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بــرزی مهــر دبیــر ســندیکای صنعــت بــرق 
ــت:  ــران کاال گف ــبکه ای ــا ش ــو ب در گفتگ
ــاد  ــی در اقتص ــش مهم ــرق نق ــت ب صنع
کشــور دارد به طــوری کــه 1 درصــد از تولید 
ناخالــص داخلــی را بــه خــود اختصــاص داده 
و بیــش از 150 هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم 

داشــته اســت.
بــرزی مهــر ادامــه داد: در صنعــت بــرق بــه بــاالی 
95 درصــد خودکفایــی از لحــاظ دانــش فنــی 

رســیده ایم. 
ــرق  ــد ب ــت تولی ــه ظرفی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــیده اس ــگاوات رس ــزار م ــه 83 ه ــور ب در کش
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی 
ــرق در  ــد ب ــی تولی ــت واقع ــوا ظرفی ــای ه و گرم
ــی کــه  کشــور 60 هــزار مــگاوات اســت و درصورت
ــرف  ــزان مص ــوا می ــای ه ــتان و گرم ــام تابس در ای
از ایــن مقــدار بیشــتر شــود شــبکه پایــدار بــرق را 

ــت. ــم داش نخواهی
ــچ  ــر هی ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــر تأکی ــرزی مه ب
و  نداریــم  شــده ای  ریــزی  برنامــه  خاموشــی 
درصورتــی کــه مــردم همــکاری الزم را داشــته 
باشــند از تابســتان بــدون مشــکل و خاموشــی عبور 

ــرد. ــم ک خواهی
دبیــر ســندیکای صنعــت بــرق افــزود: قیمــت تمــام 
ــرای شــرکت توانیــر همــواره بیشــتر  ــرق ب شــده ب
ــرای مشــترکین محاســبه  از قیمتــی هســت کــه ب
می شــود از همیــن رو بــرق بــا یارانــه بســیار 

ــود. ــردم داده می ش ــه م ــادی ب زی
بــرزی مهــر تصریــح کــرد: در حــال حاضــر چیــزی 
حــدود 95 درصــد تجهیــزات بــرق کشــور در 
ــه  ــن نکت ــد ای ــا نبای ــود ام ــد می ش ــل تولی داخ
ــن  ــه ای ــواد اولی ــه بســیاری از م ــوش شــود ک فرام

ــدود 5/1  ــزی ح ــوده و چی ــی ب ــزات واردات تجهی
میلیــارد دالر ســاالنه نیــاز ارزی ایــن صنعــت اســت 
ــه افزایــش قیمــت ارز بســیاری از  ــا توجــه ب کــه ب
ــود  ــه خ ــواد اولی ــن م ــدی در تأمی ــای تولی واحده
دچــار مشــکل هســتند. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
همــواره تــاش بــر ایــن بــوده کــه واردات کاالهایــی 
ــن صنعــت صــورت  ــی دارد در ای کــه مشــابه داخل
نگیــرد اضافــه کــرد: هــم اکنــون 80 درصــد مــس 
ــور  ــرق کش ــت ب ــور در صنع ــده در کش ــد ش تولی
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــرزی مهــر گفــت: 
ــزات  ــدگان تجهی ــد کنن ــا تولی ــل تحریم ه ــه دلی ب
مــورد اســتفاده در ایــن صنعــت نمــی تواننــد 
ــار  ــی دچ ــای بین الملل ــت گواهینامه ه ــرای دریاف ب
ــرایط  ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ــده اند و ب ــکل ش مش
ــد  ــت بای ــن صنع ــان ای ــد متولی ــر می رس ــه نظ ب
ــزات  ــد و تجهی ــاد کنن ــه بخــش خصوصــی اعتم ب
ــش  ــن بخ ــک ای ــه کم ــان را ب ــاز خودش ــورد نی م
ــق  ــرای تحق ــه ای ب ــم زمین ــا ه ــد ت ــن کنن تأمی
شــعار جهــش تولیــد باشــد و هــم بــه اشــتغال زایی 
ــن کــه  ــه ای ــا اشــاره ب ــرزی مهــر ب ــد ب کمــک کن
در صنعــت بــرق کشــور حــدود 300 شــرکت دانش 
بنیــان وجــود دارد تصریــح کــرد: کمیتــه تخصصــی 
ــان در ســندیکای صنعــت  ــش بنی شــرکت های دان
بــرق تشــکیل شــده و تــاش بــر ایــن اســت کــه از 
ــرق  ــرای فعالیــت در صنعــت ب ــن شــرکت هــا ب ای
حمایــت صــورت گیــرد تــا بتوانیــم ایــن صنعــت را 

ــه روز کنیــم. ــا ب ــش روز دنی ــا دان ــق ب مطاب

 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مصوبه تعیین تکلیف دارایی های شبکه عمومی برق را 
ابالغ کرد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیات وزیران در جلسه 25 تیر 1399، به پیشنهاد وزارت 
نیرو مصوب کرد دارایی ها )اموال زیربنایی اصلی( که از ابتدای سال 1396 به شرکت های توزیع نیروی برق 

واگذار شده، در سال 1399 به شرکت توانیر برگشته و در دفاتر شرکت توانیر ثبت شود.
استقال  قانون  چارچوب  در  برق  عمومی  شبکه های  به جز  توزیع  دارایی های  دولت،  مصوبه  اساس  بر   

شرکت های توزیع و آیین نامه اجرایی آن به شرکت های توزیع منتقل می شود.
منبع: ایرنا

جهانگیری مصوبه تعیین تکلیف دارایی های شبکه عمومی برق را 
ابالغ کرد
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سایه خاموشی بر سر کشور
گرم شدن هوا و افزایش مصرف، احتمال وقوع 
هم  است،  داده  افزایش  را  کشور  در  خاموشی 
اکنون شش استان و یک کالنشهر در محدوده 
قرمز و 13 استان و 5 کالنشهر در محدوده زرد 
قرار دارند که اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد 

وقوع خاموشی جندان بعید به نظر نمی رسد.
رکورد پیک مصرف برق روز گذشته با وجود اجرای 
همه برنامه های مدیریت بار، دوباره شکست و به 58 
هزار و 252 مگاوات رسید. در حالی که بیشترین 
سال  در  شده  ثبت  برق  مصرف  لحظه ای  میزان 

روز گذشته  بود،  مگاوات  و 681  هزار  گذشته 5۷ 
)29 تیرماه( به 58 هزار و 252 مگاوات رسید که 
تاکنون نسبت به پیک سال گذشته نزدیک به یک 

