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نقش تشکل ها در عبور از کرونا
ــی  ــای منف ــه پیامده ــوم ک ــاز و نامعل ــی ب ــا پایان ــخ ب ــتانی تل داس
پرشــمارش عمــا گریبانگیــر همــه اقشــار جامعــه از فقیــر تــا غنــی 
ــا کــه  شــده و هیــچ اجتماعــی را مصــون نگــه نداشــته اســت. کرون
تــا رســیدن بــه واکســن و توزیــع گســترده جهانــی اش، یــک کابــوس 
ــود، همــه معــادالت  مشــترک در بیــن تمــام مــردم دنیــا خواهــد ب
جهانــی را بــه هــم ریختــه و دنیــا را بــا نوعــی باتکلیفــی هزینه ســاز 
ــاری  ــن بیم ــیوع ای ــترده ش ــوارض گس ــت. از ع ــرده اس ــه ک مواج
ــر  ــابقه اش ب ــر بی س ــهروندان و تاثی ــم و روان ش ــامت جس ــر س ب
ــی از  ــاد یک ــم، اقتص ــه بگذری ــورها ک ــت گذاری های کان کش سیاس
مهم تریــن بخش هایــی اســت کــه هزینــه قابــل توجهــی را بــه دلیــل 

ــا متحمــل شــده اســت. شــیوع کرون
ــت  ــترده فعالی ــای گس ــا محدودیت ه ــی ی ــی از تعطیل ــه ناش هزین
ــته  ــا، بس ــه و تقاض ــادالت عرض ــن مع ــم ریخت ــه ه ــب وکارها، ب کس
ــن و لجســتیک کاال  ــواری های گســترده در تامی ــا، دش شــدن مرزه
ــی از  ــش کوچک ــا بخ ــا، تنه ــرعت پروژه ه ــه س ــل توج ــت قاب و اف
رهــاورد کرونــا بــرای اقتصــاد دنیــا بــوده اســت. در ایــران امــا تحریــم، 

پیش بینی ترین  غیرقابل  کووید-1۹  اپیدمی 
رخداد برای کل دنیا در عصر حاضر محسوب 
می شود. اگرچه در روزهای ابتدایی شیوع این 
بیماری، احتمال آن می رفت که دنیا با ابعادی 
نه چندان گسترده تا چند ماه درگیر آن باشد، 
آن  با  جهان  کشورهای  همه  امروز  آنچه  اما 
گسترده  بی سابقه،  شیوعی  شده اند،  مواجه 
پایان  نمی توان  باال است که عمال  تلفات  با  و 

روشنی برای آن متصور بود.
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وبینار آموزشی ارتباط مخابراتی بر پایه 
TPS و سیستم حفاظت از راه دور PLC
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ــامان  ــب و نابس ــاد ملته ــی، اقتص ــود نقدینگ کمب
و فضــای کســب وکار نامتعــادل، پیــش از کرونــا 
شــالوده های اقتصــادی را متزلــزل کــرده بــود. حــاال 
اپیدمــی کوویــد-۱۹ کــه هنــوز هــم تعــداد قربانیــان 
ــک بحــران  ــه ی ــش اســت، ب ــه افزای ــه اش رو ب روزان
درونــی و بســیار گســترده دامــن زده و فضــای 
اقتصــادی ایــران را بیــش از هــر زمــان دیگــری دچار 

ــت. ــرده اس ــی ک ــل پیش بین ــانات غیرقاب نوس
ــا مشــکات  ــا ب ــاالن اقتصــادی در همــه حوزه ه فع
ــد،  ــان بوده ان ــه گریب ــا آن دســت ب ــه ب متعــددی ک
ــنی  ــی روش ــا آمادگ ــا عم ــا کرون ــه ب ــرای مواجه ب
ــب  ــنی از کس ــر روش ــم تصوی ــروز ه ــتند و ام نداش
نکتــه  ندارنــد.  پســاکرونا  در  خــود  وکارهــای 
تامیــن  در  دولــت  محدودیــت  کــه  اینجاســت 
نقدینگــی مــورد نیــاز بــرای حمایت هــای فراگیــر و 
ــی در جبــران خســارات  همه جانبــه کرونایــی، ناتوان
ــف و  ــع مختل ــب وکار ها و صنای ــه کس ــده ب وارد ش
ــان و  ــظ ج ــه حف ــردن وظیف ــول ک ــت مح در نهای
ــرکت ها و  ــه ش ــا ب ــا کرون ــل ب ــردم در تقاب ــال م م
ــن  ــه زیان هــای ناشــی از ای بنگاه هــای اقتصــادی، ب
بیمــاری در کشــور دامــن زده اســت. بــه هــر حــال 
ــادی و  ــاالن اقتص ــه فع ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
صنعتــی نمی تواننــد بــه امیــد وقــوع یــک معجــزه، 
ــه  ــر ب ــا ناگزی ــد. آنه ــا کنن کسب وکارهایشــان را ره
مبــارزه بــرای بقــا هســتند و بــه همیــن دلیل شــاید 
ــوان نماینــدگان  نقــش تشــکل های اقتصــادی به عن
قانونــی کســب وکارها، در ایــن میــان پررنگ تــر 
ــاختار  ــه در س ــم ک ــد بپذیری ــد. بای ــه باش از همیش
کشــور،  اقتصــادی  تصمیم ســازی  غیرمنعطــف 
ــده از  ــت و کارشناسی ش ــف درس ــک تعری ــه ی ارائ
راهکارهــا  و  ضرورت هــا  اولویت هــا،  چالش هــا، 
ــه ســمت حــل مســاله محســوب  ــد ب ــک گام بلن ی

