  ــع و قیم ــی مای ــای واردات ــوخت ه ــای س به
ــد  ــدم تولی ــل از ع ــع حاص ــی و مناف گاز صادرات

ــه ازای  ــت، ب ــت از محیط زیس ــا و حفاظ آالینده ه
بــرق تولیــدی ایــن قبیــل نیــروگاه هــا، تأمیــن و 

ــد. ــاتبا( پرداخــت کن ــرو )س ــه وزارت نی ب
ــندیکای  ــر س ــه تجدیدپذی ــتا کمیت ــن راس در ای
صنعــت بــرق بــه عنــوان نماینــده بخــش بزرگــی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق 
تجدیدپذیــر اعــام آمادگــی مــی کنــد کــه دانــش 
ــود در  ــای خ ــات اعض ــادی و تجربی ــی و اقتص فن
ــب  ــهیل کس ــریع و تس ــت تس ــوزه را جه ــن ح ای
وکارهــا، رفــع موانــع و جهــش تولیــد بــرق پــاک 

ــد.  ــرار ده ــاتبا ق ــرو و س ــار وزارت نی در اختی
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تحریم ها ریشه همه مشکالت اقتصادی نیست

سوء استفاده کنندگان از 
کارت های بازرگانی جنایتکارند

اینکه  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تحریم  که  معتقدند  نخبگان  و  محققین  برخی 
گفت:  است،  معضالت  و  مشکالت  همه  باعث 
نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه ای 
تصمیم گیران اقتصادی را در دوران های گذشته 

پشت نقاط تحریم ها مخفی کرد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
غامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان 
به بحران های  با توجه  ایران،  گفت:  بازرگانی  اتاق 
شیوع  وقوع  با  ویژه  به  و  خارجی  و  داخلی  متعدد 
بر  آنقدر  اقتصادی  سخت  شرایط  روزها  این  کرونا 
همگان ایان است که هیچ کس نمی تواند آن را در 

پرده ابهام نگاه دارند.
از  برخی  افزود: امروز  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
که  معتقدند  کشور  دلسوز  نخبگان  و  محققین 
تحریم ها باعث همه مشکات ومعضات کنونی شد 
و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه ای 
تصمیم گیران اقتصادی را در دوره های گذشته پشت 
نقاب تحریم ها مخفی کرد. به احتمال باال باید گفت 
تصمیم گیران  آینده نگری  کرده  گرفتار  را  ما  آنچه 

اقتصادی از گذشته دور تا کنون بوده است.
حساس  شرایط  دلیل  داشت: به  اظهار  شافعی 
مسائل  دیگری  نگاه  و  زاویه  یک  از  بار  این  کشور 
سال  در 15  انقاب حداقل  رهبر  می کنم.  بیان  را 
بار   50 و  داشته اند  تاکید  نکته  چند  روی  گذشته 
طی سال های اخیر به موضوع تولید و اقتصاد اشاره 
کرده اند. مشکات کشور برگرفته از بخش تولید و 
ریشه مشکات کشور در موضوع تولید است و حل 
تولید جستجو  موضوع  همین  در  باید  را  مشکات 
کرد. وی اظهار داشت: البته الزم است اشاره کنم که 
هر فعالیتی را نمی توان تولید نامید و هر پروانه ای 
که به نام تولید صادر می شود نمی تواند تولید عنوان 
کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اصل 43 قانون 
اساسی دارای 9 بند است که در بند8 آن آمده است 
جلوگیری از سلطه بر اقتصاد کشور توسط بیگانگان 
الزم است و در بند 9 بر افزایش تولید کشاورزی، 
دامی و صنعتی که نیاز عمومی را تعیین می کند، 

تاکید شده تا کشور به مرحله خودکفایی برسد.

نیست  معنا  بدان  این  یقینا  داشت:  اظهار  شافعی   
که ما دور کشور را دیوار کشیده و معامله با جهان 
موضوع  و  موضوع  این  اهمیت  باشیم.در  نداشته 
تولید و شعار سال اگر به کتاب هنر تحریم مراجعه 
شود در صفحه 89 آن مشاهده می کنیم که آمده 
است این هنر تحریم است که هدف اصلی تحریم 
مشاغل حوزه تولید است و تحریم در مقابل تولید 
کارساز می شود. این مطلب بیان شده در این کتاب 
اهمیت اصل 43 قانون اساسی در رابطه با تولید و 
بر  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  ارزش  همچنین 

تاکید به مقوله تولید را نشان می دهد.
صدر  در  اینکه  بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
جمهوری  اقتصادی  نظام  اساسی  قانون   44 اصل 
دولتی، خصوصی  بخش  سه  پایه  بر  ایران  اسامی 
و تعاونی استوار است و باید به این نکته توجه کرد 
راندن  حاشیه  به  نتیجه  معضات  از  بسیاری  که 
اهلیت حرفه ای و صاحیت  دارای  افراد  و  نخبگان 
واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم گیری ها و به 

خصوص تصمیم گیری های اقتصادی است. 
آمار  نامه  سال  در  رسمی  آمار  براساس  افزود:  وی 
سال 1397، بخش خصوصی 84.5 درصد اشتغال 

ایجاد کرده است. 
شافعی اظهار داشت: نظام اقتصادی، بخش خصوصی 
را یکی از سه جز اصلی نظام نمی شناسد اما از آنجا 
حاکمیتی  تصمیم  واژه  با  را  تصمیم گیری ها  که 
قائل  خصوصی  بخش  برای  حقی  هیچ  می گیرند، 
مسئولیت های  از  توجهی  قابل  بخش  اما  نیستند 
ناشی از تصمی گیری هیا حاکمیتی در اقتصاد کان 

بر دوش بخش خصوصی است. 
بازرگانی  کارت های  از  کنندگان  استفاده  *سوء 

جنایتکارند
انتقادات  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 

اجاره ای  اصاح  به  بازرگانی  کارت های  به  متعدد 
بیان داشت: اینجانب به هیچ عنوان فعل کسانی که 
از این ابزار اقتصادی سوء استفاده کرده و حق الناس، 
منافع ملی و آنچه متعلق به مردم و محرومان کشور 
را به یغما می برند را نه تنها تایید نمی کنم بلکه قویا 
محکوم می کنم و پا را فراتر نهاده و آنها را جنایتکار 

