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ادامه در صفحه 2

توسعه مبتنی بر خوشه های صنعتی، راهکار 
خروج اقتصاد از وضعیت فعلی

درج آگهی
در رسانه های سندیکا 

علیرضا کالهی صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران، نقدینگی را مهم ترین چالش فعلی صنعت ایران 
می داند و معتقد است با توسعه مبتنی بر خوشه های صنعتی 
می توان صنعت و بخش مولد اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی 

خارج کرد.
اقتصاد ایران که ظرف دو سال گذشته درگیر تحریم ها و تبعات ناشی از 
آن بود، از اسفندماه سال 98 درگیر مهمان ناخوانده ای به نام » کرونا« 
است که باعث شده تا صنایع رکودی بی سابقه را تجربه کنند. در شرایط 
بنگاه های  که  است  موضوعی  نقدینگی  و  مالی  تأمین  چالش  کنونی 
اقتصادی، به ویژه بنگاه های کوچک و  متوسط درگیر آن هستند. به گفته 
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران در  نشست هیات نمایندگان 
اتاق ایران، از سال ۱۳9۰ تا پایان ۱۳98 ارزش افزوده صنعت، منفی بوده 
و نشان می دهد که رکود در کشور حاکم است. در میان اگرچه دولت 

علیرضا کالهی صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3619339-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ieis.ir/fa/news/5640/?l


2

صنعت برق شماره  2676 سه شنبه 22 تیر 99

سیاست خود را هدایت نقدینگی جهت تقویت تولید 
و پایه های اقتصاد مولد اعالم کرده، اما به باور فعاالن 
اقتصادی، برنامه منسجمی برای تقویت تولید و تأمین 

سرمایه در گردش بنگاه ها وجود ندارد.
علیرضا کالهی صمدی نایب رئیس کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق تهران و رئیس کمیته سازندگان سیم و 
کابل سندیکا در گفت وگو با » پایگاه خبری اتاق ایران« 
ظرف  اقتصادی  بنگاه های  که  نکته  این  بر  تأکید  با 
چند سال گذشته با طوفان نقدینگی مواجه بوده اند 
و از طرفی، جهش  های نرخ ارز طی چند سال گذشته 
باعث افزایش نرخ مواد اولیه و در عمل منجر به کاهش 
سرمایه در گردش شرکت ها به نصف شده است. عضو 
هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا که منجر به کند شدن آهنگ اقتصاد در کشور 
شده است، افزود: متأسفانه در این شرایط شاهدیم که 
دولت هم به تعهدات خود عمل نمی کند و همین امر 
منجر به اخالل در زنجیره تولیدشده است. در همین 
شرکت های  تا  داد  پیشنهاد  کالهی صمدی  ارتباط، 
دولتی و خصولتی،  به صورت اعتبار شش ماهه در برابر 
اعتبار اسنادی، کاالهای خود را در بورس عرضه کنند. 
او توضیح داد: اغلب این شرکت ها حاشیه سودی باالیی 
می کنیم،  مراجعه  آن ها  کدال  به  که  زمانی  و  دارند 
سودهای عملیاتی شان بیشتر از سود خالصشان است 
که نشان می دهد این شرکت ها منابع عظیم هنگفتی 
به  را  آن ها  نقدینگی  بتوان  اگر  که  اختیاردارند  در 
سمت تولید هدایت کنیم، شاهد کاهش اثرات منفی 
کرونا در زنجیره صنعت خواهیم بود. او با اشاره انجام 
سلسله مطالعات صنعتی در مقطعی از زمان در وزارت 
صنعت، خاطرنشان کرد که تولیدات ایران سطح تنوع 
، پیچیدگی و ارزش افزوده پایینی داشته و توضیح داد : 
واقعیت این است که توسعه و رشد صنعتی ما متوازن 
نبوده است و بر اساس مستنداتی هم که در کمیسیون 

عمده  است،  جمع آوری شده  تهران  اتاق  صنایع 
تولیدات کشور در حوزه فلزات پایه و مواد شیمیایی  
و پتروشیمی است که ازیک طرف سرمایه بر هستند و 
اشتغال چندانی ایجاد نمی کنند، از طرف دیگر منجر 
به ایجاد محدودیت در صادرات شده اند. به طوری که 
بازارهای  و  کاالیی خاص  گروه های  تنها  ما  صادرات 
درنتیجه  که  است  دلیل  همین  به  است.  محدودی 
اعمال تحریم ها یا بروز بحرانی مانند کرونا، صادرات 
و ارزآوری کشور به راحتی دستخوش تغییر می شوند.  
کالهی صمدی بروز پدیده ای مانند فرار مغزها را هم 
ناشی از همین موضوع دانست و تصریح کرد: زمانی که 
اقتصاد بر روی صنایع سرمایه بر با پیچیدگی پائینی 
رسانده  صفر  به  خالقیت  نقش  عماًل  شور،  متمرکز 
می شود و در این فضا که نیروی انسانی نقشی ندارد، 

درآمد هم سرکوب خواهد شد.
خوشه های صنعتی، پیش شرط توسعه پایدار

صنعتی  خوشه های  ایجاد  صمدی،  کالهی  باور  به 
راهکار برون رفت از مشکالت فعلی است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه 
تجربه جهانی ثابت کرده است که توسعه مبتنی بر 
خوشه های صنعتی یکی از مهم ترین پیش شرط های 
فعلی  شرایط  کرد:  است؛ خاطرنشان  پایدار  توسعه 
ثابت کرده است که پایان عصر نفت نزدیک شده و 
دیگر نمی توان با خیال راحت اطمینان داشته باشیم 
که با درآمدهای نفتی کشور را اداره کنیم. در این 
شرایط بازتعریف مفاهیم توسعه با اتکا به خوشه های 
صنعتی و صنایعی با زنجیره تأمین گسترده می تواند 
سیاست  تغییر  برای  روشن تر  و  شفاف تر  زمینه ای 
اما هنوز  ایران  بااین حال در  باشد.  اقتصادی کشور 
الگوی  پیاده سازی  و  سیاست گذاری  سطح  در  هم 
و  بنیادی  حرکت های  نیازمند  خوشه ای،  توسعه 

اصولی تری هستیم.

بررسی ابعاد حضور شرکت های 
ایرانی در بازار برق ونزوئال 

نیاز  اعالم  خصوص  در  نیرو  وزارت  اعالم  پیرو 
جلسه  خورشیدی،  پنل های  به  ونزوئال  کشور 
با  هماهنگی کمیته توسعه صادرات  مشترکی 
انرژی های  وکمیته  نیرو  وزارت  با  سندیکا 
تجدیدپذیر سندیکا برگزار شد. در این جلسه 
مهندس باقری، رئیس کمیته توسعه صادرات با 
برق  قوت صنعت  نقاط  و  توانمندی ها  به  اشاره 
در  می تواند  تجدیدپذیر  بخش  که  کرد  تاکید 
حوزه صادرات منشاء اثر باشد. این بخش هم در 
داخل و هم در خارج کشور دارای پتانسیل های 

در  کار  تجربه  ایران  برق  صنعت  است.  باالیی 
ونزوئال را داشته است.

تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  رئیس  ادامه  در 
سندیکا با توجه به نیاز اعالم شده طرف ونزوئالیی 
در  حضور  کرد:  تصریح  خورشیدی  پنل های  به 
باشد،  پنل  تامین  به  منحصر  نباید  صرفا  ونزوئال 
و  فنی  خدمات  و  تجهیزات  تامین  بخش های  در 
مهندسی نیز نیازهایی وجود دارد و می توان در این 

حوزه ها بهره برد.  
نیرو  وزارت  صادرات  توسعه  مرکز  صادرات  معاون 
نیز در ادامه جلسه با اشاره به نیازهای صنعت برق 
ونزوئال و خاموشی های زیاد در این کشور گفت: با 
برای صنعت  ونزوئال  در کشور  که  بازاری  به  توجه 
ورود  موضوع  این  به  سندیکا  اگر  دارد،  وجود  برق 
کند در تعریف پروژه برای شرکت های عضو سندیکا 

بسیار موثر خواهد بود. 
همچنین نماینده مشانیر با تاکید بر ضرورت حضور 
شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی صنعت برق 
بازارهای  در  ایرانی  شرکت های  حضور  کرد:  اظهار 
توجه  با  باشد.  برنامه  و  فرمول  طبق  باید  خارجی 
دارای  تحریم  دلیل  به  ونزوئال  کشور  اینکه  به 
حضور  برای  مناسبی  فرصت  است،  خاصی  شرایط 
آن  از  می توان  که  شده  فراهم  ایرانی  شرکت های 

استفاده کرد. 
در پایان همه اعضای حاضر در جلسه تاکید کردند 
کشور  برق  بازار  از  حداکثری  استفاده  برای  که 
این حوزه  با  مرتبط  بازیگران  دیگر  با  باید  ونزوئال، 
اعم از وزارت امور خارجه، سفارت ونزوئال در ایران، 
بانک ایران و ونزوئال و وزارت دفاع به عنوان مسئول 
مشترک  جلسه ای  کشور  دو  مشترک  کمیسیون 
برگزار و جنبه های مختلف موضوع را مورد بررسی 

قرار داد.
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اقتصاد ایران

بانک مرکزی فهرست 
صادرکنندگان متخلف را اعالم کند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در صورت اعالم 
ارزشان  که  متخلفی  صادرکنندگان  فهرست 
کارت  مرکزی  بانک  سوی  از  اند  برنگردانده  را 

بازرگانی آنان را تعلیق می کنیم.
خوانساری  مسعود  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
فهرست  اگر  کردیم  اعالم  مرکزی  بانک  به  افزود: 
صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعالم 
کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آن ها را تعلیق 
کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران گفت:با تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی 
که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آن ها موظف 
خواهند بود ارز های وارد نشده به اقتصاد کشور را 
ارز  موضوع  در  بتوانند  اگر  و  کنند  تکلیف  تعیین 
صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آن ها دوباره 
فعال خواهد شد. وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی 
پیگیری  هم  اکنون  و  دادیم  دولت  به  قباًل  که  را 
می کنیم این است که همان طور که برای کارت های 
بازرگانی جدید در امر واردات برای سال های اول و 

نیز  صادرات  برای  می شویم  قائل  محدودیت  دوم 
برای کارت هایی  یعنی  انجام دهیم  را  اقدام  همین 
قائل شویم  اول صادر می شود محدودیت  که سال 
صادرات  اجازه  برگرداند  کامل  را  صادراتی  ارز  اگر 
برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال 
دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت 

بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
تهران گفت: نگرانی عمده برای کارت هایی است که 
شود  استفاده  آن  از  سال  در  بار  یک  است  ممکن 
از این رو اگر محدودیت های پیشنهادی اتاق برای 
کارت بازرگانی اعمال شود مثاًل کارت بازرگانی تازه 
صادر شده برای سال اول فقط 2۰۰ هزار دالر صادر 
کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی 
از تخلفات  این کارت داده شود جلوی بسیاری  به 

احتمالی گرفته خواهد شد.
بخواهد  که  کسی  هر  که  این  بیان  با  خوانساری 
کارت  باید  باشد  فعال  صادرات  و  واردات  امر  در 
متعددی  شرکت های  افزود:  باشد،  داشته  بازرگانی 
اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی و عمومی به 
صادرات اقدام کرده اند که بعضی از این شرکت ها 
برای  اما  دارند،  زمان  ارز خود هنوز  بازگشت  برای 
ارز  بازگشت  زمان  است  ممکن  از شرکت ها  برخی 
گذشته باشد. وی گفت: کارت های بازرگانی ای که 
قطع  به طور  آن ها می گذرد  از صدور  زمانی  مدت 
به دستگاه هایی مانند سازمان امور مالیاتی مراجعه 
آن ها  بابت  از  دارند  مشخصی  آدرس  و  اند  داشته 
نگرانی وجود ندارد، اما همچنان که گفته ام عمده 
نگرانی از بابت کارت های یک بار مصرف است که 
با پیشنهاد اتاق مبنی بر اعمال محدودیت صادراتی 
از تخلفات احتمالی نیز  برای این کارت ها می توان 

پیشگیری کرد.
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متن کامل

نکاتی در خصوص گواهی سپرده یورویی

بانک مرکزی با چه تضامینی 
می تواند اعتماد عمومی را 

بازگرداند؟
اعتماد  یورویی  سپرده  گواهی  طرح  در  چنانچه 
در  مرکزی  بانک  خاص  تضامین  با  عمومی 
و  مثبت  اثرات  شود،  جلب  سررسید  و  بازپرداخت 

موثری در مدیریت نقدینگی خواهد داشت.
سیدعلی  سیدکمال  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
معاون اسبق بانک مرکزی در مطلبی به بیان نکاتی 
درباره گواهی سپرده یورویی پرداخت و تأکید کرد: 
بر اساس اعالم بانک مرکزی قرار است طرح گواهی 
سپرده یورویی در شورای پول و اعتبار مطرح شود. با 
توجه به سوابق قبلی در خصوص سیاست گذاری ها و 
مقررات ارزی در رابطه با حساب های ارزی در داخل 
کشور و شبکه بانکی و همچنین سپرده گیری ریالی 
نزد بانک ها برای دریافت یا خرید ارز در سررسید 
که در سال های ۱۳9۰ و ۱۳9۱ اعمال شد، با توجه 
به عدم موفقیت طرح )برای افتتاح کنندگان حساب 
ارزی یا سپرده گذاران ریالی که قرار بود به ارز وجوه 
خود را دریافت نمایند( باعث شد که اعتماد عمومی 
به حساب های ارزی و یا سپرده گذاری ریالی جهت 

اقتصادی  فعالین  و  مردم  میان  در  ارز  بازدریافت 
کاهش یابد.

