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علی	بخشی؛	رییس	هیات	مدیره	سندیکای	صنعت	برق	ایران:	

حق صنعت برق را 
از صنایع پرمصرف بگیرید

از	 معیوب	 چرخه	 یک	 برق	 صنعت	 اقتصاد	
صنعت	 این	 ناتراز	 هزینه	های	 و	 درآمدها	
این	 مشکالت	 و	 چالش	ها	 از	 بسیاری	 است.	
همین	 از	 متفاوت	 برآیندی	 عمال	 صنعت	
می	شوند.نگاهی	 محسوب	 بحران	زا	 چرخه	
به	 برق	 صنعت	 ظرفیت	های	 و	 پتانسیل	ها	 به	
درستی	نشان	می	دهد	که	اگر	این	صنعت	در	
ساختارهای	 مبنای	 بر	 و	 اقتصادی	 چارچوب	
می	توانست	 و	 می	گرفت	 قرار	 تقاضا	 و	 عرضه	
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نگـرش  کـه  شـد  شـروع  جایـی  از  امـا  مشـکل 
سیاسـتگذاران بـه بـرق بـه عنـوان یـک خدمـت 
عمومـی در برنامـه ریزی هـای کالن ایـن صنعـت 
بـه شـکلی عمیق و موثـر، نفوذ کرد. بـه این ترتیب 
بـرق کـه یـک کاالی اقتصـادی بـا قیمـت تمـام 
شـده و هزینـه تولیـد مشـخص اسـت، بـر مبنـای 
رویکـردی کـه آن را یک خدمـت عمومی می بیند، 
بـا بهـای یارانـه ای و بـا نرخـی بسـیار پاییـن تـر 
از بهـای واقعـی اش بـه مشـترکین عرضـه شـد و 
ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد. اگـر چـه دولـت 
در ایـن سـال هـا مسـئولیت پرداخـت مابه التفاوت 
قیمـت تمـام شـده و تکلیفـی بـرق را عهـده دار 
کسـری  و  رکـود  دوران  در  متاسـفانه  امـا  شـده، 
بودجـه، از پرداخـت ایـن مبالـغ بـاز مانـده اسـت. 
در نهایـت وزارت نیـرو علیرغـم مطالبـات چنـد ده 
هـزار میلیـارد تومانـی اش از دولـت، بـا بدهی های 
گسـترده ای بـه بخـش خصوصـی، تولیدکننـدگان 

بـرق و سیسـتم بانکـی مواجـه شـده اسـت.  
آنچـه کـه در ایـن چرخـه معیـوب بایـد بـه شـکل 
سیاسـت  و  گرفتـه  قـرار  بازنگـری  مـورد  جـدی 
مسـاله  شـود،  تدویـن  آن  بـرای  جدیـدی  هـای 

یارانه هـای گسـترده ای اسـت کـه بـر روی قیمـت 
بـرق بـه مشـترکین مختلف تعلق می گیـرد. در گام 
نخسـت، مشـترکین پرمصرف، می تواننـد به عنوان 
اولیـن جامعـه هدف بـرای اصالح قیمت هـا و تغییر 

تعرفـه بـرق عرضـه شـده، مـد نظـر قـرار گیرند. 
حکایـت  پرمصـرف  صنایـع  البتـه  میـان  ایـن  در 
متفاوتـی دارنـد. ایـن صنایع که عمدتـا محصوالتی 
ماهیتـا  دارنـد،  کشـور  طبیعـی  منابـع  جنـس  از 
انـرژی بـر هسـتند. بـرق، آب و سـوخت در ایران با 
یارانـه بسـیار بـاال بـه مشـترکین عرضه می شـود، 
بـه ایـن ترتیب این دسـت از صنایع باالترین سـهم 
را از یارانـه هـای آشـکار و پنهـان آنـرژی مـی برنـد. 
بـر یـک  انـرژی  داسـتان صنعـت بـرق و صنایـع 
روی  یـک  در  اسـت.  متفـاوت  روی  دو  بـا  سـکه 
سـکه صنایعـی ماننـد مس، فـوالد و پتروشـیمی ها 
را مـی بینیـم کـه بـا باالتریـن میـزان سـوآوری، 
بـه دنبـال سـهم خواهـی بیشـتر از سیاسـت های 
حمایتـی هسـتند و عمدتـا از رانت هـای گسـترده 
روی  در  برخوردارنـد.  مختلـف  حوزه هـای  در 
دیگـر سـکه امـا ایـن دسـت از صنایـع عـالوه بـر 
اینکـه بـر پایـه سـرمایه های ملـی و منایـع غنـی 
بـرای  شـده اند،  نهـاده  بنـا  زیرزمینـی  و  زمینـی 
تولیـد محصوالتـی کـه اساسـا مـواد اولیـه صنایـع 
سـاخت محـور هـم محسـوب می شـوند، از یارانـه 
گسـترده ای در انـرژی بهـره می گیرنـد. ایـن یارانه 
از بطـن صنایـع زیرسـاختی ماننـد بـرق بـه صنایع 
مـس، فـوالد، پتروشـیمی و ... تزریـق مـی شـود، 
امـا در نهایـت سـود حاصـل از دریافت ایـن میزان 
یارانـه پنهـان که گاه سـاالنه از مـرز هزارها میلیارد 
تومـان می گـذرد، در سـفره آنها باقـی می ماند و به 
جـای توزیـع در همـه بخش هـای مرتبـط صنعتی، 

یـک صنعـت را پربـازده جلـوه می دهـد. 

مانند	 را	 خود	 خرج	 و	 دخل	 توازن	
یک	بنگاه	اقتصادی	مدیریت	کند،	
ساخت	 در	 بودنش	 پیشرو	 قطعا	
تجهیزات	 برق،	 صادرات	 و	 داخل	
مانند	 مهندسی	 و	 فنی	 خدمات	 و	
سال			های	گذشته	استمراری	پایدار	
داشت	و	زمینه	ساز	توسعه	اقتصادی	

و	صنعتی	کشور	می	شد.	

جالـب تـر اینکـه همیـن صنایـع، فـارغ از منافـع 
ملـی و دینـی کـه بابـت بهـره بـرداری گسـترده از 
منابـع کشـور به گـردن دارنـد، محصـوالت خود را 
بـه جـای عرضـه ارزان  و رقابتـی به صنایع سـاخت 
بازارهـای  از  گزاف تـر  قیمتـی  بـا  داخلـی،  محـور 

بین المللـی بـه آنهـا عرضـه می کننـد. 
نکتـه حائـز اهمیـت این اسـت کـه صنایع سـاخت 
محـوری نظیـر سـازندگان تجهیـزات صنعـت برق، 
بـا زنجیـره تامیـن بسـیار گسـترده و محصوالتی با 
ارزش افـزوده بسـیار بـاال، قادرند در صـورت فراهم 
شـدن زمینه هـای الزم از جملـه خریـد اعتبـاری 
مـواد اولیـه نظیـر مـس یا فـوالد، رونق را بـه تولید 
و صـادرات کشـور بازگرداننـد. امـا بخشـی نگری و 
سـودخواهی صنایـع باالدسـتی تـا امروز همـه این 

فرصت هـا را از بیـن بـرده اسـت. 
مسـاله اینجاسـت که چرا باید سیاسـت ها به نحوی 
تنظیـم شـود کـه یک صنعت عـالوه بـر بهره مندی 
از منابـع ملـی و فـروش محصوالتش بـا قیمت های 
جهانـی، تـا ایـن سـطح از یارانه هـای انـرژی بهـره 
منـد شـود؟ چـرا ایـن امـکان ایجـاد نشـده کـه بـا 
افزایـش قیمت برق و کم شـدن بخشـی از حاشـیه 
سـود سرشـار ایـن دسـت از صنایع، رمق از دسـت 