درصد )5۷1 مگاوات( افزایش نشان می دهد.
سال 98 نیز پیک مصرف برق درتاریخ 31 تیرماه 
به ثبت رسید و با توجه به پیش بینی ها درخصوص 
آنکه  احتمال  جاری،  هفته  در  هوا  شدن  گرم تر 
بیشترین میزان مصرف برق در همین روزها دوباره 
به ثبت برسد، بسیار است. با این حال در صورتی 
و  ساده  راهکارهای  بستن  به کار  با  مشترکان  که 
برق همکاری  با صنعت  بی هزینه مدیریت مصرف، 
کنند، می توان شرایط پیش رو را مدیریت  و از آن 

با موفقیت عبور کرد.
شش استان و یک کانشهر در محدوده قرمز

عاوه بر این انتشار نقشه مصرف برق کشور نشان 
داد که هم اکنون شش استان و یک کانشهر در 
محدوده قرمز و 13 استان و 5 کانشهر در محدوده 
زرد قرار دارند. بررسی نقشه مصرف برق امروز 30 
تیر حاکی از آن است که در حال حاضر استان های 
هرمزگان،  کرمانشاه،  شرقی،  آذربایجان  مازندران، 
بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و کانشهر مشهد در 

محدوده قرمز مصرف برق قرار دارند.
می توانند  شده  یاد  مناطق  در  ساکن  هموطنان 
به  خود،  برق  مصرف  درصدی   10 تنها  کاهش  با 
بهره مندی  امکان  و  بازگشته  مصرف  سبز  وضعیت 
همه مردم به ویژه هم وطنان ساکن در مناطق جنوبی 
از برق را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه 
رو هستند و نیاز به استفاده از وسایل خنک کننده 

دارند، فراهم کنند.
سمنان،  رضوی،  خراسان  استان های  همچنین 
آذربایجان  قم،  زنجان،  قزوین،  گیان،  تهران، 
غربی، یزد، لرستان، ایام، منطقه جنوبی کرمان و 

سیستان و بلوچستان و کانشهرهای تهران، شیراز، 
اهواز، اصفهان و تبریز نیز در محدوده زرد مصرفی 

قرار دارند.
 هم وطنان ساکن در این مناطق  نیز می توانند تنها 
با کاهش 5 درصدی مصرف برق خود، در بازگشت 

به وضعیت سبز تاثیری فوری داشته باشند.
تامین برق مطمئن و پایدار با کاهش 10 درصدی 

مصرف
سخنگوی  مشهدی  رجبی  مصطفی  راستا  این  در 
بخش های  بی سابقه  رشد  به  اشاره  با  برق  صنعت 
هموطنان  از  تولید  جهش  سال  در  کشور  مولد 
ضمن  مصرف،  کاهش  درصد   10 با  تنها  خواست 
کمک به شکوفایی کشور، صنعت برق را در تامین 
تابستان  از  پایدار و عبور بی دغدغه  برق مطمئن و 

یاری کنند.
کشور  در  سرمایشی  سیستم های  برق  مصرف  وی 
را معادل 23 هزار مگاوات ذکر کرد که با مجموع 
می کند،  برابری  همسایه  کشور   ۴ برق  مصرف 
کشور  برق  مصرف  درصد   ۴0 از  بیش  کرد:  اظهار 
اختصاص  تابستان  در  سرمایشی  سیستم های  به 
دارد، مدیریت مصرف در این بخش از طریق تنظیم 
برودت کولرهای گازی روی 2۴ درجه و استفاده از 

دور کند در کولرهای آبی راهگشا است.
وی از هموطنان خواست طی ساعات 13 تا 1۷ که 
ساعات اوج مصرف محسوب می شود از استفاده از 
لوازم برقی پرمصرف مانند ماشین های لباسشویی و 
ظرفشویی، جاروبرقی، اتو و غیره خودداری و زمان 
استفاده از این لوازم را به ساعات اولیه صبح تا ساعت 
11 منتقل کنند و افزود: استفاده از نور طبیعی در 
روز و خاموش کردن المپ اضافی از دیگر راهکارها 
استو تنظیم کولرهای گازی روی عدد 2۴ درجه را 
با 20 درصد کاهش مصرف، استفاده از سایبان برای 

کولرهای آبی تا 30 درصد کاهش مصرف و خاموش 
کردن یک المپ اضافه توسط هر ایرانی را با 1000 
مگاوات کاهش مصرف برق در کشور همراه دانست 
که عاوه بر کاهش صورتحساب برق مشترکان، به 
ازای هر 10 درصد کاهش معادل 20 درصد کاهش 

تشویقی صورتحساب را به دنبال دارد.
رجبی مشهدی بخشی از اقدامات صنعت برق برای 
عبور مطمئن و بی دغدغه از تابستان امسال را افزایش 
توان نیروگاه های موجود و افزودن 2000 مگاوات به 
ظرفیت نیروگاهی کشور، احداث شبکه های جدید 
و رفع محدودیت شبکه های برق قدرت برشمرد و 
با اشاره به تامین هزار مگاوات تقاضای جدید بخش 
خوش  خبر  داشت:  اظهار  گذشته  سال  در  صنعت 
بخش های  سابقه  بی  رشد  عزیز،  هموطنان  برای 
تولید  ابتدایی سال جهش  ماه های  در  مولد کشور 
صنعتی  رشد  امسال  ابتدای  از  طوری که  به  است 
کشور به ویژه صنایع بزرگ 10.6 درصد و تولیدات 
کشاورزی بیش از ۴ درصد افزایش یافته که جهش 
بی سابقه و دلگرم کننده ای است و تاشگران صنعت 
برق با اقدامات شبانه روزی و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در فصل سرما و گرما، آمادگی واحدها را 
برای کار بی وقفه در تابستان و تامین برق مطمئن و 

پایدار فراهم ساختند.
و  کنونی  سخت  شرایط  در  ما  کرد:  تاکید  وی 
شیوع بیماری جدید تمام تاشمان را برای تامین 
برق پایدار به ویژه تامین برق مراکز درمانی انجام 
می دهیم و با تمام توان در کنار پرسنل فداکار مراکز 
با  داریم  درخواست  نیز  مردم  از  و  هستیم  درمانی 
کاهش 10 درصدی مصرف برق، سهم خود را برای 
این شرایط حساس  در  تابستان  از  بی دغدغه  عبور 

ایفا کنند. 
منبع: ایسنا
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استقبال اتریش از پیشنهاد ایران 
برای صادرات برق به اروپا

با  برق  و  آب  صادرات  توسعه  مرکز  سرپرست 
توجه به فقدان نتایج عملی منتج از نقشه راه 
انرژی ایران و اتریش، بر اجرایی کردن توافقات 