می دانم. 
از کارت های  استفاده کنندگان  شافعی گفت: سوء 
تولید کنندگان  و  فعاالن  خود،  عمل  با  بازرگانی 
کشور که رهبر معظم انقاب نقش آنها را در جنگ 
تحمیلی بی بدیل عنوان فرموده اند را بدنام می کنند 
زحمت کشانی  افرادی،  چنین  پلید  فعل  اثر  بر  و 
نابودی  سمت  به  آنها  زندگی  و  بیکار  بسیاری 

می روند لذا این افراد جنایتکار هستند. 
واژه  همان  دلیل  به  که  کرد  توجه  باید  افزود:  وی 
اهلیت  عدم  و  صاحیت  عدم  حاکمیتی،  تصمیم 
متقاضیان کارت های بازرگانی را بخش خصوصی به 
اختیاری  برای  این موضوع  اما علیرغم  ندارد  عهده 
که وجود ندارد به طور مرتبط در گفتارها مسئولیت 

آن بر دوش بخش خصوصی گذاشته می شود. 
در  ما  اثر  اینکه  بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
شوراهای  در  گفت:  چیست؟  تصمیم گیری  مجامع 
مجامع  از  برخی  در  حتی  و  هستیم  عضو  متعدد 
به  باشد  داشته  حضور  باید  بازرگانی  اتاق  رئیس 
عضو   22 مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در  مثال  عنوان 
اصلی حضور دارند و 6 عضو هم بر حسب شرایط 
دعوت می شوند. رئیس اتاق یک نفر از این 22 نفر 
است. اما در نظر بگیرید در هنگام رای گیری رای 
اتاق چه تاثیری دارد؟ رئیس اتاق حتی حق انتخاب 
جانشین برای حضور در این جلسات را ندارد. این 
را  حق  این  دولت  نمایندگان  که  است  حالی  در 
دارند لذا در صورت تداخل نشست ها فرصت حضور 
متن کامل

https://www.farsnews.ir/news/13990408000291/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C
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رییس بانک مرکزی خبر داد
رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در 

بهار 1399
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر صادرکنندگان 
به نرخ پایه صادراتی اعتراض دارند، 7۰ درصد 
به  را  بودند  پیشترمتعهد شده  را  ارز صادراتی 
کشور بازگردانند تا در فرصت مناسب مذاکره و 

تصمیم گیری کنیم.

بانـک  از  نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مرکـزی، عبدالناصـر همتـی در دیـدار بـا هیـأت 
رئیسـه اتـاق بازرگانـی بازرگانـی، صنایـع و معادن 
ایـران از رشـد 8.8 درصـدی پایـه پولـی در بهـار 
امسـال خبـرداد و گفـت: شـرایط صادرکننـدگان و 
فشـارهایی کـه بـه لحاظ شـرایط تحریمـی و زمان 
دریافـت ارز حاصـل از صادرات وجـود دارد را درک 
می کنیـم و همـکاری الزم را در ایـن زمینه خواهیم 
داشـت اگـر هـم صادرکننـدگان اعتراضـی بـه نرخ 
پایـه صادراتی محاسـباتی در گمـرک دارند حداقل 
کـه  را  خـود  صـادرات  از  حاصـل  ارز  درصـد   70
پیـش از ایـن نسـبت به بازگشـت آن متعهد شـده 
بودنـد را بـه کشـور بازگردانند تا بشـود درمورد آن 
درفرصـت مناسـب مذاکـره و تصمیـم گیـری کنیم.

اتـاق  اعضـای  و  اقتصـادی  فعـاالن  نقـش  وی 
بازرگانـی را در تأمیـن درآمدهـای غیرنفتی کشـور 
مفیـد خوانـد و گفـت: اتـاق بازرگانـی می توانـد بـا 
رهنمودهـای خـود بـه فعـاالن اقتصـادی و هدایت 
آنـان، بـه وظیفـه کلیـدی خـود در شـرایط ویـژه 
فعلـی کشـور عمـل کنـد؛ در همیـن راسـتا، بایـد 
یکدیگـر  همـکاری  بـا  را  مسـائل  کنیـم  تـاش 

برطـرف کنیـم.
بانک  اینکه  بیان  با  اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 
ایران  بازرگانی  اتاق  و  اقتصادی  فعاالن  با  مرکزی 
فعاالن  با  مرکزی  بانک  در  ما  گفت:  است،  هم سو 
نظری  اختاف  ایران  بازرگانی  اتاق  در  اقتصادی 
نداریم و باید با کمک یکدیگر تاش کنیم از خروج 
راستا  از کشور جلوگیری کنیم. در همین  سرمایه 
و  کنیم  روان  را  واردات  که  است  این  بر  ما  تاش 

ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته 
ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی 
تأمین ارز برای کاالهای اساسی و دارو و پس از آن 

تأمین مواد اولیه کارخانجات است.
وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن 
با  گفت:  و  کرد  عنوان  دوستانه  فضایی  در  مسائل 
واسطه  به  که  فراوانی  و مشکات  به شرایط  توجه 
تحریم ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است 
با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در 

کشور تاش کنیم.
رئیس شـورای پـول و اعتبار با بیـان اینکه در اداره 
کشـور نبایـد صرفاً بـر درآمدهای نفتـی متکی بود، 
گفـت: به دلیل شـرایط ظالمانه ناشـی از تحریم ها، 
ایـن درآمدهـا نیـز کاهـش یافتـه اسـت. در چنین 
شـرایطی بایـد تـاش کنیم بـه راهکاری مشـترک 
بـرای افزایـش درآمدهـای غیرنفتی و بازگشـت ارز 
کار  ایـن  بیندیشـیم، چراکـه  از صـادرات  حاصـل 

موجـب تقویـت منافـع ملی کشـور می شـود.
عمده  صادرکنندگان  خوشبختانه  شد:  یادآور  وی 
که همان پتروشیمی ها و صنایع فوالد هستند، ارز 
سایر  امیدواریم  و  اند  بازگردانده  کشور  به  را  خود 
صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از 

صادرات خود اقدام کنند.
از صاحب  بانک مرکزی ضمن قدردانی  رئیس کل 
را  خود  نظرات  که  اقتصادی  کارشناسان  و  نظران 
درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، 
مرکزی  بانک  که  می دهم  اطمینان  آنان  به  گفت: 
در سیاست گذاری های خودشفاف و مسئوالنه رفتار 

می کند.