اکنون سوال اساسی این است که بانک مرکزی با چه 
تضامینی می تواند این اعتماد عمومی را بازگرداند؟ 
همچنین، اگر این طرح مورد تصویب شورای پول 
و اعتبار قرار گیرد، چه مواردی باید در آن رعایت 
چه  سپرده گذاری  این  سود  مثال  طور  به  شود؟ 
میزان خواهد بود؟ نرخ ریالی این سپرده گذاری بازار 
آزاد خواهد بود یا نرخ های اعالم شده رسمی بانک 

مرکزی؟
در  کشور  ارزی  وضعیت  چشم انداز  دیگر  مطلب 
اهمیت  با  بسیار  است.  این سپرده گذاری  سررسید 
ارزی  منابع  از  خوش بینی  با  سپرده گذار  که  است 
کشور این اقدام را انجام دهد و شبکه بانکی نیز در 
تخصیص  و  مرکزی  بانک  ارزی  تعهدات  چارچوب 
ارز در سررسیدها اقدام  کند. بنابراین ریسک مربوط 
مرکزی  بانک  و  بانکی  شبکه  به  ارز  پرداخت  به 

برمی گردد.
موضوع دیگری که می بایست در مصوبه شورای پول 
روشن  آن  ابعاد  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  اعتبار  و 
شود، چگونگی جایگزین شدن ارز به  جای پول ملی 
در اقتصاد است. این امر ممکن است با قوانین پولی 
مورد  در  اقتصاددانان  صالحدید  و  جاری  بانکی  و 
پول رایج کشور مغایرت اصولی داشته باشد و حتی 
با تعمیم این موضوع به سایر بخش های اقتصادی به 

دالریزه شدن اقتصاد منجر شود.
سایر شرایط این سپرده گذاری نیز باید از ابهام خارج 
شود. به طور مثال در حال حاضر با توجه به مقررات 
ارزی داشتن اسکناس بیش از ده هزار یورو تخلف 
محسوب می شود. حال باید دید شبکه بانکی و بانک 
اسکناس  پرداخت  به  مبادرت  مرکزی در سررسید 
خواهد نمود یا ارز را به خارج از کشور در حساب 

مشتری حواله خواهد کرد که بعید به نظر می رسد.
در مجموع این طرح به منظور جمع آوری نقدینگی 
موجود تهیه شده است که چنانچه اعتماد عمومی 
و  بازپرداخت  در  مرکزی  بانک  خاص  تضامین  با 
سررسید جلب شود در موفقیت طرح موثر خواهد 
طرح  کلیدی  مشخصات  سایر  این،  بر  عالوه  بود. 
همچون سقف سپرده گیری، نرخ سودسپرده و مدت 
و نحوه محاسبه نرخ یورو که نرخ سنا باشد یا بازار 
از آن  استقبال  و  آزاد، در میزان مشارکت عمومی 

نقش ویژه ای خواهد داشت.
اعتماد  یورویی  سپرده  گواهی  طرح  در  چنانچه 
در  مرکزی  بانک  خاص  تضامین  با  عمومی 
و  مثبت  اثرات  شود،  جلب  سررسید  و  بازپرداخت 

موثری در مدیریت نقدینگی خواهد داشت.
سیدعلی  سیدکمال  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
معاون اسبق بانک مرکزی در مطلبی به بیان نکاتی 
درباره گواهی سپرده یورویی پرداخت و تأکید کرد: 
بر اساس اعالم بانک مرکزی قرار است طرح گواهی 
سپرده یورویی در شورای پول و اعتبار مطرح شود. با 
توجه به سوابق قبلی در خصوص سیاست گذاری ها و 
مقررات ارزی در رابطه با حساب های ارزی در داخل 
کشور و شبکه بانکی و همچنین سپرده گیری ریالی 
نزد بانک ها برای دریافت یا خرید ارز در سررسید 
که در سال های ۱۳9۰ و ۱۳9۱ اعمال شد، با توجه 
به عدم موفقیت طرح )برای افتتاح کنندگان حساب 
ارزی یا سپرده گذاران ریالی که قرار بود به ارز وجوه 
خود را دریافت نمایند( باعث شد که اعتماد عمومی 
به حساب های ارزی و یا سپرده گذاری ریالی جهت 
اقتصادی  فعالین  و  مردم  میان  در  ارز  بازدریافت 

کاهش یابد.
اکنون سوال اساسی این است که بانک مرکزی با چه 
تضامینی می تواند این اعتماد عمومی را بازگرداند؟ 

همچنین، اگر این طرح مورد تصویب شورای پول 
و اعتبار قرار گیرد، چه مواردی باید در آن رعایت 
چه  سپرده گذاری  این  سود  مثال  طور  به  شود؟ 
میزان خواهد بود؟ نرخ ریالی این سپرده گذاری بازار 
آزاد خواهد بود یا نرخ های اعالم شده رسمی بانک 

مرکزی؟
در  کشور  ارزی  وضعیت  چشم انداز  دیگر  مطلب 
اهمیت  با  بسیار  است.  این سپرده گذاری  سررسید 
ارزی  منابع  از  خوش بینی  با  سپرده گذار  که  است 
کشور این اقدام را انجام دهد و شبکه بانکی نیز در 
تخصیص  و  مرکزی  بانک  ارزی  تعهدات  چارچوب 
ارز در سررسیدها اقدام  کند. بنابراین ریسک مربوط 
مرکزی  بانک  و  بانکی  شبکه  به  ارز  پرداخت  به 

برمی گردد.
موضوع دیگری که می بایست در مصوبه شورای پول 
روشن  آن  ابعاد  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  اعتبار  و 
شود، چگونگی جایگزین شدن ارز به  جای پول ملی 
در اقتصاد است. این امر ممکن است با قوانین پولی 
مورد  در  اقتصاددانان  صالحدید  و  جاری  بانکی  و 
پول رایج کشور مغایرت اصولی داشته باشد و حتی 
با تعمیم این موضوع به سایر بخش های اقتصادی به 

دالریزه شدن اقتصاد منجر شود.
سایر شرایط این سپرده گذاری نیز باید از ابهام خارج 
شود. به طور مثال در حال حاضر با توجه به مقررات 
ارزی داشتن اسکناس بیش از ده هزار یورو تخلف 
محسوب می شود. حال باید دید شبکه بانکی و بانک 
اسکناس  پرداخت  به  مبادرت  مرکزی در سررسید 
خواهد نمود یا ارز را به خارج از کشور در حساب 
مشتری حواله خواهد کرد که بعید به نظر می رسد.

در مجموع این طرح به منظور جمع آوری نقدینگی 
موجود تهیه شده است که چنانچه اعتماد عمومی 
و  بازپرداخت  در  مرکزی  بانک  خاص  تضامین  با 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/22/2304844/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%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%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
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عراق سومین گذرگاه مرزی با 
ایران را بازگشایی کرد

عراق سومین گذرگاه مرزی با ایران را بازگشایی 
کرد

عراق مرز »مندلی« با ایران را در روز شنبه پس 
از سه ماه بازگشایی کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، عراق 
مرز »مندلی« با ایران را در روز شنبه پس از سه ماه 
بازگشایی کرد. این مرز به خاطر همه گیری ویروس 

کرونا بسته شده بود.
 مقامات مرزی عراق طی بیانیه ای اعالم کردند این 
گذرگاه مرزی که در شرق استان دیاله قرار دارد، دو 

روز در هفته برای تجارت باز خواهد بود.
بازگشایی این مرز توسط مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عراق صورت گرفت. الکاظمی طی مراسم بازگشایی مرز 
مندلی گفت بازدید او از این پایانه مرزی پیامی به تمام 
مفسدان بوده که هیچ جایگاهی در گذرگاه های مرزی 
نخواهند داشت. مرز مندلی سومین مرز بین ایران و 
عراق است که بازگشایی می شود گذرگاه های بصره و 
مهران هم قباًل باز شده بودند. مقامات عراق در هشتم 
مارس )۱8 اسفند( 5 مرز تجاری با ایران را در تالش 

برای مهار گسترش ویروس کرونا در عراق بستند.