حاصل از این نقشه راه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این 
نقشه راه بر اساس هفتمین نشست کمیته مشترک 
است.  شده  تدوین  وین  در   2019 ژانویه  در  انرژی 
محمدعلی فرحناکیان، با اشاره به دیدار خود با اشتفان 
شولتز، سفیر اتریش در تهران که در وزارت نیرو انجام 
شد، به پیشنهاد سرمایه گذاری ۴5 میلیون یورویی یک 
شرکت خصوصی اتریشی در پروژه های آب و فاضاب 
اشاره  ماقات  این  جریان  در  رضوی  خراسان  استان 
کرد و گفت: این مشارکت مشتمل بر سه بخش اصلی 
تقویت منابع آبی حوضه، ایجاد سیستم مانیتورینگ و 

تصفیه پساب برای استفاده در بخش کشاورزی است.
بر اساس این گزارش، مقرر شد موضوع سرمایه گذاری 
طرف اتریشی در استان خراسان رضوی و همچنین 
در  اتریشی  سرمایه گذار  شرکت های  مالی  مطالبات 
حوزه تجدیدپذیر و امکان استفاده از مکانیزم اینستکس 

پیگیری و نتایج متعاقباً منعکس شود.
در این دیدار، طرف ایرانی ضمن تاکید بر حفظ و توسعه 

همکاری های دو جانبه، حمایت خود از تأسیس مرکز 
انرژی پاک اکو در ایران )به عنوان پل ارتباط فنی بین 

کشورهای عضو اکو( را اعام کرد.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل، با تاکید بر اهمیت 
توسعه روابط و وجود چشم اندازهای گسترده تر در روابط 
فی مابین و قدردانی از حمایت اتریش در تأسیس مرکز 
انرژی پاک اکو در تهران با همکاری UNIDO گفت: 
ایران در میزبانی مراکز منطقه ای بین  تجارب خوب 
المللی همچون RCUWM، امکان بسط همکاری ها 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر با کشورهای همسایه 
مانند وجود پتانسیل چند ده هزار مگاواتی انرژی بادی 
در مرز ایران و افغانستان و توانایی و تجارب متخصصان 
ایرانی از جمله شواهد شایستگی ایران برای میزبانی این 
مرکز است. در این دیدار، همچنین با توجه به نبود 
سابقه ای از پیشنهاد شرکت اتریشی برای سرمایه گذاری 
در حوزه آب خراسان رضوی از طرف اتریشی خواسته 
شد مستندات مربوطه را در اسرع وقت به امور بین 
الملل وزارت نیرو ارسال کند تا پیگیری الزم صورت 
گیرد. موضوع مورد بحث دیگر در این دیدار، پیشنهاد 
به  ایران  برق  صادرات  امکان  بررسی  برای  همکاری 
کشورهای اروپایی )خصوصاً اروپای مرکزی(، به عنوان 
نسل سوم کریدور انتقال انرژی )بعد از انتقال نفت با 
بشکه و کشتی، و خطوط گاز( بود که مورد استقبال 
طرف اتریشی قرار گرفت و مقرر شد در این خصوص 
بحث و بررسی بیشتری انجام شود. همچنین سفیر 
اتریش در تهران به برنده شدن یک شرکت اتریشی 
با همکاری مؤسسه GIZ آلمان برای انجام پروژه های 
مدیریت زباله اشاره کرد که در این خصوص مقرر شد 
با توجه به ارتباط موضوع با دیگر دستگاه های اجرایی، 
شود،  مرتبط  تجدیدپذیر  انرژی  تولید  به  چنانچه 
حمایت های الزم از سوی وزارت نیرو از طرف خارجی 

برای انجام پروژه های مربوطه به عمل آید.

نمایندگان بخش خصوصی از اقدامات نیکوکارانه فعاالن 
اقتصادی می گویند

مرور موفقیت ها و شکست های 
اقدامات خیرخواهانه جمعی 

بخش خصوصی
درس آموخته های شکست و موفقیت نیکوکاری 
فعاالن اقتصادی در قالب کمپین نفس تشریح 

 می شود.
همت  به  که  پایدار  توسعه  نشست های  سلسله   
با  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  پایدار  توسعه  مدرسه 
این  برگزار  می شوند،  بوتان  صنعتی  گروه  حمایت 
نیکوکاری  موفقیت  و  شکست  تجارب  مرور  به  بار 
تهران،  بازرگانی  اتاق های  عضو  اقتصادی  فعاالن 
بخش  اقتصادی  تشکل های  و  شهرستان ها  ایران، 
خصوصی در تامین و ارسال کمک به کادر درمان و 
برای مبارزه با شیوع بیماری کرونا اختصاص یافته 

است.
در این نشست، تجربه تشکیل و راه اندازی کمپین 
بخش  اقتصادی  فعاالن  موثر  حضور  و  نفس 
با  همکاری  و  کمپین  این  قالب  در  خصوصی 

اتاق های بازرگانی و سایر تشکل ها مرور می شود و 
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران، فرزین 
و  نوآوری  اقتصاد  کمیسیون  نایب رئیس  فردیس 
تحول دیجیتال اتاق تهران، علی شریعتی عضو اتاق 
سخنرانان  جمله  از  فیروزی  پویا  و  ایران  بازرگانی 
این نشست خواهند بود و از تجربه ای می گویند که 

می تواند ادامه دار باشد و توسعه بیشتری پیدا کند.
به  که  بود  نخواهد  باری  آخرین   19 کووید  شیوع 
همیاری جمعی و مسوولیت پذیری در مقابل جامعه 
ما  کشور  داشت.  خواهیم  نیاز  هم وطنان مان  و 
بخشی  چندگاهی  از  هر  که  است  حوادثی  آبستن 
از این جغرافیای پهناور را متاثر  می سازد و زندگی 
و  فراز  دستخوش  را  هم وطنان  از  زیادی  تعداد 
زلزله  و  سیل  از  طاقت فرسا  می کند؛  نشیب های 
گرفته تا خشکسالی و بیماری و فقدان زیرساخت و 
محرومیت های کوچک و درشت. از این رو ضروری 
نقاط  توانمندی ها و  بیاموزیم و  از روزگار  است که 

قوت را تقویت کنیم.
نشست های توسعه پایدار تاشی منظم و ساختاریافته 
درس آموخته های  و  تجربه ها  مرور  برای  است 
می تواند  که  اجتماعی  مسوولیت  و  همیاری  حوزه 
در  هدف  به  اصابت  و  موفقیت  ضریب  افزایش  به 

برنامه های جمعی بعدی بسیار کمک کند.
اتاق های  و تاش  نفس  تجربه کمپین  مرور  برنامه 
با  مقابله  و  درمان  کادر  به  کمک  برای  بازرگانی 
تا 19.30  از ساعت 1۷  کرونا، روز دوشنبه 30 تیر 
و بر بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد. فعاالن 
حوزه  فعاالن  خیرین،  و  نیکوکاران  اقتصادی، 
برای  عاقمندان  تمامی  و  اجتماعی  مسوولیت 
ثبت نام و حضور در این برنامه که به صورت آناین 
برگزار می شود می توانند به لینک زیر مراجعه کرده 