همــه  در  بخش خصوصــی  رو  ایــن  از  می شــود. 
حوزه هــای اقتصــادی پیــش از هــر اقــدام دیگــری، 
بایــد بــرای بازنگــری تعاریــف و چارچوب هــای 

ــد. ــی کن ــده، چاره اندیش ــن ش تعیی
ــاد  ــوان ایج ــرات بت ــه ج ــاید ب ــرد ش ــن رویک ــا ای ب
یــک گفت وگــوی موثــر بیــن بازیگــران اصلــی 
مهم تریــن  از  یکــی  را  کشــور  اقتصــاد  عرصــه 
ماموریت هــای انجمن هــای کســب وکار دانســت. 
مســیر  در  مرســوم  گایه مندی هــای  از  عبــور 
منافــع ملــی و دســتیابی بــه یــک تعامــل چندجانبه، 
ــف، کاری  ــای مختل ــن حوزه ه ــال بی ــجم و فع منس
اســت کــه بایــد در روزهــای کرونایــی در تشــکل ها 
برنامه ریــزی و دنبــال شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه 
جامعــه ایــران در هیــچ یــک از الیه هــای مختلفــش 
تــا سیاســت گذاران کان  عــادی  از شــهروندان 
ــر  ــک چارچــوب روشــن و موث ــه ی ــوز ب کشــور، هن
ــوءتفاهم،  ــارغ از س ــی ف ــاد گفت وگوهای ــرای ایج ب
نگرش هــای سیاســی، جایگاه هــای اجتماعــی و 
ــه  ــت ب ــت. درس ــیده اس ــری نرس ــای فک تفاوت ه
همیــن دلیــل نــه تنهــا در مواجهــه بــا کرونــا 
ــادی  ــاس اقتص ــع حس ــیاری از مقاط ــه در بس بلک
ــا  ــا تصمیم گیری ه ــف ب ــای مختل ــور، حوزه ه کش
ــران  ــاد بح ــه ابع ــره ای، ب ــتگذاری های جزی و سیاس
ــرای  ــدی ب ــکاری کلی ــته اند راه ــن زده و نتوانس دام

ــد. ــن کنن ــرایط تدوی ــود ش بهب
ــن  ــخت ترین و حیاتی تری ــاید س ــا ش ــیوع کرون ش
آنهــا  باشــد، چراکــه  بــرای تشــکل ها  آزمــون 
به عنــوان کنشــگران مدنــی، اصلی تریــن بســتر 
ــرای ایجــاد گفت وگوهــای موثــر چندجانبــه بیــن  ب
بازیگــران اقتصــادی محســوب می شــوند. البتــه 
ــک  ــق ی ــاختارهای دقی ــف س ــک تعری ــدون ش ب
ــور در  ــی و راهکارمح ــد، مل ــر، هدفمن ــل موث تعام

ــای  ــه فعالیت ه ــم در عرص ــوز ه ــه هن ــرایطی ک ش
نیاموخته ایــم،  را  بســیاری  درس هــای  تشــکلی 
دشــوار اســت امــا ناممکــن نیســت. اپیدمــی 
ــی و  ــای منف ــه پیامده ــود هم ــا وج ــد-۱۹ ب کووی
گاه دردنــاک و دلهــره آورش، فرصتــی مغتنــم بــرای 
ــور در  ــی گفت وگومح ــت جمع ــک حرک ــف ی تعری
راســتای شناســایی، اولویت بنــدی و راهکاریابــی 
بــرای چالش هــای متعــدد فضــای کســب وکار اســت. 
انجمن هــای کســب وکار و تشــکل های اقتصــادی 
ــود،  ــای خ ــی و ظرفیت ه ــوان جمع ــر ت ــکا ب ــا ات ب
گام  در  و  می تواننــد گفت وگوهــای درون صنفــی 
بعــدی فراصنفــی را تقویــت و از ایــن طریــق تعامــل 
بخش خصوصــی و حاکمیــت را تســهیل کننــد. 
بی شــک تشــکل های اقتصــادی قادرنــد زوایــای 
تاریــک محیــط کســب وکار را بــرای سیاســت گذاران 
بــه درســتی روشــن کــرده و زمینــه را بــرای عبــور از 