مهر خبر می دهد

تغییر در روش های بازگشت ارز 
صادراتی

کمتر از 10 روز دیگر تا پایان مهلت رسمی رفع 
تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان برای صادرات 
باقی نمانده و اکنون، به گفته فعاالن  سال 98 
ارز  بازگشت  روش های  در  تغییراتی  اقتصادی، 

صادراتی ایجاد شده است.
مهلت  مرکزی  بانک  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به کشور  از صادرات سال 98  ارز حاصل  بازگشت 
را پایان تیرماه 99 اعالم کرده است. مهلتی ۴ ماهه 

از  ارز حاصل  باید  آن صادرکنندگان  اساس  بر  که 
صادرات خود را به روش های اعالمی بانک مرکزی، 
که  آنگونه  برگردانند.  کشور  اقتصادی  چرخه  به 
کرده،  اعالم  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک 
 98 سال  صادراتی  ارز  می توانند  صادرکنندگان 
به صورت  بازگشت  همچون  روش هایی  به  را  خود 
اسکناس و به میزان حداکثر 2۰ درصد، ارائه ارز به 
سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری 
یا  خود  واردات  برای  صادرات  صادراتی  ارز  روش 
به  درصد   2۰ حداکثر  میزان  به  دیگری  شخص 

کشور بازگردانند.
صادرکنندگان  گذشته  سنوات  تجربه  که  آنگونه 
نشان داده، بانک مرکزی همواره بیشترین همکاری 
هر  به  ارز  بازگشت  منظور  به  صادرکنندگان  با  را 
روشی داشته است و حتی کار تا جایی پیش رفته 
بود که صادرکنندگان می توانستند با بازگرداندن ۷۰ 
تا 8۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه 
اقتصادی بر اساس روش های اعالمی بانک مرکزی 
ترکیب  حتی  میان  این  در  کنند.  ارزی  تعهد  رفع 
بازگشت ارز صادراتی نیز چندان مورد توجه بانک 
مرکزی قرار نداشت و صادرکننده، به هر روشی که 
می توانست و قدرت اجرایی داشت، اجازه داشت تا 

ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند.
در همین ارتباط یکی از صادرکنندگان که خواست 
نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار 
با  همکاری  در  مرکزی  بانک  انعطاف  گفت:  مهر 
نحوی  به  صادراتی  ارز  بازگشت  در  صادرکنندگان 
بود که حتی اگر یک صادرکننده، توانایی الزم برای 
بازگرداندن بخش عمده ای از ارز خود یا حتی تمام 
را  اسکناس  به صورت  خود  صادرات  از  حاصل  ارز 
یا  کند؛  استفاده  روش  این  از  می توانست  داشت، 
حتی اگر بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات با 

درصد باالتری از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده به 
شیوه واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگری 
نیز  می شد  گرفته  کار  به  صادراتی  ارز  مقابل  در 

مانعی برای رفع تعهد ارزی ایجاد نمی کرد.
حال آنگونه که صادرکنندگان می گویند اکنون که 
به سامانه  ارزی صادرات سال 98  تعهد  رفع  برای 
اطالعات  ثبت  تقاضای  و  کرده  مراجعه  مربوطه 
یا  واردات خود  برای  ارز صادراتی  از  استفاده  برای 
سوی  از  پیام ها  برخی  با  دارند،  را  دیگری  شخص 
سامانه مواجه می شوند که نشان می دهد تغییراتی 
در روش های بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.
این  در  رسمی  بخشنامه  مرکزی  بانک  هنوز  البته 
این صرفاً  آیا  دید که  باید  و  نکرده  خصوص صادر 
یا  است،  نانوشته  محدودیت  و  سامانه ای  پیام  یک 
شیوه  مجزا  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک  اینکه 

دیگری را برای رفع تعهد ارزی اعالم خواهد کرد.
به هر حال اگرچه هنوز بخشنامه ای رسمی درباره 
تغییر شیوه های رفع تعهد ارزی در دسترس نیست، 
روش های  با  باید  صادرکنندگان  که  اکنون  ولی 
تسهیل شده برای رفع تعهد ارزی سال 98 خود با 
توجه به مهلت زمانی باقیمانده مواجه باشند، سامانه 
محدودیت های جدیدی را برای رفع تعهد ارزی آنها 
ارز  مقابل  در  واردات  اکنون روش  و  اعالم می کند 

صادراتی با شرط و شروط هایی مواجه شده است.
در پیامی که به صادرکنندگان در این سامانه داده 
می شود آمده است: »با توجه به گذشت چهار ماه 
صادراتی  اظهارنامه  این  برای  کاال  خروج  تاریخ  از 
امکان ثبت درخواست وجود ندارد.« و بدین شیوه، 
از  حاصل  ارز  از  استفاده  اجازه  صادرکنندگان 
صادرات برای واردات خود یا غیر را در صورتی که 
از زمان صادرات آنها گذشته باشد،  از ۴ ماه  بیش 

ندارند.
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متن کامل

تعیین رقم وام ودیعه اجاره 
مسکن منوط به توافق با بانک 

مرکزی است
جزئیات  تشریح  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
شامل  تنها  ودیعه  وام  گفت:  اجاره  ودیعه  وام 
مستاجرانی خواهد شد که متراژ واحد مسکونی 
در  و  متر  تهران حداکثر 75  کالنشهر  در  آنها 

سایر شهرهای کشور حداکثر 90 متر باشد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی عصر امروز در 
و  راه  وزارت  بین  تفاهمنامه  انعقاد  مراسم  حاشیه 
شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح 
جزئیات پرداخت وام ودیعه به مستاجران، گفت: وام 
ودیعه تنها به مستاجرانی و موجرانی تعلق می گیرد 
که قرارداد رسمی ثبت شده اجاره داشته باشند و 
نسبت به دریافت کد رهگیری ثبت رسمی نیز اقدام 

کنند.
اسالمی در توضیح دیگر جزئیات پرداخت وام ودیع 
شامل  تنها  ودیعه  وام  کرد:  بیان  مستاجران،  به 
مسکونی  واحد  متراژ  که  شد  خواهد  مستاجرانی 
آنها در کالنشهر تهران حداکثر ۷5 متر و در سایر 

شهرهای کشور حداکثر 9۰ متر باشد.
وی در ارتباط با گمانه زنی های صورت گرفته پیرامون 
رقم مدنظر وزارت راه و شهرسازی برای وام ودیعه 
ودیعه  وام  رقم  تعیین  کرد:  تصریح  مسکن،  اجاره 
منوط به توافق بین وزارت راه و شهرسازی و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. همچنین بر 
بانک های عامل،  و  بانک مرکزی  بین  توافق  اساس 
ودیعه مشخص خواهد  وام  پرداخت  و شیوه  منابع 

شد.
*تعیین منابع و رقم وام ودیعه اجاره منوط به توافق 

با بانک مرکزی است
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
شهرسازی  و  راه  وزارت  آیا  اینکه  بر  مبنی  فارس، 
به  اجاره  ودیعه  وام  منابع  تامین  برای  پیشنهادی 
بانک مرکزی داشته است یا خیر؟ گفت: پیشنهاداتی 
از سوی وزارت راه و شهرسازی پیرامون  تعیین رقم 
مرکزی  بانک  به  وام  این  تسهیالت  تامین  منابع  و 
ارائه شده است که پس از توافق صورت گرفته این 

رقم و منابع مدنظر اطالع رسانی خواهد شد.
که  نکته  این  بر  تاکید  ضمن  پایان،  در  اسالمی 
منظور  به  راه  وزارت  برنامه  یک  اجاره  ودیعه  وام 
ساماندهی بازار اجاره تلقی می شود و یک وعده به 
حساب نمی آید، گفت: تالش مجموعه وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان اصلی ترین متولی حوزه مسکن 
فشار  کاهش  و  اجاره  بازار  ساماندهی  جهت  در 
اقتصادی به مردم است و در این راه در چهارچوب 