و ثبت نام کنند.
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رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات اعالم کرد

تعیین نرخ محاسباتی ارز 
صادراتی بر مبنای قیمت بازار 

آزاد
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
سیاستی  بسته  به  واکنش  در  امارات،  و  ایران 
حاصل  ارز  بازگشت  برای  مرکزی  بانک  جدید 
محیط  که  شرایطی  در  می گوید  صادرات،  از 
بازتر  تنفسی  مجرای  به  نیاز  کسب و کار کشور 
مرکزی  بانک  سوی  از  تصمیمی  چنین  دارد، 

عجیب و نگران کننده است.
با  امارات  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس   
بیان اینکه تدوین و اعمال سیاست های تحمیلی در 
اقتصاد، بی آنکه پیرامون آن از قبل با بخش خصوصی 
جز  نتیجه ای  باشد،  شده  مشورت  و  هم فکری 
خسته  و  کشور  در  کسب و کار  شدن  فرسایشی 
ندارد، در  و صادرکنندگان  اقتصادی  فعاالن  کردن 
خصوص بسته سیاسی جدید بانک مرکزی و تعیین 
دستورالعمل های جدید برای برگشت ارز صادراتی 
اجرای  ماسبق شدن  به  در سال 99، گفت: عطف 
این دستورالعمل اتفاق تازه ای نیست اما در شرایطی 
که محیط کسب و کار کشور نیاز به مجرای تنفسی 

مرکزی  بانک  از سوی  تصمیمی  دارد، چنین  بازتر 
عجیب و نگران کننده است.

فرشید  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرگونه  کنونی،  شرایط  در  اینکه  بیان  با  فرزانگان 
تصمیم مرتبط با ارز باید در چارچوب و محیطی که 
بازار آزاد در آن تنفس می شود، به دست آید، افزود: 
برای  نرخ محاسباتی  بپذیرد که  باید  بانک مرکزی 
برگشت ارز صادراتی به داخل کشور، بر مبنای نرخ 

بازار آزاد باشد.
به  بتوانند  آنکه  برای  صادرکنندگان  افزود:  وی 
فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند، باید و حتما ارز 
و پول حاصل از صادات خود را به کشور بازگردانند 
و راهی جز این ندارند اما کارشناسان بانک مرکزی 
که دور یک میز نشسته و برای این بخش از اقتصاد 
کشور تصمیم می گیرند، باید این درک را پیدا کنند 
نیز کسانی نشسته اند که دلسوز  که آن طرف میز 

کشور و مردم و آینده این سرزمین هستند.
و  صادرکنندگان  اینکه  به  اشاره  با  فرزانگان 
خدماتی  و  کاالیی  نیازهای  تمام  تولیدکنندگان 
خود را با نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور تامین 
سیاستی  بسته  از  دیگری  بخش  می کنند،  تهیه  و 
بانک مرکزی که مربوط به کوتاژ صادراتی است را 
دارای ابهام و ایراد دانست و افزود: بانک مرکزی در 
کوتاژهای  تمامی  گذشته،  چهارشنبه  روز  از  حالی 
به  ارزی  تعهد  برای رفع  و  تایید کرده  را  صادراتی 
روش واردات در مقابل صادرات تا ۷ مرداد ماه امسال 
واردکنندگان که  از  بسیاری  است که  داده  فرصت 
صادراتی  کوتاژ  اساس  بر  را  خود  ثبت سفارش های 
انجام داده اند هنوز نمی دانند که آیا به مهلت اعام 
شده خواهند رسید یا آنکه باید منتظر بمانند تا در 
دستورالعمل دیگری، زمان و تاریخ دیگری از سوی 

بانک مرکزی اعام شود.

وزارت خارجه چین سازو کار سفر تجار ایرانی به چین 
را به اتاق بازرگانی تهران ارائه کرد

بازرگانان ایرانی چگونه 
 می توانند به چین سفر کنند؟

وزارت خارجه چین، اعالم کرد که تجار ایرانی در 
صورت دعوت رسمی از سوی یک شرکت چینی 
با موافقت دولت محلی و انجام تست های کرونا و 
رعایت قرنطینه  می توانند به این کشور سفر کنند.

ماه های  در  کرونا  ویروس  همه گیری  آنکه  از  پس 
با شرکای  تجاری کشور  مراودات  از حجم  گذشته، 
دیرینه اش  فروکاست، اکنون معاونت امور بین الملل 
نهادهای  با  رایزنی  طریق  از  تهران  بازرگانی  اتاق 
راه  است  تاش  در  کشورها  این  در  خود  همگن 
گذشته  در  که  کشورهایی  به  ایرانی  تجار  بازگشت 
است،  صورت  می گرفته  آنها  با  مراودات  بیشترین 
امور  وزارت  که  است  درحالی  این  کند.  هموار  را 
خارجه نیز رایزنی ها و گفت وگوهایی با مقامات دولت 
کشورهای طرف تجاری ایران آغاز کرده و در تاش 
است تا راه های مذاکره و مبادله تجاری را باز کند. 
از این رو، پیرو هماهنگی ها و پیگیری های به عمل 
وزارت  موضوع،  طرح  و  چینی  طرف های  با  آمده 
خارجه چین ساز و کارهایی را برای سفر بازرگانان و 
فعاالن اقتصادی ایرانی به چین پیشنهاد کرده است. 
حسام الدین حاج، معاون امور بین الملل اتاق تهران 
در توضیح اقدامات اتاق بازرگانی تهران برای بازسازی 
و احیای روابط بازرگانان ایرانی و چینی گفت: با توجه 
به اهمیت بازگشت تجار ایرانی به چین و نگرانی از 
پیامدهای منفی استمرار این وضعیت رایزنی هایی با 
ارائه  به  منجر  است که  آمده  به عمل  طرف چینی 
راهکارها و دستورالعملی از سوی وزارت خارجه چین 

برای سفر بازرگانان ایرانی به این کشور شد.