رفتـه صنعـت بـرق تا حـدی بازگردانده شـود؟ 
آنچـه در تصمیم سـازی های کالن صنعتـی کشـور 
بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد این اسـت که بخشـی از 
سـود صنایـع پرمصـرف، در حقیقت پولی اسـت که 
بایـد در وزارت نیرو صرف توسـعه زیرسـاخت های 
صنعـت برق، تعریـف پروژه های جدیـد و بازآفرینی 

رونـق در این صنعت شـود. 
اگرچـه نگرانی هـا بابـت واقعی کردن قیمـت برق و 
عواقـب آن بـرای مشـترکین به ویژه بخـش خانگی 
و اقشـار کـم درآمد قابل درک اسـت امـا قطعا باید 

و  ظرفیت هـا  از  صیانـت  ضرورت هـای  و  الزامـات 
سـرمایه های صنعـت بـرق را هـم در نظـر گرفـت. 
نبایـد ایـن مسـاله را فرامـوش کـرد کـه اگـر چرخ 
ایـن صنعـت از حرکـت بازبمانـد و یـا حتـی بـه 
پایـداری شـبکه تامیـن برق خدشـه ای وارد شـود، 
مـوج گسـترده ای از نارضایتـی، در پی خاموشـی ها 
درمانـی،  مراکـز  صنایـع،  و  شـد  خواهـد  ایجـاد 
موسسـات اداری و مالـی و عمـال همـه بخش هـای 
زندگـی، کسـب و کار و رفـاه مـردم و در نهایـت 
امنیـت کشـور بـا مخاطـرات جـدی مواجه می شـود. 
نهادهـای  سـایر  و  مجلـس  دولـت،  امـروز  اگـر 
اقتصـادی  دلیـل شـرایط سـخت  بـه  تصمیم سـاز 
کشـور امـکان افزایـش قیمت برق برای مشـترکین 
حداقـل  ندارنـد،  را  تجـاری  و  صنعتـی  خانگـی، 
می تواننـد بـا نگاهـی ملـی، بخشـی از سـود صنایع 
پرمصـرف را بکاهنـد و اجـازه دهنـد صنعـت بـرق 
پـس از ایـن همـه بحـران نفـس راحتـی بکشـد. 
ایـن یـک خواسـته صنفی یـا صنعتی نیسـت، بلکه 
درخواسـتی بـرای حفـظ یـک ظرفیـت ملی اسـت 
کـه ابعادی به گسـتردگی کل کشـور دارد. در حال 
حاضـر نـه تنهـا اشـتغال دولتـی و خصوصـی ایـن 
صنعـت، بلکـه پایـداری در تولیـد، انتقـال و توزیع 
و تامیـن مسـتمر و باکیفیـت بـرق بـرای مـردم در 
سـایه بخشـی نگـری برخـی صنایـع باالدسـتی به 
شـدت بـه خطر افتاده اسـت. لـذا بایـد بپذیریم که 
تعرفه گـذاری منصفانـه و عقالیی بـرای برق صنایع 
پرمصـرف و سـودآور، یـک اقدام ملی اسـت، نه یک 

صنفی.  تصمیـم 
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برگزاری	نشست	آنالین	تجاری	ایران	و	پاکستان
شرکت	توسعه	رویدادهای	نمایشگاهی	و	تجاری،	اولین	دوره	سلسله	نشست	های	آنالین	تجاری	با	
عنوان	نشست	ایران	و	پاکستان	را	با	حمایت	و	یارانه	معاونت	علمی	ریاست	جمهوری	برگزار	می	کند.

 B2B شایان ذکر است هزینه شرکت در این نشست 1250 دالر بوده و با توجه به اینکه این جلسات از نوع
است، ساعت آن با توجه به معیارهای هر شرکت و بصورت اختصاصی برای هر شرکت تعیین خواهد شد. 

گفتنی است شرکت های عضو سندیکا در صورت تمایل به حضور در این نشست، از تخفیف 15 درصدی 
برخوردار خواهند بود. 

بازار	تجدیدپذیرها	چگونه	است؟
ایسنا	:	رئیس	سازمان	ساتبا	گفت:	بر	اساس	استراتژی	که	با	وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت	در	نظر	
گرفته	ایم	مقرر	شده	تا	با	ایجاد	یک	کارتابل	فنی	و	تشخیص	نیاز	خریدار	و	فروشنده	از	بازار	داخل	

حمایت	شود.
هم  و  شود  برطرف  داخلی  تولیدکنندگان  مشکل  هم  تا  است  این  هدف  اینکه  بیان  با  ساتکین  محمد 
با کمک وزارت صمت یک  تا  نیازهای خود را برطرف کنند، اظهار کرد: قرار شده  بتوانند  سرمایه گذاران 
نیروگاه های  تجهیزات  و سایر  فتوولتائیک  پنل های  متقاضی خرید  که  و کسانی  ایجاد شود  فنی  کارتابل 
خورشیدی هستند تقاضای خود را در آن کارتابل ثبت کنند و اگر تولیدکننده داخلی نیز توان تامین همان 
کاال را با همان مشخصات در زمان مورد درخواست متقاضی داشته باشد در همان سامانه آمادگی خود را 
اعالم خواهد کرد. وی افزود: به این ترتیب سازندگان داخلی به راحتی می توانند محصوالت خود را به فروش 
برسانند اما اگر آن محصول در داخل موجود نباشد یا آن راندمان و ظرفیت که خریدار مدنظر دارد در داخل 
کشور موجود نباشد خریدار می تواند نسبت به ثبت سفارش از خارج از کشور اقدام کند. به گفته معاون وزیر 
نیرو در واقع روند کار به این صورت است که ابتدا خریدار باید در کارتابل فنی وزارت صمت درخواست خود 
را ثبت و در صورت عدم دریافت پیشنهاد نسبت به واردات آن کاال اقدام کند. وی با بیان اینکه وزارت نیرو 
برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیلگری برای فروش محصوالت آنها مشو هایی را درنظرگرفته 
است، اظهار کرد: در حال حاضر این نیروگاه  که از تجهیزات بومی سازی شده استفاده کنند از ضریب تشویق 
در نرخ خرید تضمینی برق برخوردار می شوند و متناسب با میزان بومی سازی فناوری، نرخ خرید برق این 
نیروگاه ها تا ۳0 درصد نسبت به نرخ پایه افزایش خواهد یافت. ساتکین با اشاره به کیفیت محصوالت داخلی 
در مقایسه با کاالهای وارداتی گفت: در این رابطه باید وزارت صمت و دستگاه های مرتبط اظهار نظر کنند؛ 
چراکه وظیفه ما تنها تامین برق است.وی با تاکید بر اینکه در صورتی که تولیدکنندگان داخلی بتوانند از 
از تولیدات ساخت داخل  مراجع ذی صالح بین المللی گواهینامه کیفیت دریافت کنند، زمینه تامین کاال 
برای سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی پنل های 

خورشیدی تحت لیسانس شرکت های بزرگ بین المللی به تولید مشغول هستند.