رئیـس شـورای پـول و اعتبـار تصریـح کـرد: رشـد 
پایـه پولـی طبـق آخریـن گـزارش بانـک مرکـزی 
از ابتـدای امسـال تـا پایـان خـرداد، در مجمـوع، 
بـا احتسـاب خریـد ارز، منابـع مقابلـه بـا کرونـا و 

تنخـواه دولـت، 8.8 درصـد بـوده اسـت.
همچنیـن در ایـن جلسـه، رئیـس اتـاق بازرگانـی 
ایـران، بـا بیـان اینکـه در شـرایط فعلـی کشـور، 
همـه از تنش هـا و اتفاقـات اثـر می پذیرنـد، عنـوان 
کـرد: فعـاالن اقتصـادی از مجموعـه اتفاقاتـی کـه 
در شـرایط فعلـی اقتصـادی رخ می دهـد، آسـیب 
می بیننـد و از اثـرات آن مسـتثنی نیسـتند و مـا 
نیـز نسـبت به ایـن قبیل مسـائل حسـاس هسـتیم.
غامحسـین شـافعی بـا اشـاره بـه اینکه بایـد با در 
نظر داشـتن مسـائل صادرکننده نسـبت به تصمیم 
گیـری درخصـوص آنهـا اقـدام کـرد، گفـت: در هر 
خـاص  شـرایط  از  کـه  هسـتند  افـرادی  قشـری، 
کشـور، سوءاسـتفاده می کننـد؛ امـا نباید بـه خاطر 
عـده ای قلیـل، تصمیماتـی اتخـاذ کرد که سـایرین 

نیـز از آن متضـرر شـوند.
رئیـس اتـاق ایـران بـا بیـان اینکـه مشـتاقیم بـه 
اقتصـاد کشـور کمک کنیـم، اظهار کرد: مـا فعاالن 
اقتصـادی نسـبت به تنگناهـای پیـش روی اقتصاد 
کشـور و بانـک مرکـزی آگاهیـم و بایـد مشـکات 
صـورت  بـه  را  صـادرات  از  حاصـل  ارز  بازگشـت 
مشـترک حل کنیـم و در این زمینه آمـاده هرگونه 

همـکاری و همراهـی هسـتیم.
درایـن جلسـه همچنین رئیـس اتاق تهران و سـایر 
اعضـای هیئـت رئیسـه اتـاق ایـران مسـائل مـورد 

نظـر خـود را مطـرح کردند.
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برگزاری رویداد مجازی معرفی 
نیاز های فناورانه صنعت برق

نیاز های فناورانه صنعت برق به  رویداد معرفی 
روز های  در  و شکوفایی  نوآوری  همت صندوق 
15 تا 17 تیر به صورت آنالین و رایگان برگزار 

می شود.
به گزارش حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه 
خبرنگاران جوان، رویداد مجازی )وبینار( به منظور 
شبکه سازی و بهره مندی از توان شرکت های دانش 
بنیان برای رفع چالش های این صنعت برگزار خواهد 

شد.
فناورانه  نیاز های  معرفی  مجازی  رویداد  محور های 
صنعت برق، تولید، انتقال و توزیع خواهد بود و عاوه 
بر ارائه نیاز های فناورانه صنعت برق، جلسات پرسش 
شرکت های  تعامل  نحوه  تشریح  و  زنده  پاسخ  و 
بنیان،  دانش  شرکت های  با  برق  صنعت  بهره بردار 
معرفی  و  آناین  صورت  به   B2B تجاری  مذاکرات 
حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از بهم رسانی عرضه 
شرکت های  شد.  خواهد  برگزار  فناوری  تقاضای  و 
رویداد  این  از  بهره مندی  به  عاقه مند  بنیان  دانش 
می توانند برای کسب اطاعات بیشتر و ثبت تقاضا 
به سامانه غزال مراجعه کرده یا با شماره های 021-

بگیرند.  تماس   88398563-021 و   88398543
حضور در این رویداد برای عموم آزاد و رایگان است و 
عاقمندان می توانند با مراجعه به سایت مربوطه برای 
حضور در این رویداد ثبت نام کنند. رویداد مجازی 
برای  فرصتی  برق،  فناورانه صنعت  نیاز های  معرفی 
شناسایی و رفع نیاز های فناورانه صنعت برق با حضور 
واحد های صنعتی، شرکت های فناور و دانش بنیان و 

مراکز دانشگاهی است.

مدیر امور برق جیرفت:

بیش از 1۰ میلیارد تومان برای 
اصالح شبکه های برق جیرفت 

هزینه شد
جیرفت - ایرنا - مدیر امور برق جیرفت گفت: 
اصالح  برای  تومان  میلیون  و 392  میلیارد   1۰
هزینه  این شهرستان  برق  فرسوده  شبکه های 

شده است.