قبلی  روادیدهای  کلیه  اینکه  به  اشاره  با  حاج 
ملغی  فعلی  اقامت در شرایط  و  کار  به حق  مربوط 
اتباع خارجی به شهر پکن  اعام شده و ورود همه 
به دلیل شیوع جدید کرونا ممنوع است، ادامه داد: 
تجاری  ابتدا یک شریک  به کشور چین  برای سفر 
چینی )Partner( باید درخواست خود را مبنی بر 
دعوت از طرف ایرانی برای سفر به این کشور به دفتر 
روابط خارجی شهر محل ثبت و اقامت شرکت ارائه 
روابط خارجی درخواست شریک  کند. سپس دفتر 
چینی را به سه ارگان سازمان هوانوردی چین، وزارت 
خارجه و دولت محلی جهت بررسی منعکس کند. 
امکان پرواز هوایی نظر  سازمان هوانوردی در مورد 
می دهد و وزارت خارجه چین با در نظر گرفتن روابط 
منعکس  محلی  دولت  به  را  خود  نظرات  کشور  دو 
 می کند. معاون امور بین الملل اتاق تهران ادامه داد: 
دولت محلی نیز با در نظر گرفتن پاسخ های دریافت 
شده و امکانات، توانایی و فضاهای تست و قرنطینه ای 
که در اختیار دارد در این خصوص تصمیم گیری و 
پاسخ خود را برای صدور روادید به سفارت چین در 
از  پس  به چین  سفر  متقاضی  ارائه  می کند.  تهران 
اخذ روادید، باید تست نوکلیک اسید تشخیص کرونا 
در تهران )حداکثر ۷2 ساعت قبل از پرواز( را انجام 
داده و با داشتن نتیجه منفی راهی چین شود. پس 
از ورود به چین مجددا تست کرونا در محل فرودگاه 
از مسافر به عمل آمده و شریک چینی باید تدابیر 
مسافر  حمل  خودروی  آوردن  فراهم  جهت  را  الزم 
هتل( جهت  یا  )شرکت  اقامت  به محل  فرودگاه  از 
گذراندن ایام قرنطینه را پیش بینی کند و مسافر در 

مسیر جابه جایی با هیچ فردی تماس نداشته باشد.
هماهنگی  با  چینی  می تواند  شرکت  یک  افزود:  او 
دولت محلی برای یک یا چند نفر درخواست سفر به 
چین ارائه کند، اما همه آنها باید قصد سفر به محل 

اقامت شریک چینی خود را داشته باشند.
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متن کامل

غالمحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق 
مشهد

تامین مواد اولیه، بزرگ ترین 
چالش پیش روی حوزه مولد 

کشور است
نسبت  ایران،  اتاق  رئیس  شافعی،  غامحسین 
تولیدی  بنگاه های  اولیه  مواد  تأمین  موضوع  به 
این  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  آینده  ماه های  در 
کشور  مولد  اقتصاد  پیش روی  چالش  بزرگ ترین 
خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره ای اندیشیده 
نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و 

سنگین خواهد بود.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ایران گفت: چالش های امروز کشور در حوزه ارزی 

غیرکارشناسی  تصمیم سازی های  از  نشات گرفته 
گذشته است اما گروهی آن را به پای صادرکنندگان 
و فعاالن حوزه تجارت خارجی می نویسند و چنین 
را  ارزی  مشکات  تمام  انگار  که  می کنند  وانمود 

صادرکنندگان به وجود آورده اند.
هیات  جلسه  نوزدهمین  در  شافعی  غامحسین 
برخی  رویکرد  از  انتقاد  با  مشهد  اتاق  نمایندگان 
دولتمردان در تبیین اشتباه حقایق اقتصادی کشور، 
افزود: شرایط به گونه ای است که مسئوالن دولتی، 
صادرکنندگانی را که تا دیروز سوگلی اقتصاد معرفی 
می شدند و نیاز ارزی کشور را تأمین می کردند، با 
الفاظ نامطلوبی خطاب کرده و تخلفات گروه اندکی 
را به  جامعه بزرگ صادرکنندگان، تعمیم می دهند.
و  ارزی  اختاالت  همه  حالی  در  داد:  ادامه  او 
چالش های اقتصادی به پای فعاالن این حوزه نوشته 
خلق الساعه  تصمیمات  سهم  عامدانه،  که  می شود 
روند،  این  می خورد.  قلم  آن  از  دولتی  مسئوالن 
جامعه  عامه  چشم  در  را  اقتصادی  فعاالن  وجهه 
واقعیت های  با  جدی  تضاد  در  و  می کند  تخریب 

موجود و عوامل ریشه ای آن است.
به واسطه  تنومندی  درخت  اگر  شد:  یادآور  شافعی 
نمی توان  بیمار شود؛  و  پژمرده  آفتی در ریشه اش، 
بلکه  کرد.  درمانش  برگ،  و  شاخ  کردن  هرس  با 
مصداقی  این  بجویند.  ریشه ها  در  را  عارضه  باید 
صرفاً  سال ها  این  در  که  ماست  اقتصاد  سیمای  از 
اصاحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده است و 

عوامل ریشه ای مورد غفلت بوده اند.
چالش تضاد در تصمیمات دیروز و رویکردهای امروز

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ایران خاطرنشان کرد: رویکردهای موجود در حوزه 
کشور  اقتصاد  نفع  به  کلی  نگاه  در   ، ارز  بازگشت 
و خط ونشان  تهدید  با  کمبودها  و  و خألها  نیست 

کشیدن، رفع نمی شوند.
او با اشاره به تاش های پارلمان بخش خصوصی برای 
پیگیری موضوعات ارزی تصریح کرد: کمیته ارزی 
بررسی های  و  جلسات  این خصوص  در  ایران  اتاق 
جامعی داشته که خروجی آن پیشنهادانی کاربردی 
بوده است. هم زمان از اتاق های استان ها درخواست 
کردیم تا به فوریت، کمیته پایش ارزی تشکیل داده و 
بررسی ها و پیشنهاد های خود را ارائه کنند. مواردی 
که تاکنون از استان ها به دست ما رسیده، حکایت از 
شرایطی قابل تأمل دارد و امیدواریم بتوانیم به زودی 

جمع بندی این بحث را ارائه کنیم.
اقتصادی مجلس  از همراهی مطلوب کمیسیون  او 
در برگزاری جلسات مشترک سخن گفت و خبر از 
ارائه یک بسته جامع در چهارچوب این تعامل داد.

شافعی از بی توجهی برخی مسئوالن به تصمیمات 
پیشین خود و تضاد جدی در رویکردهای فعلی اش 
انتقاد کرد و متذکر شد: مصوبات گذشته دولت در 
مورد سقف بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشورهای 
همسایه و... در تعامات امروز دولت با فعاالن حوزه 
در  و  می شود  انگاشته  نادیده  بین الملل  تجارت 
نتیجه همه را در اصطاح به یک چوب می رانند و از 

اقتضائات این حوزه چشم می پوشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: اگر 
فشارها به مسدود شدن راه تخلفات بینجامد، قطعاً 
مطلوب خواهد بود و حمایت بخش خصوصی را نیز 
جلب می کند؛ اما آنجا که حتی اقدامات منطقی و 
قانونی فعاالن اقتصادی به مانع و بن بست برخورد 
می کند و آنها را در مظان اتهام قرار می دهد، باید 

نگران تبعات کار بود.
او با تقدیر از صادرکنندگان دارای اهلیتی که در این 
عرصه مجاهدانه فعالیت می کنند و دشواری ها را به 