قانون از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

مساله قیمت های نسبی
دکتر حسین جوشقانی

آیا قیمت مسکن گران شده است؟ شاید جواب 
این پرسش آن قدر بدیهی به نظر برسد که نیازی 
این  واقعیت  اما  باشیم.  نداشته  کردن  فکر  به 
است که برای یافتن پاسخ دقیق باید پرسش را 
دقیق تر بیان کنیم. ابتدا الزم است بدانیم، قیمت 
مسکن را با کدام دارایی و در کدام مقطع زمانی 
مقایسه کنیم. یعنی می خواهیم بدانیم مسکن 
نسبت به چه کاالیی و در چه تاریخی گران تر یا 

ارزان تر شده است.
چراکه اساسا در اقتصاد گرانی و ارزانی یک پدیده 
نسبی است؛ همان طور که قیمت یک پدیده نسبی 

است.
به عنوان مثال اگر مسکن را با دارایی نقد و به واحد 
تومان مقایسه کنیم، همان طور که منحنی سبز در 
نمودار روبه رو نشان می دهد، مسکن از فروردین 9۶ 
تا امروز حدود 5/ ۴ برابر گران تر شده است. ولی اگر 
مسکن را با دارایی نقد ولی به دالر مقایسه کنیم، 
ارزان تر  درصد  امروز حدود ۳۰  تا  فروردین 89  از 

شده است.
البته مسکن در کشور ما بیشتر جنبه دارایی دارد 
تا جنبه مصرفی و بهتر است قیمت آن را با سایر 
اگر  اما  کنیم؛  مقایسه  طال  و  دالر  مانند  دارایی ها 
سبد  به  نسبت  مسکن  قیمت  بدانید  می خواهید 
به  دوباره  است،  کرده  تغییری  چه  مصرفی  کاالی 
با  قیمت مسکن  کار  این  برای  توجه کنید.  نمودار 
شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و متوسط قیمت 
با  فروردین ۱۳89  ثابت  قیمت  به  مسکن  متر  هر 
نمودار خط چین قرمز رنگ رسم شده است. اگرچه 
قیمت مسکن در این ۱۰ سال نسبت به سبد کاالی 
از آن رشد  یافته است، ولی دیگر  افزایش  مصرفی 

افسارگسیخته نمودار اول خبری نیست.
اگر نمودار قیمت ریالی خیلی از کاالهای مصرفی یا 
سرمایه ای را رسم کنید، احتماال  با نموداری شبیه 
به نمودار سبز باال مواجه می شوید. به عبارتی گویی 
قیمت  اگر  در حالی که  است.  شده  گران  چیز  همه 
از ریال  به غیر  به هر چیزی  را نسبت  اکثر کاالها 
رسم کنیم، احتماال رشد یا سقوط شدیدی در کار 
نخواهد بود. تقریبا به همان میزان که قیمت ریالی 
خانه باال رفته، به همان میزان قیمت پراید، قیمت 
تخم مرغ و قیمت هر لیوان معجون مخصوص عمو 
حسین هم افزایش یافته است. بنابراین درست این 
است که بگوییم قیمت  کاالها نسبت به هم خیلی 
تغییر چندانی نکرده اند،  بلکه  ارزش ریال از دست 

رفته است.
حال این سوال مطرح می شود که چه فرقی می کند 
بگوییم خانه گران شده است یا اینکه بگوییم ریال 
ارزان شده است. فرق این دو نگاه در راه حلی است 
که به آن منتهی خواهد شد. وقتی برداشتمان این 
باشد که یک کاال یا تعدادی از کاال ها گران شده اند، 
کاال  آن  عرضه کنندگان  و  صاحبان  متهم  احتماال 
هستند و اتهامشان هم گران فروشی خواهد بود. در 
این صورت سیاست های تعزیراتی برای مقابله با این 

گران فروشی توصیه خواهد شد.
ولی وقتی بدانیم قیمت نسبی سایر دارایی ها نسبتا 
ثابت بوده و این ریال است که کم ارزش شده است، 
رشد بدون پشتوانه نقدینگی متهم خواهد بود. در 
این صورت سیاست پیشنهادی، انضباط مالی دولت 

و کنترل نقدینگی خواهد بود.
متاسفانه در شرایط فعلی که میانگین قیمت هر متر 
مربع مسکن در تهران به 2۰ میلیون تومان رسیده 
به عدم رشد متناسب دستمزدها،  با توجه  و  است 
غیرممکن  کارمندان  برای  تهران  در  خانه  خرید 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3671859-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C
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15 شرکت دانش بنیان وارد 
بورس می شوند

معاون علمی فناوری رئیس  جمهور گفت: در حال 
حاضر 33 شرکت دانش بنیان در بورس حضور 
دارند و به زودی 15 شرکت دیگر دانش بنیان 

وارد بورس می شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سورنا 
ستاری معاون علمی فناوری رئیس  جمهور امروز در 
مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت غیرحضوری 
مرکزی  سپرده گذاری  شرکت  در  سجام  مشتریان، 
گفت: اقتصاد کشور در سال های اخیر از اقتصادی 

فوالد،  نفت،  زیرزمینی،  منابع  بر  مبتنی  قبال  که 
اقتصاد  به  اکنون  بود،  فیزیکی  دارایی  و  سیمان 
و  دانش  بر  مبتنی  دارایی های  پایه  بر  دانش بنیان 

تکنولوژی در حال تغییر است.
وی گفت:  وقتی فیس بوک شرکت واتساپ را           ۴۷ 
میلیون دالر خرید یا اکنون شرکت آمازون به عنوان 
بزرگ ترین شرکت فناوری دنیا شناخته می شود، یا 
امارات  کریم  شرکت  توانست  هوبر  شرکت  وقتی 
بدانیم  باید  کند،  خریداری  دالر  میلیارد   ۳ به  را           
شرکت های دانش بنیان چگونه ارزشیابی می شوند 
دارایی  زیرا  است،   بزرگ  از چالش های  این یکی  و 

نامشهود به راحتی قابل ارزیابی نیست.
طی  جمهور  رئیس   فناوری  علمی  معاون  گفته  به 
شرکت   ۳۳ شده  انجام  سازمان ها  با  که  توافقاتی 
دانش بنیان در بورس به ارزش ۱8۰ هزار میلیارد 
 ۳۰۰ و  هزار   5 کشور  در  و  دارند  حضور  تومان 
دالر  میلیارد   ۱2۰ ارزش  به  بنیان  دانش  شرکت 
در  که  شرکت ها  این  بزرگترین  که  دارند  فعالیت 
انفورماتیک و آسان  بورس هم حضور دارد شرکت 

پرداخت است که در تابلوی بورس حضور دارد.
 2 پذیرش  مراحل  که  خبر  این  اعالم  با  ستاری 
شرکت دانش بنیان فناوری نهایی شده و به زودی 
حساب  این  با  گفت:  می آیند،  بورس  تابلوی  روی 
 ۱5 و  می شود  عدد   ۳5 بورسی  شرکت های  تعداد 
شرکت دانش بنیان تأییدیه نهایی گرفته اند که وارد 