و  گفـت  در  یکشـنبه  روز  انجم شـعاع  غامعبـاس 
گـو بـا خبرنگار ایرنـا اعتبـار هزینه شـده در زمینه 
اصـاح و تبدیـل شـبکه های فرسـوده را از محـل 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  داخلـی  اعتبـارات 

جنـوب کرمـان عنـوان کـرد.
مدیـر امـور بـرق جیرفـت طـول شـبکه اصـاح و 
تبدیـل شـبکه های فرسـوده شهرسـتان جیرفت را 
104 کیلومتـر اعـام کـرد و افـزود: 13 کیلومتـر 
شـبکه فشـار متوسـط و 91 کیلومتر شـبکه فشـار 

ضعیـف اجرا شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تبدیـل سـیم بـه کابـل و تبدیل 
شـبکه های فرسـوده در 35 روسـتا ازجمله درپتک، 
باغباغوئیـه، بُنـدر دلفـارد، جنـازه، دوبنـه، ده شـیخ 
مرغـزی، ده گردوئیـه، دهنوزنگار، رزشـیرین، زارچو 
و صاحب آباد سـربیژن انجام شـده اسـت. همچنین 
در  بـرق  شـبکه های  تبدیـل  و  اصـاح  طـرح 
روسـتاهای تُـم گاوان، رزق آباد،گنـج  آبـاد، بلوچ آباد، 
اجـرا  زودی  بـه  تاج آبـاد  و  اسـماعیلی  حسـن آباد 

می شـود.
انجم شعاع ادامه داد: از سال گذشته تا اردیبهشت ماه 
سال جاری تبدیل بخشی از سیم های شبکه فشار 
انجام و بخشی  متوسط به هدایت کننده روکش دار 

دیگر در دستور کار قرار دارد.
به طرح های  برق رسانی  به  برق جیرفت  امور  مدیر 
عمرانی این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: یک 
میلیارد و 973 میلیون ریال برای توسعه روستاهای 
حومه و رفع اُفت ولتاژ روستای رومرز و مسکن مهر 

خیران هزینه شده است.
وی به فصل گرمای تابستان اشاره کرد و از مشترکان 
خواست، در ساعت های اوج مصرف )12 تا 16 و 20 
تا 23( مصرف خود را به میزان 10 درصد کاهش 
همه  برای  تابستان  کردن  مطبوع  ضمن  تا  دهند 

همشهریان، از وارد آمدن خسارت به تاسیسات برق 
بر اثر مصرف زیاد جلوگیری شود.

انجم شـعاع تصریـح کـرد: در سـاعت های اوج بـار 
)پیـک مصـرف( تـا حـد امـکان هنـگام اسـتفاده از 
کولرهـای گازی، ترموسـتات کولـر بیـن 23 تـا 25 
درجـه سـانتیگراد قـرار گیـرد. همچنیـن هنـگام 
سـاعت های  در  سرمایشـی  وسـایل  از  اسـتفاده 
لـوازم  از روشـن کـردن  بـار، تـا حـد امـکان  اوج 
پرمصـرف برقی مانند اتو، ماشـین های لباسشـویی، 

ظرف شـویی و جـارو برقـی خـودداری شـود.
مدیـر امـور بـرق جیرفـت بـر پرهیـز از اسـتفاده 
یـا  کولـر  بـا  همزمـان  برقـی  پرمصـرف  لـوازم 
وسـایل سرمایشـی در سـاعت های اوج بـار تاکیـد 
و خامـوش کـردن المپ هـای اضافـی و اسـتفاده از 
روشـنایی طبیعـی در روز را از دیگـر راه های آسـان 
صرفه جویـی در مصـرف بـرق عنـوان کـرد. وی بـا 
بیـان اینکه در هنگام خرید وسـایل برقـی حتما به 
میـزان بـرق مصرفی و برچسـب انرژی دقت شـود، 
اظهـار داشـت: بـرای روشـنایی منـازل، المپ هـای 
»L E D« را جایگزیـن المپ هـای رشـته ای کـرده 
تـا بـا ایـن اقدام شـاهد صرفـه جویی قابـل توجهی 

در مصـرف انـرژی باشـیم.
بـرق  کاغـذی  قبـوض  حـذف  بـه  شـعاع  انجـم 
اشـاره کـرد و گفـت: مشـترکان می تواننـد قبـوض 
بـرق خـود را از طریـق شـماره 1521 بـه صـورت 

کننـد. پرداخـت  الکترونیکـی 
شهرسـتان جیرفـت بـا 316 هـزار نفـر جمعیـت 
سـاردوئیه،  اسـماعیلی،  مرکـزی،  بخـش  پنـج  از 
جبالبـارز و اسـفندقه تشـکیل شـده و در فاصلـه 
230 کیلومتـری جنـوب کرمـان واقـع شـده اسـت. 
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مهر گزارش می دهد

تاثیر کرونا بر نیروی کار
3۰ درصد بنگاه ها نیروی کار تعدیل کردند

شیوع ویروس کرونا موجب شد 3۰ درصد کسب 
و کارها در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را 

تعدیل کنند.
از  کرونا  ویروس  شیوع  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اقتصاد  بر  سزایی  به  تأثیر  گذشته،  سال  اواخر 
که  جایی  تا  گذاشت؛  کشور  مختلف  بازارهای  و 
بسیاری از کسب و کارها به ویژه طی دو ماه اسفند 
و فروردین ماه رو به تعطیلی رفتند. همچنین برخی 
از مشاغل به دالیلی همچون نبود تقاضا و مشکل 
مالی، اقدام به تعدیل نیروهای کار خود و یا اینکه از 

شیوه دورکاری استفاده کردند.
نیروهای  غیبت  و  دورکاری  تعدیل،  آماری  بررسی 
انسانی پس از شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که 
در اسفند و فروردین 30 درصد کل کسب و کارها 
حداقل یک نفر را و در اردیبهشت 7 درصد کسب و 

کارها حداقل یک نفر را تعدیل کرده اند.

تأثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار در بخش های کسب 
و کارهای در دو دوره ی اجرا

در بازه ی زمانی اسفند و فروردین، در 25 درصد کل 
کسب و کارها و در اردیبهشت در 20 د

دورکاری  از  نفر  یک  حداقل  کارها  و  کسب  رصد 
استفاده کرده است.