امروز مسیر  اگر  که  بپذیریم  جان می خرند، گفت: 
تصمیم گیری  نوع  دارد،  وجود  خطا  برای  مفری  و 
بوده  مؤثر  بسیار  آن  ایجاد  در  مسئوالن  بعضی 
اخذ تصمیمات خاص  نیازمند  است. شرایط خاص 
موجود  وضعیت  برای  کارشناسی  کار  از  برخاسته 
درصحنه  که  آن هایی  از  نظرخواهی  عدم  و  است 
عمل هستند، منجر به بروز چالش هایی می شود که 

نتایج خوبی را به دست نمی دهد.
نشدن  شنیده  را  خصوصی  بخش  دغدغه  شافعی 
در  دوگانه  رویکرد  افزود:  و  کرد  عنوان  صدایش 
که  خصولتی  و  دولتی  صادرکنندگان  با  مواجهه 
در  هستند،  نیز  ارزی  متخلفان  لیست  در  قضا  از 
صادرکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  با  برخورد  کنار 
این  سهم  که  شود  بررسی  باید  و  است  قابل تأمل 

بخش ها در چالش های امروز تا چه میزان است؟
ادامه  در  ایران  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
سه گانه  قوای  با  نامه نگاری ها  به  خود  اظهارات 
اشاره کرد  اقتصادی  بنگاه های  برای حل مشکات 
بر  ماژور  فورس  قید  اعمال  بحث  داد:  توضیح  و 
قراردادهای بخش خصوصی به واسطه بحران ناشی 
از شیوع کرونا و مشکات ارزی کشور، دغدغه جدی 
در  پارسال  اسفند  رابطه،  این  در  حتی  و  بوده  ما 
مرقومه ای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست 
پایان  تا  اسفند 1398  )اول  زمانی  برهه  تا  کردیم 
خرداد 1399(، به عنوان فورس ماژور یا ُعسر و َحرج 

تلقی شود.
کردیم  پیش بینی  مقطع  همان  در  افزود:  شافعی 
کسب وکارهای  به  بحران  این  جدی  لطمات  که 
و  مستمر  روند  تا  شد  خواهد  باعث  اقتصادی 
قراردادی  و  مالی  تعهدات  در  نکول   از  گسترده ای 
حوزه های خدماتی کشور رخ دهد. این دغدغه را بار 

دیگر نیز مورد تأکید قرار خواهیم داد.

http://otaghiranonline.ir/news/33946
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با افزایش تنش ها با چین

سرمایه گذاران آمریکایی سرمایه گذاری در هند را افزایش می دهند
طبق اعالم یک گروه وکالت تجاری آمریکایی، در پی سرمایه گذاری بزرگ شرکت های بزرگ تکنولوژی 
مانند گوگل و آمازون، هند 40 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آمریکا دریافت کرده 

است.
پی  در  آمریکایی،  تجاری  وکالت  گروه  یک  اعام  طبق  راشاتودی،  از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
سرمایه گذاری بزرگ شرکت های بزرگ تکنولوژی مانند گوگل و آمازون، هند ۴0 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی از آمریکا دریافت کرده است.
آمریکایی علی رغم  آقی، می گوید: شرکت های  آمریکا، موکش  و  استراتژیک هند  رئیس اجاس مشارکت 
پاندمی کرونا سرمایه گذاری خود در هند را افزایش داده اند. طبق داده های او تنها در چند هفته اخیر هند 
توانسته است 20 میلیارد دالر سرمایه گذاری از سوی غول های تکنولوژی »سیلیکون ولی« و شرکت های 

دیگری از خاورمیانه، جذب کند.
ردیابی  را  هند  در  آمریکا  مستقیم  سرمایه گذاری  که  آمریکا،  و  هند  استراتژیک  مشارکت  اجاس  رئیس 
می کند، اعام کرد: از ابتدای امسال تا کنون آمریکا بیش از ۴0 میلیارد دالر در هند سرمایه گذاری کرده 

است.
او گفت: اعتماد سرمایه گذاران به هند بسیار باال است. هند بازاری آینده دار برای سرمایه گذاران جهانی است.
افزایش عاقه غول های تکنولوژی آمریکایی به هند به دنبال افزایش اخیر تنش های آمریکا و چین اتفاق 

می افتد.
همین هفته گذشته، گوگل و فیسبوک اعام کردند که به ترتیب ۴.5 میلیارد دالر و 5.۷ میلیارد دالر در 

هند سرمایه گذاری خواهند کرد.

ظرف 5 سال آینده

روسیه حضور در بازار ال ان جی را 2 برابر می کند
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اعالم کرد با چندین مگاپروژه جدید تا سال 2025 سهم روسیه از 

بازار ال ان جی جهانی به 15 درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اعام کرد با چندین مگاپروژه 

جدید تا سال 2025 سهم روسیه از بازار ال ان جی جهانی به 15 درصد افزایش خواهد یافت.
نواک گفت: روسیه توانسته است از سال 2009 تا کنون صادرات ال ان جی خود را به بیش از ۴ برابر برساند. 
این اقدام به لطف افتتاح تأسیسات جدید تولید ال ان جی صورت گرفت. چندین پروژه جدید همین حاال در 

دست احداث هستند تا ظرفیت تولید و صادرات ال ان جی همچنان افزایش یابد.
طبق گفته لئونید میکلسون، مؤسس بزرگترین تولیدکننده مستقل گاز روسیه، نواتک، سال گذشته سهم 

روسیه از بازار ال ان جی جهانی به ۷ درصد رسید.
طبق داده های وزارت انرژی، در سال 2019 روسیه تولید ال ان جی خود را 50 درصد افزایش داد و به ۴0.2 

میلیارد متر مکعب رساند.
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تشکیل سه کارگروه جدید در 
راستای توسعه همکاری  ایران و 

اوراسیا
اشاره  با  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
مشترک  کارگروه  نشست  اولین  برگزاری  به 
اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  نمایندگان  حضور  با 
اوراسیا، از امضای پروتکل این نشست و توافق 

طرفین بر تشکیل سه کارگروه جدید خبرداد.
سازمان  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
به  اشاره  با  زادبوم   حمید  ایران،  تجارت  توسعه 
برگزاری اولین نشست کارگروه مشترک به صورت 
ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان ایران و اتحادیه 
نشست  این  پروتکل  امضای  از  اوراسیا،  اقتصادی 
در  کارگروه جدید  تشکیل سه  بر  توافق طرفین  و 
زمینه همکاری گمرکی، اقدامات فنی )استانداردها( 
و اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در چارچوب 

موافقت نامه خبر داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود:  طبق این 
پروتکل که شامل نتیجه مذاکرات صورت گرفته در 
جلسه گذشته است، طرفین بر تشکیل سه کارگروه 
فنی  اقدامات  گمرکی،  همکاری  زمینه  در  جدید 
)استانداردها( و اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی 