شماره  2689 8 مرداد 99

4

اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

تمدید	گواهینامه	های	صالحیت	خدمات	مشاوره،	مدیریت	طرح	و	
انفورماتیکی	تا	پایان	آبان	99

سیدجواد	قانع	فر،	رئیس	امور	نظام	فنی	اجرایی،	مشاورین	و	پیمانکاران	سازمان	برنامه	و	بودجه	کشور	
از	تمدید	تاریخ	انقضای	گواهینامه	های	صالحیت	خدمات	مشاوره،	مدیریت	طرح	و	انفورماتیکی	خبر	

داد.
در این بخشنامه آمده است؛ به منظور حفظ سالمت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی 

متقاضیان به سازمان، اعتبار گواهینامه های زیر تا پایان آبان ماه 1۳۹۹ تمدید می شود. 
*گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره که در سال ۹۸ منقضی شده یا در شش ماهه اول سال ۹۹ منقضی 

می شوند.
*گواهینامه صالحیت خدمات مدیریت طرح که در سال ۹۸ منقضی شده و یا در شش ماهه اول سال ۹۹ 

منقضی می شوند.
*گواهینامه صالحیت خدمات انفورماتیکی که از تاریخ اول دی ماه ۹۸ منقضی شده و یا در شش ماهه اول 

سال ۹۹ منقضی می شوند.
شایان ذکر است مبنای اعالم تاریخ اعتبار گواهینامه، سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور-

تشخیص  فرایند  باید  بخشنامه  این  مشمول  شرکت های  همچینن  می باشد.   )sajar.mporg.ir( ساجار 
صالحیت خود را در سامانه ساجات پیگیری کنند. 

مسابقه	تولیدکنندگان	داخلی	برای	افزایش	قیمت	ها
علیرضا	حائری	–	عضو	هیات	مدیره	خانه	صنعت	و	

معدن	استان	تهران

مسابقه	تولیدکنندگان	داخلی	
برای	افزایش	قیمت	ها

تهران-	ایرنا-	در	ماه	های	اخیر	و	به	خصوص	از	
دالر،	 نرخ	 افزایش	 با	 همزمان	 و	 امسال	 ابتدای	
رقابت	تنگاتنگی	در	بین	تولیدکنندگان	داخلی	
در	جهت	افزایش	هر	چه	بیشتر	نرخ	محصوالت	
تولیدی	در	جریان	است	و	اکثر	واحدهای	تولیدی	
محصوالت	 قیمت	 بی	مجوز	 و	 مجوز	 با	 داخلی	
جریمه	 رقابت،	 این	 در	 داده	اند.	 افزایش	 خودرا	
سازمان	های	نظارتی	نیز	نتوانسته	است	جلودار	

این	اقدامات	باشد.
به  نسبت  سایپا  شرکت  که  داشتیم  خبرها  در 
افزایش قیمت محصوالت خود اقدام کرده و به طور 
مثال قیمت تیبا2 از حدود ۶0 میلیون تومان به ۷۷ 
میلیون تومان افزایش یافته است یعنی 2۸ درصد 

افزایش قیمت.
به  توافقات  براساس  ها  نرخ  افزایش  این  ظاهرا 
بازار  تنظیم  رقابت و ستاد  بین شورای  آمده  عمل 
قیمت  تا  این شده  بر  قرار  همچنین  و  انجام شده 
بر  و  بار  یک  ماه  سه  هر  داخل  تولید  خودروهای 
اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می 

شود افزایش یابد.
ای کاش چنین مجوزی به شورای عالی کار و سایر 
نهادهای مرتبط نیز اعطا می شد تا دست کم هر ۶ 
ماه یکبار متناسب با نرخ تورم اعالم شده از سوی 
حقوق  دستمزد  اصالح  به  نسبت  مرکزی  بانک 
بگیران اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و 
مستمری بگیران اقدام به عمل می آوردند، هرچند 
این یادداشت نیست و  این موضوع مورد بحث  که 

مجالی دیگر را می طلبد.
اما اصل مطلب:

در ماه های اخیر و به خصوص از ابتدای امسال و 
در  تنگاتنگی  رقابت  دالر،  نرخ  افزایش  با  همزمان 
هر  افزایش  جهت  در  داخلی  کنندگان  تولید  بین 
چه بیشتر نرخ محصوالت تولیدی در جریان است و 
اکثر واحدهای تولیدی داخلی با مجوز و بی مجوز 

قیمت محصوالت خودرا افزایش داده اند.
نیز  نظارتی  های  سازمان  جریمه  رقابت،  این  در 
نرخ  از  باشد.  اقدامات  این  جلودار  است  نتوانسته 
محصوالت لبنیاتی گرفته تا لوازم خانگی، محصوالت 
غذایی و غیره. البته قیمت محصوالت خودروسازان 
و  موجود  شرایط  از  استفاده  با  همگی  که  داخلی 
در برخی موارد به دلیل ممنوعیت ورود محصوالت 
مشابه خارجی تا توانسته اند در بازار انحصاری یکه 

تازی کرده اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان مسوول 
تنظیم بازار به علت تغییر مکرر وزرا و اداره شدن 
توسط سرپرست موقت، اقداماتش در جهت تنظیم 
نمی  ثمر  به  ها  نرخ  افزایش  از  جلوگیری  و  بازار 

نشیند.
موضوع وقتی جالبتر می شود که به علت نامگذاری 
داخل  تولید  از  حمایت  عنوان  تحت  گذشته  سال 
انتظار  تولید"،  "جهش  عنوان  با  جاری  سال  و 
مردم،  از  تولیدی  های  بنگاه  صاحبان  و  مسووالن 
از  استفاده  با  داخلی  کنندگان  تولید  از  حمایت 
شرایط  که  اینک  اما  است،  بوده  ایشان  محصوالت 
اجناس  از  و  شده  مهیا  تولیدکنندگان  این  برای 
مشابه خارجی در بازار به علت ممنوعیت ورود و یا 
کمبود ارز تقریبا اثری نیست، می بینیم که برخی 
با  و  نکرده  مردم همراهی  با  تولیدکنندگان  این  از 
گران  برای  را  ای  مسابقه  روز،  شرایط  از  استفاده 

https://www.irna.ir/news/83884752/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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مدیرعامل	برق	حرارتی:

ساخت	واحدهای	جدید	نیروگاه	
ری	پاییز	امسال	آغاز	می	شود

ساخت	 آغاز	 به	 اشاره	 با	 مسوول	 مقام	 یک	
نیروگاه	 گفت:		 ری،	 نیروگاه	 جدید	 واحدهای	
جدید	ری	دارای	دو	واحد	گازی	کالس	F	و	یک	
و	7۰	 با	مجموعه	ظرفیت	یک	هزار	 بخار	 واحد	

مگاوات	است.
ــل از وزارت  ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
نیــرو، محســن طرزطلــب، در آئیــن آغــاز عملیــات 
کیلوولــت   2۳0 GIS پســت  احــداث  اجرایــی 
نیــروگاه ری بــا اشــاره بــه قدمــت 50 ســاله ایــن 
مجموعــه، گفــت: ظرفیــت اولیــه نیــروگاه ری در 
زمــان احــداث حــدود یــک هــزار و 1۷0 مــگاوات 
ــا برخــورداری از ۴0 واحــد گازی کوچــک بــوده  ب

اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ظرفیــت فعلــی نیــروگاه 
ــاال و از کار افتــادن برخــی از  ــه دلیــل قدمــت ب ب
واحدهــا بــه حــدود 500 مــگاوات رســیده اســت، 