و  کسب  بخش های  در  دورکاری  بر  کرونا  تأثیر 
کارهای در دو دوره ی اجرا

 15.8 در  فروردین  و  اسفند  ماه های  در  همچنین 
کل  از  درصد   3.9 در  اردیبهشت ماه  در  و  درصد 
کسب و کارها حداقل یک نفر غایب موقت داشته اند.
بخش های  در  کار  از  موقت  غیبت  بر  کرونا  تأثیر 

کسب و کارهای در دو دوره اجرا

همچنین جنبه دیگر تأثیر کرونا بر نحوه به کارگیر 
در  بررسی ها  که  است  بوده  انسانی  نیروهای  ی 
مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل 
بخش های کسب و کار نشان می دهد که 8 درصد 
در اسفند و فروردین و 11.3 درصد در اردیبهشت 
کار  به  جدید  انسانی  نیروی  نفر  یک  حداقل  ماه 

گرفته اند.
تأثیر کرونا بر اشتغال جدید نیروی کار در بخش های 

کسب و کارهای در دو دوره اجرا

در مورد افزایش ساعت کاری در 7.9 درصد از کل 
کسب و کارها در اسفند و فروردین و در اردیبهشت 
ساعت  یک  حداقل  کارها  و  کسب  درصد   8.7 در 
نتایج  است.  داشته  وجود  کاری  ساعت  افزایش 
افزایش ساعت کاری به تفکیک بخش های خدمات، 
داده شده  نشان  و کشاورزی در شکل 12  صنعت 

است.
تأثیر کرونا بر افزایش ساعت نیروی کار در بخش های 

کسب و کارهای در دو دوره اجرا

در گفتگو با مهر اعالم شد

ورود وزارت اقتصاد به انحصار 
کارگزاری های بورس

وزارت  کار  و  کسب  فضای  بهبود  مرکز  رئیس 
هیات  به  اقتصاد  وزیر  دستور  از  اقتصاد 
و شورای  بورس  رییس سازمان  مقررات زدایی، 
در  انحصار  موضوع  بررسی  جهت  بورس  عالی 

کارگزاری ها، خبر داد.
در  مهر،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فیروزی  علی 
انحصار  مساله  به  زدایی  مقررات  هیأت  ورود  مورد 
در مجوز کارگزاری های بورس، اظهار داشت: یکی 
کارگزاری ها  مجوز  بررسی  به  پرداختن  الزامات  از 
مساله شبه انحصار است که در این زمینه قرار بود 
طی هفته جاری جلساتی در کمیته های تخصصی 
هیئت مقررات زدایی برگزار شود که به دلیل مبتا 
شدن برخی از افراد جلسه به ویروس کرونا، احتماالً 

این جلسه هفته آینده برگزار می شود.
و  کسب  فضای  بهبود  و  پایش  ملی  مرکز  رئیس 
از مطرح  تاکید کرد: اخیراً پس  اقتصاد  کار وزارت 
شدن قیمت های گزاف مجوز کارگزاری های بورس 
مرجع  سه  به  اقتصاد  وزیر  مجازی،  فضای  در 
شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیئت 
رفع  با  رابطه  در  تا  داده  مأموریت  مقررات زدایی 
انحصار از مجوز کارگزاری ها اقدام و نتیجه را اعام 
یک  مجوز  صدور  قطعاً  داد:  ادامه  فیروزی  کنند. 
کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است، اما 

نباید منجر به ایجاد انحصار شود.
وی گفت: وضعیت در حوزه کارگزاری ها به شکلی 
است که در حال حاضر اگر شخصی شرایط و اهلیت 
تأسیس یک کارگزاری را داشته باشد، نیز نمی تواند 

مجوز تأسیس کارگزاری دریافت کند.
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 مهر گزارش می دهد

اما و اگرهای جبران کسری 
بودجه 2۰۰هزار میلیارد تومانی

اگرچه دولت برای جبران کسری بودجه نیاز به 
اتخاذ سیاست های کوتاه مدتی همچون انتشار 
اوراق دارد اما کارشناسان معتقدند هر مرحله از 
به کلید زدن یکسری  باید منوط  اوراق  انتشار 

اصالحات ساختاری شود.
معضلی  بودجه،  کسری  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به  کشور  بودجه  بودن  وابسته  جهت  به  که  است 
نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور  فروش 
خاندوزی،  احسان  سید  گفته  به  است.  گرفته  را 
کسری  یازدهم،  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
بودجه سال جاری کشور 200 هزار میلیارد تومانی 

برآورد می شود.
باید  گذاران  سیاست  که  سختی  تصمیمات  درباره 
برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان 
مهمی  سیاست های  اصاح  لزوم  به  اقتصادی 

همچون سیاست های مالیاتی اشاره می کنند که با 
آن حرکت  به سمت  باید  بلندمدت  بازدهی  وجود 
کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست 
بودجه کوتاه  برای  باید  این تصمیمات  اما در کنار 
مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین 

رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.
لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی شود!

در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست 
پژوهش های  مرکز  اقتصادی  پژوهش های  معاونت 
می گوید،  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  مجلس 
معافیت ها،  ساماندهی  مانند  مالیاتی  اصاحات 
به  که  اقداماتی  ضرور،  غیر  معافیت های  حذف 
شفافیت  می کند،  کمک  کشور  در  ریال  حکمرانی 
واحد  حساب  سازی  عملیاتی  بانکی،  تراکنش های 
خزانه و… می تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید 
دولت  بودجه  مصارف  مدیریت  به  هم  و  کمک کند 
کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و 
دولت و مجلس با اصاحات موردی می توانند اینها 
نیز  آن  لوایح  نویس  پیش  حتی  کنند  عملیاتی  را 
را  این  که  اراده جدی  و  عزم  اما  است  آماده  بعضاً 
از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند 

وجود ندارد.
اصاح نظام مالیاتی به 5 سال زمان نیاز دارد

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کان و بانکداری نیز 
در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بنده از طرفداران 
مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه 
بوده ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت 
نتایج آن حاصل نمی شود؛ چرا که برای ایجاد یک 
است.  نیاز  زمان  به حداقل 5 سال  مالیاتی  انقاب 
برای جبران کسری  است که  این سخن صحیحی 
بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق 
برای یک  نه  ده ساله،  بازه  اما در یک  است  مقدم 

پیاده  برای  نیاز  مورد  زمان  کمترین  که  سال! چرا 
شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد 5 سال است.