در چارچوب موافقتنامه فیمابین توافق کردند.
وی افزود: نشستهای این کارگروه ها پس از تعیین 
نمایندگان  بین  نزدیک  آینده  در  کار،  دستور 

اقتصادی  اتحادیه  و  کشورمان  ذیربط  دستگاه های 
در  و  خواهد شد  برگزار  عضو  کشورهای  و  اوراسیا 
ها  حوزه  از  یک  هر  تخصصی  موضوعات  خصوص 

بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
معاون وزیر  صنعت، معدو تجارت بیان داشت:  در 
این پروتکل همچنین پیشنهادات ایران در خصوص 
و  نقل  و  حمل  کارگروه  و  بانکی  کارگروه  تشکیل 
ترانزیت و همکاری در زمینه های سرمایه گذاری، 
شد   مقرر  و  شد  درج  تجاری  آزاد  مناطق  و  تهاتر 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از بررسی پاسخ ارائه 
دهد، ضمن اینکه  امکان برگزاری جلسات مشورتی 
جداگانه برای  تشکیل این کارگروه ها و زمینه های 

همکاری وجود دارد.
تشویق  بر  طرفین  پروتکل  این  در  گفت:  زادبوم 
استفاده  جهت  تجاری  مجامع  بین  همکاری 
ویژه  به  موقت  موافقتنامه  ظرفیت  از  حداکثری 
فیمابین  موقت  موافقتنامه  ماده 6-1  چارچوب  در 
برای تشکیل منطقه تجارت آزاد، مربوط به گفتمان 
تجاری و همچنین ارتقای سطح آگاهی بخش های 
خصوصی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
از موافقتنامه مذکور و بازارهای بالقوه طرفها تأکید 
تجاری  مجمع  یک  برگزاری  در خصوص  و  کردند 

قبل از پایان سال جاری میادی توافق کردند.
زادبوم، تصمیم گیری برای برگزاری اولین نشست 
کارگروه فرعی قواعد مبدا در چارچوب موافقتنامه 
تعیین  میادی،  جاری  سال  فصل  سومین  در 
مشترک  کارگروه  روسای  نشست  زمان  مقدماتی 
برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد برای اکتبر 2020، 
تعیین مقدماتی زمان تشکیل کارگروه تجارت کاال و 
پیشنهاد برگزاری دومین نشست کارگروه مشترک 
در مسکو در سال 2021  را از دیگر توافقات مطرح 

در این پروتکل عنوان کرد.

در  شده  مطرح  مباحث  به  توجه  با  همچنین، 
جلسه کارگروه مشترک در خصوص مشکاتی که 
موافقتنامه  از  استفاده  در  طرفین  صادرکنندگان 
موقت با آن مواجه بودند، مقرر شدن طرفها نمونه 
برای  تاش  جهت  را  مشکات  این  مشخص  های 

حل و فصل آنها به یکدیگر ارائه دهند.
موافقتنامه   5-1 ماده  مطابق  مشترک«  »کارگروه 
اجرای  بر  نظارت  مسئولیت  فیمابین،  موقت 
موافقت نامه، بررسی راه های گسترش بیشتر روابط 
تجاری بین طرف ها، ایجاد نهادهای فرعی و بررسی 
تجارت  موافقتنامه  انعقاد  برای  آتی  مذاکرات  روند 
به  کارگروه  این  جلسات  و  دارد  عهده  بر  را  آزاد 

صورت ساالنه برگزار می شود .
موافقت نامه موقت  کارگروه مشترک  اولین نشست 
اتحادیه  و  ایران  میان  آزاد  تجارت  منطقه  تشکیل 
بین  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  اوراسیا  اقتصادی 
روسای مشترک )حمید زادبوم، معاون وزیر صمت 
و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و اسلپنف 
جالی   کاظم  مشارکت  و  اوراسیا(  تجارت  وزیر 
سفیر ایران در مسکو و نمایندگان اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و دستگاههای ذیربط از ج.ا ایران در تاریخ 
ایران  1۷ تیرماه 1399 در سازمان توسعه تجارت 

برگزار شد.
موافقت نامه موقت برای تشکیل منطقه تجارت آزاد 
از  اوراسیا پس  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  میان ج.ا 
میان  اردیبهشت 139۷  در  مذاکره  سال   2 حدود 
جمهوری اسامی ایران  و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  عضو  پنج  شامل 
آبان 1398  پنجم  از  و  امضا  باروس،  و  ارمنستان 
از سه  موافقتنامه پس  این  است  قرار  اجرایی شد. 
طرفین،به  بین  مربوط   مذاکرات  انجام  با  و  سال 

موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شود.
متن کامل

4 راهکار برای مهار سرکشی 
دالر

در پی باقی ماندن دالر در دور صعودی و رسیدن 
آن به مرز 25 هزار تومان و اینکه رئیس کل بانک 
مرکزی از آرام گرفتن بازار ارز در روزهای آینده 
خبر داده است، یک کارشناس اقتصادی ضمن 
بیان اینکه می توان طبق قانون عرضه و تقاضا 
مهار  برای  راهکار  کرد چهار  کم  را  قیمت دالر 

سرکشی دالر مطرح کرد.  
گرانی  با  ارز  بازار  که  روزها  این  ایسنا،  گزارش  به 
در  دالر  که  به گونه ای  می کند  نرم  پنجه  و  دست 
های  صرافی   در  تومان  هزار   25 مرز  به  آزاد  بازار 
بانکی به 23 هزار تومان رسیده است؛ مسئوالن این 
گرانی دالر را متاثر از ویروس کرونا و تاثیرات آن بر 
صادرات می دانند که این امر توزان عرضه و تقاضا را 

بهم ریخته است.
در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین 
اظهارات خود اعام کرده که با اقداماتی که در دست 
و  می گیرد  آرام  ارز  بازار  زودی  به  دارد،  قرار  اجرا 
مردم بدانند که دولت و بانک مرکزی از هیچ تاشی 

برای مهار دالر چشم پوشی نمی کند.  

https://www.isna.ir/news/99043022270/%DB%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
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یادداشت

متن کامل

تاثیر تکنولوژی بر حفظ جذابیت محیط برای مشتریان

فروشگاه های فیزیکی به کدام 
سو می روند؟

خرده فروشان در اقصی نقاط جهان با چالش های 
متعددی روبه رو هستند. حتی قبل از همه گیری 
کرونا، بسیاری از خرده فروشان سنتی که میانه ای 
زیادی  مشکالت  با  ندارند،  دیجیتال  فروش  با 
دست و پنجه نرم می کردند. حاال که بسیاری از 
کشورها پذیرفته اند که قرنطینه نمی تواند تا ابد 
ادامه داشته باشد، مردم از خانه ها بیرون آمده 
و  روانی  فضای  یک  به  گذار  درحال  همه  و  اند 
مشتری ها  همچنین  هستند.  جدید  اجتماعی 
نگرانند که مبادا حضور در مغازه ها آنها را بیشتر 
این  فقط  مشکل  دهد.  قرار  ویروس  معرض  در 
بحران  درگیر  رسما  کشورها  بعضی  نیست. 
شد  خواهد  باعث  این  که  شده اند  اقتصادی 

مشتری ها در ماه های آینده، خرج و مخارج خود 
را کمتر کنند.