بورس شوند.
معاون علمی فناوری رئیس  جمهور بورس را           بهترین 
بازار برای جذب سرمایه توسط شرکت ها دانست و 
گفت: شرکت ها به جای وام گرفتن از بانک و وثیقه 
صورت های  می توانند  خود  دارایی های  گذاشتن 
بورس  وارد  راحتی  به  و  را           شفاف کرده  مالی خود 
شوند و از طریق بورس به تأمین نقدینگی و تأمین 

مالی بپردازند. برای آنها معافیت مالیاتی هم در نظر 
می گیریم و همه شرکت های دانش بنیان دارای یک 

دفتر مالیاتی هستند.
وی ادامه داد: مهمترین بحث در شرکت های دانش 
بنیان ارزشیابی دارایی نامشهود آنهاست؛ به عنوان 
مثال یک بشکه نفت که بین ۴۰ تا 5۰ دالر فروش 
می رود دارای ۱5۴ لیتر نفت است، اما یک شیشه 
عطر 5۰ میلی  لیتری ۱۰۰ دالر یعنی ۳ هزار برابر 
داروی  واردات  برای  ما  کشور  یا  دارد.  ارزش  نفت 
داخلی سازی  را            آن  توانستیم  اخیراً  که  فاکتور۷ 
کنیم، قبال ۴۰ میلیون یورو پول می داد تا بتواند ۴۰ 
وارد کند؛ یعنی گرمی یک میلیون  فاکتور ۷  گرم 
یورو بود. یا هم اکنون یک کیلو بذر خیار و یا بذر 
گوجه فرنگی هیبریدی به ارزش یک کیلو طالست 

و این ارزش دانش و نوآوری را           نشان می دهد.
ستاری اضافه کرد: یک جوان در پارک علم و فناوری 
در یک اتاق ۳ در ۴ درآمد میلیاردی دارد. در پارک 
علم و فناوری قزوین یک جوان ۱9 ساله را           دیدم 
که ماهی ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشت. بنابراین 
صنایع دانش بنیان مانند گذشته دارای کارخانه و 

دودکش نیستند.
وی همچنین با اشاره به این که سایت آپارات جزو 
شرکت  این  گفت:  است،  دنیا  پربیننده  سایت   ۷۰
چگونه ارزیابی می شود؟ ایران با وجود داشتن یک 
زبان  اینترنت  فضای  در  اما  جهان  جمعیت  درصد 
تعداد  دنیاست، حتی  اینترنت  زبان  نهمین  فارسی 
برابر صفحات  اینترنت چندین  در  فارسی  صفحات 
کشور  اقتدار  نمادهای  از  یکی  این  و  است  عربی 

است.
با  همچنین  جمهور  رئیس   فناوری  علمی  معاون 
اشاره به توسعه صندوق های جسورانه ونچر کپیتال 
و  بورس  وارد  جسورانه  صندوق   9 تاکنون  گفت: 

شرف  در  هم  جدید  صندوق   ۱۰ و  شده  فرابورس 
ورود به بورس هستند. ۳ صندوق جسورانه جدید 
وارد بورس می شوند و توسعه صندوق های جسورانه 
انجام  فرابورس  و  بورس  و  سرمایه  بازار  بستر  در 

می شود.
ستاری همچنین سامانه جامعه اطالعات مشتریان، 
 ۱.2 که  دانست  فوق العاده  سامانه  یک  را            سجام 
و  کرده  هویت  احراز  ماه  یک  را           ظرف  نفر  میلیون 
خدمات به آن ارائه می کند و سامانه سجام بر اساس 
شناسایی  به  فوق العاده  مصنوعی  هوش  فناوری 
مشتریان می پردازد. حتی اگر مشتری صورت خود 
شناسایی  قابل  فناوری  این  باشد  پوشیده  هم  را           

مشتری بورسی است.
به گفته وی نرم افزارهای جدید بانک های اطالعاتی 
را           فرزندان این سرزمین نوشته اند. در سهام عدالت 
ما  و  هستند  کار  مشغول  بنیان  دانش  شرکت   5
دادند  اجازه  که  می کنیم  تشکر  بورس  سازمان  از 
شرکت های دانش بنیان وارد کارهای برنامه نویسی 

برای سهام عدالت شوند.
بزرگ  شرکت های  زمانی  یک  کرد:  اضافه  ستاری 
سیتی  یا  موبیل  اگزون  پترولیوم،  بریتیش  مانند 
مانند  بنیان  دانش  شرکت های  االن  بودند،  گروپ 
آمازون روی بورس آمده اند. در ایران هم به زودی 
بنیان ها  دانش  نوع  از  بورسی  بزرگ  شرکت های 
خواهند شد. در حال حاضر ۳۳ شرکت دانش بنیان 
به ارزش ۱8۰ هزار میلیارد تومان در بورس حضور 

دارند.
به گزارش فارس، در پایان این مراسم سامانه احراز 
هویت غیرحضوری سجام یا سامانه جامع اطالعات 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  توسط  مشتریان 
جمهور، رئیس سازمان بورس و مدیر عامل شرکت 

سپرده گذاری مرکزی رونمایی شد.
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پژوهشکده آمار بر مبنای تجمع کارکنان دولتی در  
تهران پیشنهاد کرد

فاصله گذاری زمانی کارمندان
منطقه  سه  در  کارمندان  آمد  و  رفت  کانون   

پایتخت
طرح »ساعت کاری شناور« برای کارمندان پایتخت 
به  ابتال  زنجیره  قطع  برای  میانه  راهکار  به عنوان 
با  مرگ  آمار  صعود  شد.  پیشنهاد  دولت  به  کرونا، 
کرونا طی هفته های اخیر از یکسو و تداوم فعالیت ها، 
رفت وآمدها و کسب و کارها در سطح شهر از سوی 
در  بحران  وضعیت  تداوم  درباره  نگرانی ها  دیگر، 
پی شیوع ویروس کووید-۱9 را در جامعه افزایش 
راهکار   - اعمال محدودیت  برای  است. دولت  داده 
بین  این  در  اما  دارد؛  اقتصادی  مالحظه  اصلی- 
می تواند  آمار  پژوهشکده  پیشنهادی  طرح  اجرای 
مهار  را  تهران  در  کرونا  به  ابتال  محرک  از  بخشی 
کند. جزئیات این طرح نشان می دهد دست کم سه 
و  دولتی  ادارات  تجمع  کانون  پایتخت،  در  منطقه 
حضور بیشترین جمعیت کارمندان دولت است. این 
مناطق در عین حال موقعیتی دارند که کارمندان 
مسیرهای  باید  خود  کار  محل  در  حضور  برای 
بابت  از  و هم  بزرگراهی  لحاظ  به  - هم  پرترافیک 
ازدحام شبکه حمل و نقل عمومی- را در ساعت صبح 
ساعت  چنانچه  ترتیب  این  به  کنند.  طی  عصر  و 
کاری ادارات مستقر در این مناطق »شناور« شود، 
تحت تاثیر همین فاصله گذاری زمانی، شرایط برای 
قطع زنجیره ابتال و کاهش موج ابتال فراهم می شود. 
بابت  دولت  با مالحظه  کار شناور«  گزینه »ساعت 
مغایرت  نیز  کار«  ساعت  »کاهش  یا  »دورکاری« 

ندارد.
»بی«  پالن  مطالعه ای،  طی  ایران  آمار  پژوهشکده 
طرح  قالب  در  را  کرونا  به  ابتال  زنجیره  قطع 