گذران  برای  راه  بهترین  مشروط،  اوراق  انتشار 
کسری بودجه امسال

در کنار حرکت به سمت اصاحات ساختاری بودجه 
اوراق  انتشار  مالیاتی،  سیاستهای  اصاح  جمله  از 
بدهی دولتی از سایر روش های استقراض در کوتاه 

مدت آسیب کمتری دارد.
سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در 
این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تنها راه حل داخلی 
انتشار  مدت  کوتاه  در  بودجه  کسری  جبران  برای 
کشور   GDP به  بدهی  نسبت  است.  داخلی  اوراق 
شرطی  به  اما  است  خوب  وضع مان  و  است  پایین 
که سیاست پولی و مالی مان را درست تدوین کنیم.

وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر 
بودجه  کسری  جبران  برای  زای  تورم  غیر  و  پولی 
است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر 
مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس 
به دنبال آن برویم. در این زمینه تا االن هم تعلل 
متصور  امسال  برای  عاجل  اقدام  دو  اگر  کرده ایم 
باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای 
کنترل نرخ بهره حول و حوش 20 درصد است. این 
در حالی است که نرخ بهره بانکی 15 درصد و نرخ 

بهره غیر بانکی 9 درصد است.
معتقد  در عین حال سید محمد هادی سبحانیان 

است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.
وی پیشنهاد می دهد: انتشار اوراق محدود و مقید 
بیشتر  انتشار  و  شود  ماهه   6 تا   4 زمانی  بازه  به 
اوراق برای ادامه سال منوط به اصاحات همزمان 
نیز  اصاحات  این  دولت شود.  و مصارف  منابع  در 
یا  و  یازدهم  مجلس  طریق  از  سرعت  با  می تواند 
شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

پیشنهادانتشارگواهی سپرده 
یورویی بزودی به شورای پول 

واعتبار می رود
مرکزی  بانک  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای 

پول و اعتبار ارائه خواهد داد.
در  همتی  عبدالناصر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
بانک  این  برنامه  از  مجازی  فضای  در  خود  صفحه 
اعتبار جهت  و  پول  به شورای  پیشنهاد  ارائه  برای 

انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داد.
متن کامل یادداشت به این شرح است:

سیاستگذاری  فعلی  چارچوب  راستای  در   -1
منظور  به  و  باز،  بازار  عملیات  اجرای  و  پولی 
هدف  سمت  به  تورم  هدایت  و  نقدینگی  مدیریت 
گواهی  زودی طرح  به  مرکزی  بانک  درصدی،   22
سپرده یورویی رابه شورای پول و اعتبار ارائه خواهد 
قالب  بانک مرکزی در  قرار است  این مبنا،  بر  داد. 
گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ 
بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام نماید. دراین 
طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس 
یورویی خود متعهد می شود، عین مبلغ را در زمان 

سررسید به یورو پرداخت نماید.
2- اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات 
بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود 
سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی از 10 درصد به 12 
درصد، که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل 
سریع نرخ سود بین بانکی شده و از 10.5 درصد به 
اقدامات  مرکزی  بانک  یافت.  افزایش  درصد   12.5
ثبات بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد 
داد. ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این 

https://www.mehrnews.com/news/4960460/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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اقتصاد ایران

متن کامل

رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق 
ایران مطرح کرد

راهکارهای چهارگانه برای 
اجتناب از گرفتار شدن در 

تورم های بسیار باال
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با 
ارائه گزارشی آماری در نشست هیات نمایندگان 
ایران، هشدار داد که روند کنونی کسری  اتاق 
بودجه و افزایش پایه پولی و نقدینگی، اقتصاد 
ایران را به سمت تورم های بسیار باال و کاهش 
سوق  خانوار  خرید  قدرت  و  پول  ارزش  شدید 

خواهد داد.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   
اتاق  نمایندگان  هیات  تیرماه  نشست  در  تهران 
اتاق برگزار  ایران که در طبقه دهم ساختمان این 
شاخص های  روند  به  که  تحلیلی  گزارشی  در  شد، 
کان اقتصاد ایران طی سال های اخیر می پرداخت، 
باال در کشور در سال  بروز تورم  از  را  نگرانی خود 
که  راهکارهایی  حال،  عین  در  و  کرد  اعام  جاری 
ماحصل بررسی های کارشناسانه از سوی اتاق تهران 
این  از  جلوگیری  برای  را  است  بخش  خصوصی  و 

پدیده خطرناک مطرح کرد.
مسعود  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوانساری در ابتدای سخنان خود، با اشاره به اینکه 
ایران  اقتصادی  بانک جهانی، رشد  پیش بینی  بنابر 
طی سال جاری منفی 5.3 درصد و بر اساس برآورد 
صندوق بین المللی پول منفی 6 درصد خواهد بود، 
گفت: اگر پیش بینی صندوق بین المللی پول محقق 
کوچک  درصد   16 امسال  در  ایران  اقتصاد  شود، 

خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران سپس به آمار دیگری 
و  نفت  مبنای  بر  کشور  اقتصادی  رشد  وضعیت  از 
برآورد  براساس  افزود:  و  اشاره کرد  نیز  نفت  بدون 
و  در سال 97  اقتصادی کشور  رشد  مرکزی  بانک 
با احتساب نفت به ترتیب منفی 5.4 و منفی   98
6.5 درصد و بدون نفت نیز در سال 97 منفی و در 

سال 98 برابر 1.1 درصد بوده است.
شاخص ها  دیگر  وضعیت  به  ادامه  در  خوانساری 
صنعت  افزوده  ارزش  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره 
ساخت طی هشت سال گذشته، منفی بوده است، 
میلیارد  هزار   104 از  شاخص  این  که  شد  یادآور 
تومان  میلیارد  هزار   93 به   1390 سال  در  تومان 
در سال 98 رسیده که کاهش چشمگیری را نشان 

می دهد.