ادامــه داد: هــم اکنــون 20 واحــد گازی مجموعــه 
ــال  ــد در ح ــدود 20 درص ــن ح ــان پایی ــا راندم ب
فعالیــت هســتند کــه بــه دلیــل هزینه هــای 
ــن  ــان پایی ــرداری، راندم ــرات و بهره ب ــاالی تعمی ب
ــروژه  واحدهــا و قدمــت و فرســودگی مجموعــه، پ
نوســازی و احــداث واحدهــای جدیــد نیــروگاه ری 

ــه اســت. ــرار گرفت در دســتور کار ق
واحدهــای  ترکیــب  تشــریح  بــه  طرزطلــب 
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــت و اف ــروگاه ری پرداخ نی
ــد گازی  ــورداری از ۶ واح ــا برخ ــه ب ــن مجموع ای
25 مگاواتــی آســک، 11 واحــد 1۷ مگاواتــی 
ــی میتسوبیشــی  هیتاچــی، ســه واحــد ۶5 مگاوات
و یــک واحــد فیــات 25 مگاواتــی در حــال تأمیــن 
ــت. ــت اس ــران و پایتخ ــوب ته ــه جن ــرق منطق ب

مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی 
ــد  ــای جدی ــاخت واحده ــاز س ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
نیــروگاه ری، گفــت: نیــروگاه جدیــد ری دارای 
ــا  ــار ب ــد بخ ــک واح ــد گازی کالس F و ی دو واح
مجموعــه ظرفیــت یــک هــزار و ۷0 مــگاوات اســت 
ــا افتتــاح ایــن طرح هــا، واحدهــای قدیمــی  کــه ب

ــد شــد. ــده خواهن ــروگاه ری برچی نی
ــات  ــز امســال عملی ــه پایی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
اجرایــی ســاخت نیــروگاه جدیــد ری آغــاز خواهــد 
ــزی صــورت  ــر اســاس برنامه ری ــه داد: ب شــد، ادام
گرفتــه واحــد نخســت گازی نیــروگاه 2۴ مــاه بعــد 
ــس  ــاه پ ــز دو م ــه نی ــد دوم گازی مجموع و واح
از افتتــاح واحــد اول بــه بهره بــرداری خواهــد 
ــروگاه نیــز 12  رســید. همچنیــن بخــش بخــار نی
ــه وارد  ــاح اولیــن واحــد مجموع ــس از افتت ــاه پ م
ــن اســاس مجمــوع  ــر ای ــا ب ــد شــد ت ــدار خواه م
نیــروگاه جدیــد ری طــی ۳۶ مــاه بــه طــور کامــل 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ب

یک	نماینده	مجلس:	قیمت	
ارز	به	زودی	کاهشی	می	شود/	
بانک	مرکزی	بازهم	می	تواند	
بازار	ارز	را	مدیریت	کند

محاسبات	 و	 بودجه	 برنامه،	 کمیسیون	 عضو	
مجلس	گفت:	با	توجه	به	اقدامات	و	برنامه	های	
از	 حاصل	 ارز	 بازگرداندن	 برای	 مرکزی	 بانک	
صادرات	به	چرخه	اقتصاد،	به	طور	حتم	کاهش	
رخ	 زودی	 به	 بازار	 وضعیت	 ساماندهی	 و	 نرخ	

خواهد	داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  فرشادان  سیدمهدی 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت بازار 
ارز در ماه های اخیر، گفت: متاسفانه عدم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به کشور توازن عرضه و تقاضا 

را بر هم زده است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسالمی، با 

بیان اینکه باید با تعامل با قوه قضاییه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به خزانه سرعت بگیرد، افزود: در 
بازارهای  از  بسیاری  ارزی  نابسامانی  فعلی  شرایط 
موازی را نیز درگیر تالطم قیمتی کرده، از این رو 
وقفه  بدون  وضعیت  بهبود  برای  ها  پیگیری  باید 

ادامه داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
تاکید بر اینکه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات  
نیز  را  بازار  وضعیت  بهبود  برای  ها  گیری  تصمیم 
این  باید  کرد:  تصریح  کرد،  خواهد  مواجه  وقفه  با 
برای  تابتوان  برگردد  اقتصاد  چرخه  به  ارز  میزان 

اقالم وارداتی تخصیص ارز انجام داد.
داد:  ادامه  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
آشفتگی  از  را  بازار  توانست  یک بار  مرکزی  بانک 
قیمتی نجات دهد، اکنون نیز اگر تعامل مناسبی در 
بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت بگیرد تجربه 

موفق قبلی تکرار خواهد شد.
با  همکاری  آماده  مجلس  اینکه  بیان  با  فرشادان 
تصریح  است،  ارزی  ساماندهی  برای  مرکزی  بانک 
کرد: در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز 
مجلس تعامل خوبی با دولت به ویژه بانک مرکزی 
داشته و در این راستا در صورت لزوم قوانین مورد 

نیاز را نیز مصوب خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه می توان با تدوین بسته های 
نیز  را  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  تشویقی 
تسریع کرد، گفت: پس از بازگشت ارزهای حاصل 
مجوز  برای  دقیقی  سنجی  اهلیت  باید  صادرات  از 

صادرات افراد انجام بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: با 
توجه به اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کاهش نرخ و 

ساماندهی وضعیت بازار رخ خواهد داد.
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نقشه	شوم	شیادان	و	معاندین	در	کانال	های	بورسی/	شناسایی	
سرپل	های	مافیایی

اثرگذاری	زیاد	شبکه	های	اجتماعی	و	پیام	رسان	ها	موجب	شده	تا	معموال	در	موضوعات	مورد	توجه	
	امنیتی«. مردم	دو	گروه	با	دو	هدف	فعال		شوند:	»کسب	منافع	مادی«	و	»اهداف	سیاسیـ	

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نورنیوز، همه این گروه ها با ظاهر و محتوایی فریبنده مخاطب را 
عالقه مند به حضور و دعوت از دیگران به کانال یا گروه مدنظر می کنند.

در رخدادهایی چون موسسات اعتباری، پدیده شاندیز، اعتصاب کامیونداران و... شاهد تشکیل گروه هایی 
این چنین بوده ایم که عموما اهداف مالی یا سیاسی و ضدامنیتی داشتند.ایجاد کانال های اعالم نرخ ارز، طال، 

سکه نیز از همین قاعده تبعیت می کند. 
ایجاد کانال های جدید برای جذب عالقه مندان به بازار سرمایه و بورس نیز از همین دست است که طی 

ماه های گذشته با افزایش اشتیاق مردم ایجاد و بشدت درحال توسعه است.
این کانال ها و گروه ها در حوزه  از  بررسی های »نورنیوز« نشان می دهد که فعال سازی و هدایت بسیاری 

بورس توسط گروه های مافیایی و ضدانقالب خارج نشین انجام شده است.