»شناورسازی ساعات کاری« با پیش بینی دست کم 
داده  پیشنهاد  کار  ساعت  از  متفاوت  شکل  سه 
این گزارش  اقتصاد«، در  به گزارش »دنیای  است. 
اکثر  تاکنون  که  کرونا  بیماری  شیوع  به  اشاره  با 
است  کرده  مواجه  بحران  با  را  جهان  کشورهای 
دوم  جهانی  جنگ  از  بی سابقه  همه گیری  یک  و 
تاکنون به شمار می آید، اقداماتی که در ایران برای 
مرور  گرفته  صورت  تاکنون  بیماری  این  کنترل 
شده است. در ایران با شیوع این بیماری طرح های 
پیشگیرانه قطع زنجیره شیوع کرونا شامل قرنطینه 
خانگی، فاصله گذاری اجتماعی، کاهش ساعات کار 
و فعالیت اصناف و نیز تعطیلی مدارس و دانشگاه ها 
اجرا شده است. با کاهش روند رو به رشد بیماری 
و لزوم شروع به کار فعالیت ادارات، اصناف،  بانک ها 
و... مساله ایجاد ترافیک و استفاده مردم از وسایل 
موضوع  در  نگرانی ها  موجب  عمومی  نقل  و  حمل 
از سوی متولیان  فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی 

سالمت شده است.
از آنجا که درصد زیادی از جامعه را کارکنان ادارات 
معموال  افراد  این  اکثر  و  می دهند  تشکیل  دولتی 
در ساعات مشخص و یکسانی در رفت و آمد میان 
محل کار و سکونت خود هستند و این خود می تواند 
ضمن تشدید ترافیک، موجب افزایش میزان استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی در ساعات مشخصی از روز 
شده و همین امر زمینه ساز تجمع افراد در ساعات 
ویروس  سرایت  به  و  بوده  مشترک  مکان های  و 
می انجامد. بر همین اساس پیش بینی ساعت کاری 
دسته  آن  خصوص  به  دولتی  ادارات  برای  یکسان 
دارند  قرار  شهری  محدوده  یک  در  که  اداراتی  از 
به کار  آنها مشغول  و تعداد کارمندان بیشتری در 
چنین  در  است.  خطرآفرین  خود  نوبه  به  هستند، 
تا حد  پیدا شود که  راه حل مناسبی  باید  شرایطی 

امکان هم خدمات دستگاه های دولتی متوقف نشود 
و هم زنجیره ابتال به این بیماری قطع شود.

مطالعه  به  ایران  آمار  پژوهشکده  راستا  همین  در 
ادارات  کاری  ساعات  »شناورسازی  بررسی طرح  و 
خوشه بندی«  از  استفاده  با  تهران  شهر  دولتی 
منظور  به  مناسب  راهکارهای  از  یکی  و  پرداخته 
طرح  همین  اجرای  را  کرونا  شیوع  از  پیشگیری 

عنوان کرده است.
ودود  توسط  که  آمار  پژوهشکده  گزارش  مقصود 
و  میرزایی  مریم  موسوی،  محسن  سید  کرامتی، 
شناورسازی  »بررسی  موضوع  با  صادقیان  رامین 
کرونا«  شیوع  ایام  در  تهران  شهر  کاری  ساعات 
تدوین شده است، از »شناورسازی ساعت کار« این 
است که ساعات کاری ادارات مختلف در چند دسته 
این  باشد.  داشته  تمایز  یکدیگر  با  و  شود  تعریف 

تعریف از شناورسازی برای مهار کرونا اثرگذار است 
و مقصود این نیست که هر کارمند در هر دستگاه 
بتواند هر روز به صورت شناور ساعات موظف کاری 

خود را پر کند.
دولتی  ادارات  به  مربوط  اطالعات  مطالعه،  این  در 
به  و  مختلف  شکل  سه  به  تهران  شهر  در  واقع 
ترافیکی  وضعیت  و  کارکنان  تعداد  محل،  تفکیک 

مسیرهای منتهی به اداره گردآوری شده است.
و  سازمان ها  اطالعات  خوشه بندی،  یک  در 
و  شهری  منطقه  اساس  بر  یک بار  دولتی  ادارات 
ترافیک  شدت  اساس  بر  دیگر  بار  کارکنان،  تعداد 
یا  به سازمان  یا خیابان اصلی  بزرگراه  نزدیک ترین 
اداره و در نهایت بار سوم بر اساس منطقه شهری، 
یا  بزرگراه  نزدیک ترین  ترافیک  و  کارمندان  تعداد 
خیابان به اداره گردآوری شده تا به وسیله آن نسخه 
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3671796-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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یادداشت

متن کامل

تغییرات اصول مدیریت در عصر ارتباطات

شرایط جدیدی که کرونا به 
شرکت ها تحمیل کرد

تغییرات فراوانی در شرایط کسب وکار و بازارها 
تغییرات  هم سرعت  کرونا  و  می شود  مشاهده 
به بررسی  این مقاله،  افزایش داده است. در  را 
ادامه  در  می پردازیم.  روندها  و  تغییرات  این 
مدیریت  جدید  شیوه های  و  راهکارها  به  نیز، 
خواهیم پرداخت؛ راهکارها و شیوه هایی که نه 
مشاوره  شرکت های  کسب وکار،  مدارس  تنها 
مدیریت و کارکنان کلیدی شرکت ها از آنها دفاع 
می کنند، بلکه در شیوه مدیریت جدید فعاالن 
اثرگذاری مانند بانک ها یا بخش دولتی هم دیده 

می شود.
اجازه دهید ابتدا به بررسی روندهای عمده موجود 
بپردازیم و پس از آن به بررسی راهکارها و کاربردها 
روند  چند  هر  که  است  ذکر  به  الزم  کنیم.  اقدام 
مطالعات  در  مقاله،  این  بحث  مورد  تغییرات 
اثر آنها به خوبی روی  دانشگاهی بررسی نشده اند، 
 Lorange( مجموعه ای از شرکت های شبکه لورانژ

Network( با مجموع سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون 
می دهد  نشان  شواهد  است.  شده  سنجیده  دالری 
که تغییرات مورد بحث، اثر بسیاری بر شرکت های 
تغییر داده  را  آنها  مختلف داشته و شیوه مدیریت 
است. در نهایت، با آنکه شرایط موجود احتماال برای 
ویژه  به  ما  تمرکز  دارد،  مصداق  تمام کسب وکارها 
سرمایه گذاران  و  خانوادگی  کسب وکارهای  روی 
مستقل است. فراگیری ویروس کرونا هم بر نگارش 
تالش  در  آنکه  با  است.  بوده  اثرگذار  مقاله  این 
بوده ایم که بیش از حد نسبت به اثرات این بیماری 
که  کرد  اعتراف  باید  ندهیم،  نشان  واکنش  فراگیر 
شرایط ناشی از آن ممکن است موجب قضاوت هایی 
این  که  است  آن  دیگر  نکته  باشد.  شده  ناخواسته 
مقاله، یک مطالعه عمومی روی پژوهش های علمی 
نیاز به بررسی هر  است و برای بحث های عمیق تر 

کدام از موارد ذکرشده احساس می شود.
 فناوری های ارتباطاتی

در زمینه فناوری های ارتباطاتی و کار از خانه، شاهد 
نوبه  به  هم  کامپیوتر  حتی  هستیم.  بزرگ  انقالبی 
خود اثرات فراوانی بر شکل فعالیت کسب وکارها و 
مدیریت الزم آنها گذاشته است. اما زمانی که بحث 
می شود،  و...  کنفرانس  ویدئو  دور،  راه  فناوری های 
می یابد.  افزایش  شدت  به  تحوالت  و  تغییر  میزان 
احتماال برجسته ترین پیشرفت ها در حوزه نرم افزار 
فراوانی  اثرات  تغییراتی،  چنین  است.  افتاده  اتفاق 
بر کسب وکارها دارند که به ذکر چهار مورد از آنها 