بیم از فرونشست اقتصاد ایران
نرخ رشد موجودی سرمایه طی  اینکه  بیان  با  وی 
سال 1384 تا 1396 روند نزولی داشته است، افزود: 
و  بود  منفی  و 98  این شاخص طی سال های 97 

روند استهاک در این شاخص بیشتر شده است.
خوانساری در توصیف رشد منفی موجودی سرمایه، 
از آب های زیرزمینی در  استفاده مکرر  به وضعیت 
کشور و نابودی منابع آبی و در نتیجه، بروز پدیده 
شوم فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور طی 
سال های اخیر اشاره کرد و گفت: اگر روند منفی و 
ادامه داشته  نزولی رشد موجودی سرمایه کماکان 
زمین گیر  قطع  طور  به  نیز  کشور  اقتصاد  باشد، 

خواهد شد.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه مصرف 
تاکنون،   1383 سال  از  دولتی  و  خصوصی  بخش  
منفی بوده، افزود: مصرف بخش خصوصی طی سال 
گذشته به میزان خود در سال 1387 رسیده است 
و نشان می دهد که طی 11 سال گذشته، مصرف 

بخش  خصوصی هیچ گونه افزایشی نداشته است.
خوانساری با تاکید بر اینکه تورم در کشور طی 29 
سال گذشته، همواره دو رقمی بوده، افزود: اقتصاد 
کشور طی دست کم چهل سال اخیر، در سه مقطع 
که   1374 سال  در  ابتدا  شد؛  مواجه  باال  تورم  با 
تورم 48 درصدی را تجربه کردیم، سپس در سال 
با باالترین میزان خود در مقایسه  1392 که تورم 
با سال های پیش از آن رسید، و در نهایت بار دیگر 
طی سال های 1397 و 1398 اقتصاد کشور با تورم 

27 و 35 درصدی مواجه شد.
بانک   برآوردهای  اساس  بر  افزود:  ادامه  در  وی 
مرکزی، برای امسال تورم 22 درصدی هدفگذاری 
ابتدای  ماه  سه  تورم  میانگین  اگر  اما  شده است 
امسال را مدنظر قرار دهیم، تورم امسال به 28 تا 

30 درصد خواهد رسید.
کسری بودجه هفتگی 4 هزار میلیارد تومانی دولت

رشد  روند  به  سپس  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
نقدینگی و پایه پولی در کشور و پیامدهای مخرب 
آن اشاره کرد و افزود: بررسی آمارها نشان می دهد 
سو،  این  به   1390 سال  از  شاخص  دو  این  که 
که  طوری  به  بوده  مواجه  فزاینده  رشد  با  همواره 
طی سال های 97 و 98 در این دو شاخص با ارقام 

باال و رشد فزاینده ای روبه رو هستیم.
هزار   2625 رقم  به  رابطه،  همین  در  خوانساری 
میلیارد تومانی رشد نقدینگی در حال حاضر اشاره 
کرد و افزود: برآوردها نشان می دهد که پایه پولی 
کشور تا پایان سال 1398 به 3 هزار میلیارد تومان 
طور  به  شاخص  این  گذشته،  سال  طی  و  رسید 
متوسط هر ماه 2.4 درصد رشد داشت که این اتفاق 

در اقتصاد کشور بی سابقه بوده است.
رئیس اتاق تهران سپس با اعام اینکه پیش بینی ها 
حکایت از کسری بودجه 180 تا 200 هزار میلیارد 
ترتیب،  این  به  گفت:  دارد،   99 سال  در  تومانی 
کسری بودجه دولت ماهانه حدود 16 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود و دولت هر هفته با 4 هزار میلیارد 

تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد.
وی رشد نمایی پایه پولی کشور از سال 96 تاکنون 
را عاملی در جهت افزایش شدید قیمت ها در بازارها 
عنوان کرد و تورم دو رقمی، رشد منفی اقتصادی 
به طور متوالی، چشم انداز کمرنگ اقتصادی و شیوع 
به  منجر  که  دانست  چالش هایی  را  کرونا  ویروس 

نوسانات در بازارها شده است.
راهکارهای چهارگانه برای فرار از ابرتورم

کاهش  لوپ  به  خود،  سخنان  ادامه  در  خوانساری 
درآمدهای دولت، کسری بودجه، افزایش پایه پولی 
و در نهایت تورم باال اشاره کرد و افزود: اگر دولت 

http://www.tccim.ir/story/?nid=63967
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یادداشت

متن کامل

حیاتی  بسیار  نقشی   )VOC( مشتریان  صدای 
در بازاریابی و ارتباطات دارد. صدای مشتریان، 
یکی از منابع اصلی کسب اطالعات و بازخورد 
است.  شرکت  خدمات  و  محصوالت  به  نسبت 
به  می تواند  مختلفی  روش های  از  صدا  این 
گوش شرکت برسد. برخی از شرکت ها فعاالنه 
به دنبال نظرات و بازخوردهای مشتریان هستند 
خود  مشتریان،  هم  روش ها  از  برخی  در  و 
اقدام به بیان نظراتشان می کنند. پژوهش های 
مشتریان،  رضایت  میزان  نظرسنجی های  بازار، 
 )NPS( پژوهش های امتیاز ترویج دهنده خالص
شورای  و  جلسه  برگزاری  مانند  روش هایی  و 
برای  فعاالنه  روش های  مشتریان،  با  مشاوره 

گاهی  میان،  این  در  است.  آنها  نظرات  کسب 
با روابط عمومی شرکت، به  مشتریان در تماس 
یا  می پردازند  خود  پیشنهادهای  و  انتقاد  بیان 
در وب سایت و رسانه های اجتماعی به اظهارنظر 
اقدام  شرکت  خدمات  و  محصوالت  درباره 