مدیر	کل	دفتر	حقوقی	سازمان	امور	مالیاتی	خبر	داد:

رصد،	شناسایی	و	برخورد	جدی	
با	شرکت	های	صوری

مالیاتی	 قراردادهای	 و	 حقوقی	 دفتر	 کل	 دیر	
سازمان	امور	مالیاتی	کشور،	با	هشدار	به	افراد	
مبادرت	 مالیاتی	 فرار	 منظور	 به	 که	 سودجویی	
و	 ثبت	 گفت:	 می	کنند،	 ثبت	شرکت	صوری	 به	
معامالت	 انجام	 در	 صوری	 شرکت	 از	 استفاده	
غیرواقعی،	مطابق	ماده	274	قانون	مالیات	های	

مستقیم	جرم	محسوب	می	شود.
حسین  ایران،  مالیاتی  رسانه  از  ایلنا  گزارش  به 
داشت:  عنوان  مطلب،  این  اعالم  با  ریاحی،  تاجیر 
طی سال های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت 
شرکت صوری )کاغذی( به نام افراد فاقد صالحیت 
فرار  قبیل  از  مجرمانه  اعمال  به  اقدام  اهلیت،  و 
تسهیالت  اخذ  یا  و  کاال  قاچاق  پولشویی،  مالیاتی، 
بانکی به صورت غیرمجاز نموده اند که با توجه به 
 ۳1 مصوب  مستقیم  های  مالیات  قانون  اصالحیه 
تیرماه 1۳۹۴ و به استناد بند )5( ماده 2۷۴ قانون 
مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال 

مجازات کیفری قرار می گیرند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی های انجام شده حاکی 

از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و 
فاقد صالحیت و اهلیت را اجیر نموده و حتی بدون 
از  صرفا  و  ها  شرکت  ثبت  مراجع  در  آنان  حضور 
طریق تنظیم وکالت نامه های با حق توکیل بالعزل، 
اقدام به ثبت شرکت نموده و از اشخاص مذکور در 
سمت های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب 
رئیس استفاده می نمایند; بدون اینکه آن اشخاص 

خودشان اطالعی از موضوع داشته باشند.
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکت 
ها، معموال به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان 
واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات انجام 
می شود، گفت: به دلیل خالهای قانونی، رویه های 
غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکت ها 

در سال های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.
سوء  و  شرکت ها  اینگونه  ثبت  با  کرد:  اضافه  وی 
فاقد شرایط  افراد  آگاهی  و  اطالع  عدم  از  استفاده 
فروشان  دست  خواب ها،  کارتن  مانند  بی بضاعت  و 
فرار  و  انجام  آنان  نام  به  کالنی  معامالت  غیره،  و 

مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می گیرد.
تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این 
نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت 
مالیات می نمایند، اعالم داشت: با رصد و اقدامات 
گسترده از طریق سامانه ها و بانک های اطالعاتی، 
اینگونه شرکت ها و عوامل سوء استفاده کننده از 
آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب 

قضایی قرار می گیرند.
وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت 
ثبت  هنگام  در  الزم  اقدامات  باید  صوری،  های 
اطالعات  بررسی  و  آزمایی  راستی  قبیل  از  شرکت 
موجود در بانک های اطالعاتی به عمل آید تا به نام 

اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.



7

برق و انرژی شماره  2689 8 مرداد 99

معاون	سازمان	مالیاتی:	سیاست	
سازمان	مالیاتی	از	التماسی	به	

تهاجمی	تغییر	کرده	است
بیان	 با	 مالیاتی	 امور	 سازمان	 فناوری	 معاون	
اطالعات	 دریافت	 دنبال	 به	 سازمان	 این	 اینکه	
مالیاتی	است،	گفت:	تاکنون	سازمان	امور	مالیاتی	
سیاست	تعامل	و	التماسی	را	برای	تکمیل	داده	
به	 امروزه	 که	 بود	 گرفته	 پیش	 در	 خود	 های	

سیاست	تهاجمی	تغییر	کرده	است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی از دو فاز 
در حال اجرای هوشمندسازی و مدرن سازی نظام 
مالیاتی خبر داد و گفت: نظام امور مالیات بر مبنای 
ایتکس )الکترونیک( و آیتکس ) مالیات هوشمند( 
رضایتمندی  افزایش  برای  که  است  فازی  دو 
مالیاتی و تسهیل در دریافت و پرداخت  مشتریان 

مالیات بنا شده است.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی از چابک سازی 
نظام مالیاتی گفت و افزود: در مجموع این دو فاز با 

50 طرح و پروژه در دستور کار است.
او از پرداخت برخط) آنالین (مالیات در دفاتر اسناد 
رسمی گفت و افزود: هموطنان بجای صرف 10 روز 
زمان برای پرداخت مالیات امالک خود، می توانند 
بصورت آنالین و در کسری از زمان در دفترخانه ها 

اقدام به پرداخت مالیات ملک خود کنند.

هوشمند  مالیات  طرح  شدن  اجرایی  با  افزود:  او 
هوشمندسازی  و  مالی  تراکنش های  رصد  و 
مالیاتی  فرار  از  زیادی  حجم  مالیاتی  پرونده های 

کاهش چشم گیری یافته است.
دنبال  به  مالیاتی  امور  اینکه سازمان  بیان  با  خانی 
تاکنون  افزود:  است،  مالیاتی  اطالعات  دریافت 
و  تعامل  سیاست  مالیاتی  امور  سازمان  سیاست 
پیش  در  خود  های  داده  تکمیل  برای  را  التماسی 
تغییر  تهاجمی  سیاست  به  امروزه  که  بود  گرفته 
طریق  از  مالیاتی  درآمد های  است.وصول  کرده 
مدرن سازی نظام مالیاتی و همچنین هوشمندسازی 
مبتنی بر ریزداده های ثبتی مودیان در کنار تکمیل 
اقدامات  برخی  و  مالیاتی  مودیان  اطالعات  پایگاه 
از  استفاده  و  راه اندازی،  نصب،  همچون  اولویت دار 
پایانه های فروشگاهی ازجمله اقداماتی است که در 

این بخش می توان از آن ها نام برد.
اینکه  بیان  با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  معاون 
مالیاتی  نظام  در  نام  ثبت  مراحل  و  فرایندها  کلیه 
به  نیازی  هیچگونه  و  است  الکترونیکی  کشور، 
افزود:  باشد  نمی  مالیاتی  ادارات  به  مودی  مراجعه 
از  جلوگیری  کشور،  مالیاتی  نظام  هوشمندسازی 
فرار های مالیاتی و شناسایی راه های فرار از پرداخت 
مالیات، همچنین شناسایی گروه های جدید هدف 
و افزایش سهم مالیات از بودجه در سال های اخیر 
مورد توجه دولت قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی 

شده است.
هادی خانی گفت: برای مقابله سیستمی و یکپارچه 
با فرار های مالیاتی و پیشگیری از گسترش این پدیده 
دستگاه های  همه  اطالعات  به  دستیابی  جز  راهی 
دارایی ها،  معامالت،  مبادالت،  در خصوص  ذی ربط 
و سرمایه افراد وجود ندارد و تاکنون با ۴۳ دستگاه 

اجرایی مکاتباتی صورت گرفته است.

در	ساعت	اولیه	رخ	داد

بورس	معامالت	امروز	را	نزولی	آغاز	کرد/	افت	32	هزار	واحدی	
شاخص	کل

شاخص کل بورس در شروع معامالت امروز روند نزولی در پیش گرفته و با کاهش ۳2 هزار واحدی به یک 
میلیون و ۹0۸ هزار واحد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در معامالت امروز چهارشنبه ۸ مرداد با کاهش ۳2 هزار و 500 
واحدی به رقم یک میلیون و ۹0۸ هزار و ۷۸۴ واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز با کاهش ۴۷5 واحدی به 50۶ هزار و 50۹ واحد رسیده است.
ارزش بازار نیز کاهش 1.52 درصد داشته و به رقم ۷ هزار و 1۴0 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نمادهای پرتقاضا و شاخص ساز با صف فروش سنگین روبرو بوده و با افت شدید ارزش مواجه شده اند به 
گونه ای که فوالد با تأثیرگذاری منفی 5 هزار، فملی منفی ۴ هزار و 200 و فارس منفی ۳ هزار و 500 از 

تأثیرگذارترین نمادها در افت شاخص در معامالت امروز بودند.
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