تکه های  این  گذاشتن  شرایطی،  چنین  در  حاال 
بازدید  مثل  آینده،  پیش بینی  و  هم  کنار  در  پازل 
آن، دستاوردهای  در  که  است  نمایشگاه جهانی  از 
امروز و آینده بشر را به معرض نمایش می گذارند. 
طراحان، سازندگان و شرکت ها، صدها گجت و ایده 
و طرح جدید دارند که فعا شاید در حد رویا هستند؛ 
شوند.  تبدیل  واقعیت  به  به زودی  است  ممکن  اما 
ایده هایی که ما را از خطر و تهدیدهای بیولوژیک 
در امان بدارند، ترس و تردید ما را درباره تعامات 
مجازی  و  واقعی  زندگی  و  دهند  کاهش  اجتماعی 
ما را بیش از پیش در هم ادغام کنند. با اینکه این 
آنچه  بود،  بلندمدت هیجان انگیز خواهد  ایده ها در 
خرده فروشان، فعا نیاز دارند، روش هایی است که 
که  حل هایی  راه  کنند؛  اعمال  حاال  همین  بتوانند 

امتحانشان را پس داده باشند.

تمرین  درحال  حاال  همین  خرده فروشان  از  خیلی 
بیشتر  رعایت  مثل  هستند،  روش ها  یکسری 
اما  و ضدعفونی کردن سطوح.  بهداشتی  تمهیدات 
دارند.  نیاز  روش ها  این  از  فراتر  چیزی  به  برندها 
نیاز دارند، یک چشم انداز عملی  آنها به چشم انداز 
به  ورود  به  را  مشتری ها  و  کند  متمایز  را  آنها  که 

فروشگاه ها ترغیب کند.
 فروشگاه مثل صحنه نمایش است

وقتی در فضای فروشگاه ها و ارائه دهندگان خدمات 
یکسری  قدم می زنید، شاهد  و محصوالت ضروری 
را  افراد  تا تماس  آنها در تاشند  تغییرات هستید. 
کمتر کنند و از ازدحام جلوگیری شود. مثا روی 
صندلی ها چسب می زنند، روی زمین عائم هشدار 
فروشنده شیلد نصب  و  بین مشتری  می چسبانند، 
دیده  و هشدارهایی  عائم  دیوارها  روی  و  می شود 
می شود که با دستپاچگی روی کاغذ پرینت شده  اند. 
برای کاهش  اما  ارزان هستند؛  و  این کارها، آسان 
که  کافی  مشتری،  روانی  شرایط  مدیریت  و  ترس 
خرده فروشانی  کمند.  هم  خیلی  هیچ،  نیستند 
به  باید  می کنند  تولید  غیرضروری  محصوالت  که 
»فضا« به چشم یک »خدمات« نگاه کنند یا به زبان 
ساده تر، فکر کنند که فضا یک صحنه اجرای نمایش 
اما  هیاهو،  بی  و  است  آرام  صحنه  روی  که  است 
پشت صحنه، درحال کارگردانی و مدیریت حرکات 
صحنه  روی  که  هستند  پیچیده ای  دیالوگ های  و 

اتفاق می افتد.
»تاپرور«  شرکت  در  ما  تیم   ،2019 پاییز  در 
سوهو«  »تاپ  نام  به  را  ایده ای   )Tupperware(
تاپ سوهو  کردند.  اجرا  و  مطرح   )Tupp Soho(
یک فروشگاه موقتی )pop up( یا بهتر است بگویم 
لطف  به  که  بود  برای خریداران  تجربه جدید  یک 
به  نیازی  نیست،  محصوالت  لمس  به  نیازی  آن، 

نیست  شده  خریداری  محصوالت  کردن  جایگزین 
نمایش  به  که  آیتم هایی  ندارد.  لزومی  ازدحام  و 
داشتند.  را  ویترین  حکم  بودند،  شده  گذاشته 
را  کارکنان  از  یکی  می پسندیدی،  را  محصول  اگر 
به  مجهز  تبلت  یک  با  را  خرید  تا  می کردی  صدا 
دهد.  انجام  برایت  مالی  تراکنش  اپلیکیشن های 
فروشنده  انجام  شد،  خرید  عملیات  اینکه  از  پس 
محصوالت  می رفت،  صحنه«  »پشت  به  مربوطه 
کیسه  در  و  می کرد  بسته بندی  برمی داشت،  را 
می گذاشت )یا ساک های پارچه ای که قابل استفاده 
این  بازدیدکنندگان  به  تجربه  این  مجدد هستند(. 
بزنند و مثل  امکان را می داد که در فروشگاه قدم 
یک موزه با حوصله از آن بازدید کنند و محصوالت 
سوی  این  از  باشند  مجبور  آنکه  بدون  را  بزرگ 
ببرند،  خودشان  با  فروشگاه  آن سوی  به  فروشگاه 
ما همین حاال هم شاهد خدمات  کنند.  خریداری 
مشابهی در فروشگاه های لوکس هستیم که از حوزه 
هتلداری الهام گرفته اند. به لطف تکنولوژی، دلیلی 
ندارد که این روش را در سایر حوزه ها پیاده نکنیم.

تماس«  بدون  »خرید  اینکه  به  توجه  با  به عاوه، 
شد،  خواهد  تبدیل  عادی  روال  یک  به  احتماال 
خرده فروش ها باید به سایر صنایع که درحال ارائه 
الگو  آنها  از  و  کنند  نگاه  هستند،  مشابه  خدمات 
ساعت  برای  را  میز  یک  می توانیم  وقتی  بگیرند. 
۷:30 شب برای شام رزرو کنیم، چرا نتوانیم خرید 
وسیعی  طیف  کنیم؟  رزرو   6:30 ساعت  برای  را 
سیستم های  از  هم  حاال  همین  کسب وکارها  از 
باشگاه های  از  می کنند،  استفاده  دیجیتال  رزرو 
در  مردم  روان درمانی.  کلینیک های  تا  گرفته  یوگا 
برای یک خرید ساده،  ندارند  دیگر حوصله  آینده، 
بعدی  نفر  از  زیاد  فاصله  با  و  در صف های طوالنی 
برایشان  را  خرید  تجربه  است  بهتر  پس  بایستند، 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3674339-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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نگاه آخر

تکیه "معاون الملک"

https://www.isna.ir/photo/99043022354/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9#2
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