می کنند.
بهبود وجهه اجتماعی و مالی در سازمان شنوا

عاوه بر اهمیت صدای مشتریان، روزبه روز توجه به 
پیدا  بیشتری  اهمیت  نیز   )VOE( کارکنان  صدای 
میزان  به  می توان  طریق  این  از  که  چرا  می کند؛ 
مشارکت آنها در فعالیت ها و برنامه ها، میزان رضایت، 
میزان  البته  و  در شرکت  ماندنشان  باقی  وفاداری، 
شده  انجام  نظرسنجی  یک  در  برد.  پی  بهره وری 

به وسیله مجله کسب وکار دانشگاه هاروارد مشخص 
شد که 71درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی 
اعتقاد دارند »سطوح باالی مشارکت کارکنان« به 
احتمال زیاد منجر به موفقیت کسب وکار می شود. 
ارتباطات  و  مشتریان  خدمات  باالی  سطوح  فقط 
کسب  باالتری  امتیاز  نظر،  این  از  که  بود  موثر 
داخلی،  ارتباطات  مطالعه  یک  در  همچنین  کرد. 
با  نتیجه به دست آمد که گفت وگوی کارکنان  این 
ایده های  یا  نگرانی ها  درباره  باالدستی شان  مدیران 
چالشی اما سازنده شان درباره مسائل مرتبط با کار، 

نقشی کلیدی در بهبود اثربخشی سازمانی دارد.
متنوع  بسیار  کارکنان  صدای  دریافت  کانال های 
ارتباط رسمی  کانال های  کانال ها شامل  این  است. 
تا  سازمان یافته  نهادهای  و  اتحادیه ها  بیانیه  مانند 
اینترانت  و  کنفرانس ها  جلسات،  نظرسنجی ها، 
دریافت  برای  غیررسمی تر  کانال های  می شود. 
صدای آنها شامل صندوق های انتقادات و پیشنهادها 

و اظهارنظر آنها در رسانه های اجتماعی می شود.
صدای  به  نسبت  نگرش  روزافزونی،  به طور  اما 
مشتریان و کارکنان تغییر می کند. اکنون برخاف 
این  که  دارد  اعتقاد  صاحب نظری  کمتر  گذشته، 
تفکیک  یکدیگر  از  کامل  به طور  می توان  را  صداها 
مشتریان،  هم  و  کارکنان  هم  حقیقت،  در  کرد. 
کسب وکارهای  و  شرکت ها  برای  کلیدی  ذی نفعان 
مختلف هستند که صدا و نظراتشان اهمیت فراوانی 
نظرات  این  گاهی  آنکه،  مهم تر  دارد.  موفقیت  در 
بسیار شبیه یکدیگر می شوند. در یک گزارش مجله 
 )CRM Magazine( مشتری  روابط  مدیریت 
در  که  دسته  آن  به ویژه  »کارکنان،  که  عنوان شد 
هستند،  مشغول  به کار  مشتریان  با  ارتباط  مراکز 
مشتریان  با  که  هستند  شرکت  از  کسانی  اولین 
ادراک  بر  که  هستند  همان ها  و  می کنند  تعامل 

و  محصوالت  نشان تجاری،  شرکت،  از  مشتریان 
درباره  دیگری  گزارش  می گذارند.«  اثر  خدماتش 
»می خواهید  کرد:  عنوان  مشتریان،  مدیریت 
خود  به کارکنان  بشنوید؟  را  مشتریانتان  صدای 
این  به  نیز  دانشگاهی  پژوهش  یک  دهید.«  گوش 
و  به کارکنان  دادن  گوش  که  رسید  نتیجه گیری 
مشتریان، یک »سیستم یکپارچه بازارمحور« برای 

فعالیت شرکت ها فراهم می کند.
موضوع  این  بازاریابی،  و  سازمانی  ارتباطات  در 
پذیرفته شده است که ذی نفعان اثرگذار دیگری نیز 
وجود دارند که به دنبال نفوذ بر شرکت بوده و باید 
صدای  به  دادن  گوش  شود.  توجه  آنها  نظرات  به 
برنامه های  در  مشارکتشان  افزایش  باعث  نیز  آنها 
شرکای  از  عبارتند  ذی نفعان  این  می شود.  شرکت 
و دالل ها؛  نمایندگان  مانند خرده فروش ها،  تجاری 
سرمایه گذاران )در صورتی که سهام شرکت عرضه 
برخی  )در  محلی  جوامع  و  باشد(  شده  عمومی 
موارد(. بیشتر شرکت های امروز به دنبال آن هستند 
از  گسترده  طیفی  با  را  خود  مثبت  ارتباطات  که 
از این رو، می توان به طور  ذی نفعانشان حفظ کنند. 
ذی نفعان  صدای  به  توجه  که  کرد  بحث  خاصه 
شرکت ها  مدیریت  برای  فراوان  اهمیتی   )VOS(

دارد.
 چالش های شنوا بودن

با آنکه اهمیت شنوا بودن و توجه به صدای مشتریان، 
هنوز  است،  درک شده  ذی نفعان  دیگر  و  کارکنان 
دانش کافی درباره مهارت های شنیدن وجود ندارد. 
با  و  دهند  گوش  باید  چگونه  نمی دانند  شرکت ها 
جمع آوری  در  مختلفی  چالش های  و  مشکات 
هستند.  مواجه  خود  ذی نفعان  نظرات  و  اطاعات 
در  معمول  به طور  دیگران،  صدای  به  دادن  گوش 
گروه های  با  ارتباط  در  و  شخصی  بین  روابط 

بهبود وجهه اجتماعی و مالی در سازمان شنوا

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3667249-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7
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نگاه آخر

بزرگداشت شاهچراغ

در تقویم رسمی کشورمان در دهه کرامت، ۶ ذی القعده به عنوان روز بزرگداشت احمدبن موسی 
شاهچراغ)ع( نامگذاری شده است. هر ساله بدین مناسبت برنامه های متنوعی در این آستان مقدس 

برگزار می شود. تا امسال به دلیل شیوع کرونا، برنامه ها با کمترین حضور مخاطب برگزار شد.

https://www.isna.ir/photo/99040604375/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF#2
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