سازمان	برنامه	توپ	تورم	را	به	زمین	سامانه	نیما	
انداخت/لزوم	شفاف	سازی	بانک	مرکزی	درباره	

عامل	افزایش	تورم
در حالی سازمان برنامه و بودجه توپ رشد تورم را به 
زمین سامانه نیما انداخت که بانک مرکزی بایستی 
نسبت به ابهام افکنی این سازمان درخصوص عامل 

افزایش تورم در دو ماه اخیر شفاف سازی کند.
تسنیم،   خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش 
نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه 
از  دولت،  اعالم کرده است، "اگر قرار بود نگرانی 
این عامل  اثر  باید  باشد،  کسری بودجه علت تورم 
تا انتهای بهار نمایان می گشت. لذا به نظر می رسد 
 ۶,5 افزایش  مخصوصاً  و  اخیر  تورمی  موج  علت 
درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی 

نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.
کسری  زمانی  اقتصادی  ادبیات  در  دیگر  سوی  از 
بودجه منجر به تورم می شود که به صورت دفعی 
تغییر چشم گیر در منابع و مصارف بودجه به دست 
که  گذشته  سال  در  دولت  بودجه  ناترازی  آید.  
روند تورمی نزولی بود کاماًل رفتاری مشابه ناترازی 
بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که 
بودجه  ناترازی  اقتصادی  آحاد  عقالیی  انتظارات 
در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر 
تفسیر  تورم  افزایش  به  جدید  سال  در  و  می کرد 
و  فوق  شواهد  اساس  بر  می رسد  نظر  به  می کند. 
مخصوصاً در بازه کوتاه مدت کسری بودجه را عامل 

اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل 
است."

در  اکنون  هم  مرکزی  بانک  تسنیم،  گزارش  به 
همچنین  و  ارز  نرخ  افزایش  با  مقابله  جبهه  دو 
فعال  کرونا  بحران  از  عبور  برای  الزم  منابع  تامین 
وجود  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  حاال  است.  بوده 
بودجه  بودن کسری  زا  تورم  از  انتقادهای گسترده 
چند   در  نیمایی  ارز  نرخ  جهش  موضوع  به  دولت 
هفته اخیر اشاره کرده است. در این بانک مرکزی 
بایستی نسبت به شبهه مطرح شده از سوی سازمان 

مذکور شفاف سازی کند.
در توضیحات سازمان برنامه می خوانیم، "عملکرد 
بودجه سال 1۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام 
هزینه های  تحمیل  علیرغم  می دهد.  بودجه  کالن 
سال  در  کرونا  و  سیل  از  ناشی  اجتناب ناپذیر 
را  خزانه  تنخواه گردان  کل  توانست  دولت  گذشته، 
انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق،  در 
و  مستمری  معیشتی،  هزینه  کمک  و  نقدی  یارانه 
پاداش بازنشستگان را به موقع پرداخت کند. حتی 
یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این 
انضباط  دلیل  به  گذشته  سال  در  بزرگ  دستاورد 
اعم  مختلف  دستگاه های  همکاری  با  و  بودجه ای 
تمام  و  شد  انجام  نفت  و  اقتصاد  وزارتخانه های  از 
پرداخت های اجتناب ناپذیر دولت در بودجه عمومی 

و مصارف هدفمندی به موقع انجام شد.
در  رسانه ها  برخی  نگرانی  ابراز  و  دغدغه  علیرغم   
خصوص کسری بودجه، که همواره و مخصوصاً در 

کرات  به   1۳۹۹ سال  بودجه  قانون  تصویب  خالل 
سال  در  مرکزی  بانک  مالی  صورت های  شد،  بیان 
سال  در  دولت  مالی  انضباط  بر  شاهدی   1۳۹۸
انتهای  مالی  صورت های  اساس  بر  است.  گذشته 
بانک  به  دولت  بدهی  خالص   1۳۹۸ سال  اسفند 
مرکزی نسبت به انتهای اسفند 1۳۹۷ بالغ بر ۴۶ 

درصد کاهش داشته است.
بدهی خود  از  بخشی  دولت  دیگر حتی  عبارت  به 
به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است. در ادامه 
بانک مرکزی در  به  این روند، خالص بدهی دولت 
خرداد سال جاری نیز از ماه مشابه در سال گذشته 
کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک 
مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در 
که  ادعا  این  لذا  است.  بوده  منفی  پولی  پایه  رشد 
شده  تورم  و  پولی  پایه  ایجاد  موجب  دولت  بدهی 
است را مستندات و صورت های مالی تأیید نمی کند. 
به  که  است  شده  محقق  حالی  در  دستاورد  این 
دو  در  که  بودجه  قانون   5 تبصره  بند »و«  موجب 
سال گذشته توسط نمایندگان به قانون اضافه شده 
است حدود ۴0 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها 
مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی  با  مرکزی  بانک  به 
از  مهمی  بخش  دیگر  عبارت  به  است.  شده  تهاتر 
از  نیز  مرکزی  بانک  به  بانکی  بدهی شبکه  کاهش 

محل انتقال بدهی به دولت به دست آمده است.
ظرفیت ها  اساس  بر  بودجه  و  برنامه  سازمان 
لحاظ  با  بودجه  مصارف  و  منابع  برآوردهای  و 
باز توسط  بازار  درآمدهای مالیاتی، اجرای عملیات 
در  دولت  بدنه  کل  مساعدت  با  و  مرکزی،  بانک 
ابتدای  از  است  توانسته  هزینه ها،  در  صرفه جویی 
قانون  دهم  فصل  اجرای  با  گذشته  سال  زمستان 
مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق 

کارکنان دولت اقدام کند.

منظور  به  مجلس  همراهی  با  دولت  همچنین 
حقوق  حداقل  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت 
کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره 12 قانون 
است.  داده  افزایش  درصد   ۷0 جاری  سال  بودجه 
این اقدام موجب تغییر چشم گیر در دریافتی اقشار 
آسیب پذیر شد. در زمان تصویب این احکام بسیاری 
به دولت هشدار می دادند که تأمین منابع مالی این 
به  بوده و دولت  مالی دولت  توان  از  طرح ها خارج 
ناچار سراغ بانک مرکزی خواهد کرد در حالی که 

اینگونه نشد.
شیوع  از  ناشی  مالیاتی  درآمدهای  امهال  علیرغم 
کرونا و افزایش شدید در هزینه های بخش سالمت 
است،  شده  پرداخت  و  تأمین  کامل  صورت  به  که 
)نوعی  خزانه  تنخواه گردان  از  استفاده  میزان 
به  نزدیک  مرکزی(  بانک  منابع  از  ماهانه  بدهی 
به  نسبت  تیرماه  انتهای  در  تومان  میلیارد   ۴,000
بنابراین سازمان  سال گذشته کاهش داشته است. 
برنامه و بودجه نشان داده است که ظرفیت افزایش 
این  برنامه ریزی  و  دارد  را  حقوق  بابت  پرداختی 
سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش بینی منابع و 

مصارف بوده است.
جبران افزایش هزینه های مصرفی خانوار و بخصوص 
بازنشستگان شریف و گرامی یکی از وظایف اساسی 
و اولویت های دولت است. به همین دلیل مطابق بند 
»و« تبصره 2 قانون بودجه و با مصوبه هیأت وزیران، 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۳2 تادیه  به  نسبت  دولت 
بدون  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  خود  بدهی 
هرگونه بار مالی بودجه ای اقدام تا مستمری بگیران 
بهره مند  متناسب سازی  مزایای  از  نیز  این صندوق 