بسنده می کنیم:
اکنون  است.  رسیده  فرا  مجازی  ارتباطات  عصر 
با  موثری  ارتباطات  فیزیکی،  بدون حضور  می توان 
دیگران داشت. در حالی که مدت ها از ظهور تلفن و 
مخابرات می گذرد، اکنون از مزایای ویدئو کنفرانس، 
تماس اینترنتی، گفت وگوهای راحت مبتنی بر چت 

و موارد مشابه بسیاری برخوردار شده ایم. این شرایط 
باعث شده که سازمان های مدرن بسیار متفاوت از 
یافته و  اداری کاهش  باشند. سلسله مراتب  گذشته 
فعالیت های بین المللی افزایش یافته است. بازاریابی 
تغییر کرده و فرآیند نوآوری ها هم عوض شده است.

به  تبدیل  و چندطرفه  دوطرفه  دور  راه  تعامل های 
یک واقعیت شده است. ما شاهد فعالیت وبالگ ها، 
هستیم.  و...  تعامل  جدید  بسترهای  اپلیکیشن ها، 
نظرات  فیزیکی،  حضور  بدون  می توانند  افراد 
در  و  بپرسند  سوال  )کامنت(،  کنند  بیان  را  خود 
کنند.  بی واسطه شرکت  و  گفت وگوهای چندطرفه 
اما  هستند  پرتکرار  بسیار  و  مجازی  فعالیت ها  این 

محدود به دو نفر نمی شوند.
کامپیوتر  بر  مبتنی  روزافزونی  به طور  یادگیری ها 
همایش های  و  کنفرانس ها  کالس ها،  می شوند. 
حتی  و  است  افزایش  حال  در  مجازی  مختلف 
سنتی  شکل  به  دانشگاه ها  و  کسب وکار  مدارس 
خود فعالیت نمی کنند. بسیاری از فعالیت های این 
و  کامپیوتری  شبکه های  براساس  آموزشی  مراکز 
ویژگی  این  پیش می رود.  به  آموزشی  نرم افزارهای 
و  برده  بین  از  را  مکانی  و  زمانی  محدودیت های 
حتی  و  یادگیری  و  آموزشی  فعالیت های  شاهد 
و  کنفرانس ها  هستیم.  مجازی  آزمایشگاه های 
سمینارها هم به دو صورت همزمان و غیرهمزمان 

)ضبط شده( در حال گسترش هستند.
کار از خانه، یکی دیگر از واقعیت های جهان امروز 
قوانین  و  کرونا  گسترش  پی  در  که  روندی  است؛ 
دولتی در بسیاری از کشورها شدت بیشتری گرفت. 
اما این وضعیت نشان می دهد که مدل کار از خانه، 
حضور  بدون  می توان  اکنون  است.  نتیجه بخش 
کرد  برگزار  را  نفره  چند  تا  دو  جلسات  فیزیکی، 
شرکت کننده  فراوانی  تعداد  با  وبینارهایی  حتی  و 

این  که  برده ایم  پی  ما هم  از  بسیاری  کرد.  برگزار 
شیوه فعالیت، نه تنها اثربخش بوده، بلکه از اتالف 
کاسته  غیرضروری  سفرهای  برای  هزینه  و  زمان 
هم  ذهنی  تمرکز  فراغت،  اوقات  افزایش  با  است. 
نکته  این  به  باید  این حال،  با  است.  یافته  افزایش 
اشاره کرد که الزمه این جلسات و گردهمایی های 
این  در  حاضر  افراد  است.  اعتماد  عنصر  مجازی، 
جلسات مجازی باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند 
و به همین دلیل ممکن است نیاز به جلسات فیزیکی 
هم پیدا شود. با این حال، تعداد آنها کمتر از گذشته 
اجتماعی مرتبط  فعالیت های  شده است. همچنین 
کاری(  شام های  یا  ناهار  )مانند  جلساتی  چنین  با 

ممکن است آن چنان بی فایده نباشند.
 تحلیل بزرگ داده ها

با افزایش امکان جمع آوری داده ها و اطالعات فراوان 
درباره کسب وکارها، محیط فعالیت آنها و همچنین 
و  بزرگ داده  تحلیل  ظهور  با  اَبَرکامپیوترها،  ظهور 
که  هستیم  مواجه  »ابری«  محاسبات  اصطالح 
انجام  آفالین  به صورت  هم  و  آنالین  به صورت  هم 
الگوها  می توان  اکنون  هم  زمینه  این  در  می شود. 
از  پیش  که  کرد  بازار شناسایی  در  را  روندهایی  و 
همچنین  زمان،  این  در  نمی آمدند.  چشم  به  این 
و  موجود  وضعیت  از  کلی  تصویری  که  است  الزم 
شناسایی اولویت ها در دستور کار قرار بگیرد. اجازه 
اشاره  بزرگ داده ها  تحلیل  کاربرد  چند  به  دهید 

کنیم:
می توان  امروزه  سیاسی.  انتخابات  کمپین های 
در  قبل  از  را  سیاسی  نامزدهای  آرای  وضعیت 
گوناگون  گروه های  و  جامعه  مختلف  بخش های 
از  کدام  هر  برای  و  کرد  بررسی  جمعیت شناختی 
این  گرفت.  نظر  در  خاص  برنامه ای  بخش ها  این 
آن  گروه های مختلف  و  از جامعه  افزایش شناخت 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3671687-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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نگاه آخر

آتش سوزی در جنگل های بلوط بلند چهارمحال و بختیاری

از بامداد سه شنبه ۱۷ تیر آتش در جنگل های بلوط 
بلند و در مجاورت سد کارون ۴، شعله ور شد که با 
تالش شبانه نیروها این آتش مهار شد اما با وزش 

باد در منطقه، بار دیگر آتش شعله ور شده است.
بلوط  جنگل های  جان  به  بار  ششمین  برای  آتش 
استان چهارمحال و بختیاری افتاد. بارش های قابل 
امسال،  اردیبهشت  و  فروردین  ماه های  در  توجه 
در  جنگل ها  و  مراتع  در  گیاهان  توجه  قابل  رشد 
پی داشت و از طرفی آنها را مستعد آتش سوزی در 
فصول گرم و خشک، نموده است. با تالش و حضور 
نهادهای  و  داوطلب  و  مردمی  نیروهای  موقع  به 
سطوح  در  جاری  سال  سوزی های  آتش  مسئول، 

محدود مهار شدند.
از بامداد سه شنبه ۱۷ تیر نیز آتش در جنگل های 
بلوط بلند و در مجاورت سد کارون ۴، شعله ور شد 
که با تالش شبانه نیروها این آتش مهار شد اما با 
بار دیگر آتش شعله ور شده  باد در منطقه،  وزش 
حال  در  یافت.  گسترش  توجهی  قابل  سطح  در  و 
حاضر با بسیج نیروهای مردمی، نظامی و انتظامی، 
منابع طبیعی، هالل احمر، سازمان های مردم نهاد 

آتش در حال مهار و کنترل می باشد.

https://www.mehrnews.com/photo/4968768/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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