شود.
بازنشستگان  دریافت های  متناسب سازی  همچنین، 
شریف کشوری و لشگری یکی از اولویت های دولت و 

سازمان	برنامه	توپ	تورم	را	به	زمین	سامانه	نیما	انداخت
لزوم	شفاف	سازی	بانک	مرکزی	

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/08/2317081/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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اقتصاد ایران و جهان

ایرنا	نوشت:	نایب	رییس	اتحادیه	امالک	تهران	
گفت:	در	حالی	که	دولت	تالش	می	کند	مسکن	
از	کاالی	سرمایه	ای	به	مصرفی	تبدیل	شود،	چند	
ساخت	 با	 خود	 سرمایه	 افزایش	 هدف	 با	 بانک	
واحدهای	لوکس	و	با	متراژ	بزرگ	و	احتکار	آن،	
قیمت	های	خانه	در	مناطق	مختلف	شهر	را	باال	

می	برند.
وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش 
اعظمی از خانه های خالی به بانک هایی رسیده است 
که سال های طوالنی در خالء اجرای قانون مالیات 
و  ساخته  الکچری  واحدهایی  خالی،  خانه های  بر 

وارد بازار نکرده است.
معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعالم کرده است 
که1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک است 
که سال های طوالنی خالی مانده است و بخشی از 
در  بخشی هم  و  دولت  اختیار  در  بانک  این  سهام 

اختیار بخش خصوصی است.
با  گو  گفت و  در  چهارشنبه  روز  عقبایی«  »حسام 

در  بانک ها  فعالیت  درباره  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار 
بانکداری،  قانون  اساس  بر  گفت:  مسکن،  حوزه 
از  اعم  غیرمنقول  اموال  حوزه  در  بانک ها  فعالیت 
ساخت و خرید فروش خانه، ویال، زمین و هر نوع 
ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانک ها 
بسیاری  شدند.  ملک  ساز  و  ساخت  عرضه  وارد 
صاحب  اکنون  خصوصی  و  دولتی  بانک های  از 
بسیار  سود  حاشیه  و  هستند  مسکونی  واحدهای 
باالیی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود 

دارد، دلیل آن است.
وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون 
بانک در حوزه مسکن  سرمایه هزار میلیاردی یک 
با  مدت  این  در  که  است  است  رسیده  برابر  دو  به 
سودی  چنین  به  توانست  نمی  بانکداری  فعالیت 

دست یابد.
نایب رییس اتحادیه امالک استان تهران با تاکید بر 
اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانک ها 
در خرید و فروش و ساخت و ساز اموال غیر منقول 

هلدینگ های محتلفی  بانک ها  است، گفت:  ممنوع 
اکنون  مسکن  هلدینگ  بر  عالوه  انداخته اند  راه 
کاالی  و  کاال  هلدینگ  در  ها  بانک  فعالیت  شاهد 

تجاری هستیم که آن نیز خالف قانون است.
عرضه  به  بانک ها  ورود  چرایی  تحلیل  در  عقبایی 
ساخت و ساز و احتکار مسکن، گفت: وقتی بانک ها 
از مردم سپرده می گیرند به خصوص در دوره ای که 
رقابت بانک ها در جذب سرمایه باال بود برای پراخت 
سود به سپرده گزاران با این هدف که جذب سرمایه 
گذار بیشتری داشته باشند، اصل پول را وارد حوزه 
ساختمان کردند که در ایران به دلیل نوسان دائم 
 100 باالی  سودهای  قیمت ها،  افزایش  و  قیمت 
درصدی و حتی 200 درصدی را برای بانک دارد. 
پرداخت  دیگر  برسد  سودی  چنین  به  بانک  وقتی 

20 درصد سود برای مشتری اصال سنگین نیست.
وی، گفت: تاکید می کنیم که بانک بنگاه اقتصادی 
روابط  تسهیل  برای  بانکداری  دنیا  در  و  نیست 
ترویج  برای  باید  بانک  می شود؛  تعریف  اقتصادی 
تولید اقتصادی و کمک به عرصه تولید حرکت کند 

نه اینکه خود به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
اکنون  گفت:  تهران  امالک  اتحادیه  رییس  نایب 
بانک ها نه تنها بنگاهداری می کنند بلکه عاملی در 
نابسامانی  به  و  شده اند  مسکن  قیمت  رشد  جهت 
عقبایی  گفته  به  می کنند.  کمک  عرضه  در چرخه 
بانک ها برخالف قانون، سازه های لوکس و الکچری 
مال های  از  بسیاری  می سازند،  تجاری  مال های  و 
تجاری بزرگ تهران یا برج های مسکونی بلند برای 
بانک ها است و یا بخش عمده ای از سهام این برج ها 

و مال ها برای بانک است.
وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی بانک ها، الگوی 
داده   تغییر  اخیر  دهه های  در  را  مسکن  ساخت 
می سازنند  لوکس  خانه های  بانک ها،   گفت:  است، 

باالتر  سازنده ها  قیمت  از  را  اعالمی  قیمت های  و 
منطقه  در  سازنده ای  اگر  مثال  می کنند؛   اعالم 
جردن تهران یک سازه خوب را متری 20 میلیون 
برای  خودشان،  اعتبار  از  ها  بانک  بفروشد،  تومان 
با  که  طوری  به  می کنند،  استفاده  قیمت  افزایش 
سازه بی کیفیت تر، همان ملک را در همان منطقه 
متری 25 میلیون تومان می فروشند و همین سوء 

استفاده به رشد قیمت دامن می زند.
به  تنها  نه  بانک ها  واقع،  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اند، بلکه  طور خالف قانون وارد عرصه تولید شده 
سوداگری هم داشته و باعث رشد قیمت ها شده اند.
طرف  از  گفت:  تهران  امالک  اتجادیه  رییس  نایب 
سال های  طی  بانک ها  که  خانه هایی  عمده  دیگر، 
که  است  بوده  الکچری  و  لوکس  ساختند  اخیر 
طبقات ضعیف امکان خرید آنها را ندارند، اگر چه 
اصل کار بانک ها خالف بود اما »ای کاش، به جای 
ساخت واحدهای بزرگ و الکچری حداقل واحدهایی 
متری   ۷0 متراژهای  در  مصرف  الگوی  مطابق 
هم  جامعه  متوسط  طبقه  درد  به  که  می ساختند 
بخورد.« عقبایی گفت: سازمان های نظارتی وظیفه 
دارند جلوی اقدامات بانک ها را بگیرند و اموال مازاد 
را به فروش برسانند؛ اکنون نیز هشدار می دهیم که 
بانک ها به سمت  بورس هم راه افتاده اند و بعد از 
ماجرای بنگاهداری در حوزه امالک، بورس مسکن 

هم یک بنگاهداری جدید برای بانک ها است.
تبدیل  دارد  تالش  دولت  که  درحالی  گفت:  وی 
مسکن به کاالی مصرفی است و نه سرمایه ای، این 
انجام  آنها  سرمایه  افزایش  هدف  با  ها  بانک  اقدام 
می شود، سیاست بانک ها سیاست توسعه و عرضه 
سرمایه  افزایش  آنها  سیاست  بلکه  نیست،  مسکن 
باال  را  برخورد نشود دوباره قیمت ملک  اگر  است؛ 

می برند.

رد	پای	بانک		ها	در	آشفته		بازار	قیمت	مسکن
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یادداشت

متن کامل

که  دارند  اتفاق نظر  امر  این  بر  فروشندگان  همه 
مشتری پادشاه است. بعضی اوقات به این مساله باور 
هم دارند که اغلب خوب است. اگر به فروشندگان 
فشار بیاورید حتی ممکن است بگویند مدیر ناحیه 
یا مدیر منطقه پادشاه است، که آن هم الزاما مساله 
فروشندگان  که  است  زمانی  مشکل  نیست.  بدی 
آنها  رئیسشان کیست. سردرگمی  نیستند  مطمئن 
نیروی  کنترل  که  باشد  این  عالمت  است  ممکن 
که  مختلف  روش های  و  )سیاست ها  شما  فروش 
می کند(  تعریف  را  شما  فروش  تیم  مدیریت  نحوه 
تحقیقاتی که طی  تضاد هستند. در  یکدیگر در  با 
شد  انجام  فروش  نیروی  و  فروش  درباره  دهه  دو 
به این نتیجه رسیدیم که این ناهماهنگی می تواند 
باعث بروز مشکالتی در عملکرد فروش شود. وقتی 
فروشندگان تالش می کنند تا تضاد درون سیستم را 
حل کنند، پیامدهای آن که ابتدا روی افراد سپس 
روی نیروی فروش اثر می گذارد و بعد کل سازمان 

زمان،  طی  است.  اجتناب ناپذیر  می کند  درگیر  را 
نیروی فروش بهترین افراد خود را از دست می دهد. 
شرکت های  از  یکی  می یابد.  کاهش  مالی  گردش 
چند ملیتی اروپایی که روی آن مطالعه کردیم، در 
پنج سال متوالی ساالنه نیمی از نیروی فروش خود 
را در بازار خانه اصلی خود از دست داد. این مساله 
در هر شرکتی می تواند باعث ضرر و زیان هنگفتی 

شود.
تحقیقات ما نشان می دهند که تفاوت بسیار زیادی 
بین سیستم های مدیریتی که فروشندگان  را تشویق 
به در اولویت قرار دادن مشتریان می کنند و آنهایی 
اولویت قرار  که نمایندگان فروش را تشویق به در 
ناحیه ای و منطقه ای می کنند وجود  دادن مدیران 
دارد. در این مقاله به تضادهایی می پردازیم که در 
سیستم های مدیریتی نیروهای فروش وجود دارد و 
اینکه سیستم مناسب برای استراتژی کمپانی شما 

کدام است.

 حکایت دو فرهنگ
محصول  فروش  نیروی  هر  تاثیرگذاری  و  فرهنگ 
آموزش،  که  قوانینی  است:  آن  مدیریت  سیستم 
هدایت  سازمان  در  را  انگیزه ها  و  نظارت  مشاهده، 
قرار  ارزیابی  مورد  را  فروش  کارکنان  و  می کند 
و  درک  نحوه  بر  همچنین  سیستم  این  می دهد. 
دریافت نمایندگان فروش از چالش های کسب و کار 
اثر می گذارد، اینکه آنها درباره نقش خود چه فکر 
چگونه  را  کارشان  دارند،  احساسی  چه  و  می کنند 

انجام می دهند و بر چه شاخص هایی تمرکز دارند.
دارای  فروش  نیروی  مدیریت  سیستم های  همه 
اعمالی  و  سیاست ها  هستند.  اساسی  جزء  هشت 
میان  جایی  در  می توانند  می سازند  را  جزء  هر  که 
که  سیستم هایی  یعنی  بگیرند  قرار  سیستم  دو 
نمایندگان فروش را تشویق می کنند تا مشتری را 
در اولویت قرار دهند که ما آن را سیستم های کنترل 
نتیجه )OC( می نامیم و در مقابل آن سیستم هایی 
که مدیران ناحیه ای و منطقه ای را در اولویت قرار 
 )BC( رفتار  را سیستم کنترل  آن  ما  می دهند که 
متکی   OC سیستم  بر  که  شرکت هایی  می نامیم. 
فروشندگان  که  دارند  تمرکز  امر  این  بر  هستند 
نتایج خاصی را ارائه دهند و اساسا نسبت به نحوه 
مقابل،  در  هستند.  بی تفاوت  نتایج  این  دریافت 
شرکت هایی که بر سیستم های BC متمرکز هستند 
آنها  از عدد فروشی که  افراد بیش  بر نحوه فروش 
اعمالی  و  قائلند. سیاست ها  ارزش  می کنند  محقق 
که سیستم کنترل نیروی فروش را می سازد شامل 
هشت جزء است. توسط این اجزا می توان مشخص 
کرد که آیا یک سازمان دارای سیستم کنترل نتیجه 

است یا سیستم کنترل رفتار یا ترکیبی از هر دو.
برای  مدیریت  آیا  کارآیی.  معیار  روی  تمرکز   -1
نحوه دریافت نتایج فروش ارزش قائل است )تالشی 

که صورت گرفته( یا صرفا خود نتایج )خروجی ها(؟
فروشندگان  مدیریت  آیا  کارآیی.  معیار  تعداد   -2
را فقط بر مبنای دو یا سه فاکتور ارزیابی می کند 
عوامل  جین  دو  یک  از  بیش  یا  نتیجه(  )کنترل 

مختلف )کنترل رفتار(
تصمیمات  کسی  چه  مدیریت.  دخالت  سطح   -۳
نهایی یا تصمیمات مهم مربوط به فروش را اتخاذ 
می کند؟ فروشنده )کنترل نتیجه( یا مدیر )کنترل 

رفتار(
میان  ارتباط  برقراری  آیا  تماس.  فراوانی   -۴
می شود؟  انجام  آسانی  به  مدیریت  و  فروشندگان 
اصال  یا  دارند  کمی  تماس  مدیریت  و  فروشندگان 
تماس ندارند )کنترل نتیجه(. فروشندگان و مدیران 

مکررا و زیاد در تماس هستند )کنترل رفتار(
5- سطح نظارت مدیریت. آیا مدیران عالقه زیادی 
به تماس فروشندگان و گزارش فعالیت آنها نشان 
نیازهای  فقط  اینها  یا  رفتار(  )کنترل  می دهند 

دیوانساالری هستند )کنترل نتیجه(
مدیریت  آیا  شده.  ارائه  راهنمایی  میزان   -۶
بتوانند  فروشندگان  که  می دهد  ارائه  راهکارهایی 
مهارت ها و توانایی های فروش خود را افزایش دهند 

)کنترل رفتار(
تا  سازمان  در  ارزیابی ها  ارزیابی.  معیار  شفافیت   ۷
خیلی  است؟  درست  و  شفاف  عینی،  میزان  چه 
)کنترل  و مبهم  نتیجه(، غیرشفاف  )کنترل  شفاف 

رفتار(
بر  تنها  پرداخت ها  آیا  خدمت.  جبران  طرح   -۸
مبنای  بر  یا  نتیجه(  )کنترل  است  نتیجه  مبنای 
کارآیی و براساس قضاوت مدیریت به صورت حقوق 

ثابت است )کنترل رفتار(.
 سیستم های OC: مشتری پادشاه است

نتیجه  کنترل  سیستم  دارای  که  شرکت هایی 

شناسایی	سیستم	مدیریتی	مناسب	برای	نیروهای	فروش

تا	کجا	حق	با	مشتری	است؟

https://donya-e-eqtesad.com/newsstudios/archive/?curp=1&author=&categories=24&order=order_time&forNewspaper=1&ptitle=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

کارخانه	تولید	ماسک

https://www.farsnews.ir/photo/13990502000152/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
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