ــد. ــم آورن ــور فراه ــاد کش ــی اقتص ــرایط بحران ش
آنچــه اقتصــاد کشــور را از بنــد مشــکات پرتعــدادی 
کــه کرونــا بــه شــدت بــه آنهــا دامــن زده اســت، رها 
می کنــد، بازتعریــف ســازوکارهای گفت وگــو در بطن 
تصمیم ســازی کشــور  و  اقتصــادی  جریان هــای 
ــی تشــکل ها در  ــای صنف ــارغ از پیگیری ه اســت. ف
حــوزه کســب وکارهای تخصصی شــان، آنهــا بایــد در 
ایــن روزهــای ســخت و دشــوار یــک حرکــت انقابی 
را در بطــن جریانــی ســیال و موثــر از گفت وگوهــای 
چندجانبــه، آزاد و هدفمنــد شــکل دهنــد. ایــن 
ــا وجــود ســاختارهای پیچیــده و  حرکــت اگرچــه ب
ــت  ــازی ها در دول ــترده تصمیم س ــی گس بوروکراس
ــا  ــه نتیجــه برســد، ام ــدی ب ــه کن ــن اســت ب ممک
ــن بیمــاری  ــاز آن در روزهــای ســخت شــیوع ای آغ
می توانــد بــه نقطــه عطفــی بــرای جامعــه مدنــی و 

اقتصــاد کشــور بــدل شــود.

ثبت میزان تولید حوزه  های 
صنعت برق و الکترونیک

وزارت صمت طی نامه شماره 60/۱60553 در تاریخ 
۹۹/7/۱ از اعضا سندیکا خواسته است تا اطاعات 
مربوط به میزان تولید در حوزه های مختلف صنعت 
برق و الکترونیک خود را از طریق فرم پیوستی برای 

این وزات خانه ارسال نماید. 
محترم  اعضا  از  سندیکا  منظور  همین  به 
منوی  در  نامه  مطالعه  ضمن  دارد  درخواست 
پیوست  فرم  تکمیل  به  نسبت  اعضا،  اطاعیه های 
ایمیل  به  ارسال آن  تاریخ ۹۹/7/۱6 و  تا   این خبر 

info@ieis.ir اقدام نمایند. 
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 تاکید وزیر صنعت بر جلوگیری 
از خام فروشی فوالد

دنبال  به  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صادرات محصوالت نهایی فوالد و جلوگیری از 

خام فروشی هستیم.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری فـارس، برخـی 
کاربـران سـامانه »فـارس مـن« بـا ثبـت سـوژه ای 
بـا عنـوان »با مافیـای ورق فـوالد در بـازار برخورد 
شـود« اعـام کردنـد »مافیای موجـود در بازار ورق 
فـوالدی سـبب شـده بـود تـا 3 نفـر تنهـا در یـک 
مـاه ۱60 میلیـارد تومـان از ایـن بازار سـود ببرند، 
عـده ای از شـرکت های فـوالدی برای کسـب سـود 
بیشـتر اقـدام بـه عرضـه بـاالی ورق هـای فـوالدی 
خـود در بـازار آزاد کرده انـد، موضوعـی کـه خاف 
قوانیـن و مقرراتـی اسـت کـه وزارت صمت پیشـتر 
بـرای آنهـا تعییـن کـرده اسـت. ایـن محصـول در 

بـازار آزاد از قیمـت ۱۲ هـزار و ۲00 تـا ۱6 هـزار 
و 500 تومـان معاملـه مـی شـود ایـن در حالـی 
اسـت کـه ورق فـوالدی در بـورس کاال حـدود ۴0 
تـا 70 درصـد ارزان تـر و کمتـر عرضـه می گـردد 
و از آنجایـی کـه ایـن محصـول در صنایـع زیـادی 
کاربـرد دارد انتظـار مـی رود تدابیـری اتخاذ شـود 

تـا  مصرف کننـده نهایـی متضـرر نشـود.«
وزیـر  حسـینی  رزم  علیرضـا  خصـوص  ایـن  در 
صنعـت، معـدن و تجـارت اظهـار داشـت: یکـی از 
برنامه هـا و اولویت هـای راهبـردی وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت تکمیـل زنجیره هـای صنعتـی از 
جملـه فـوالد در کشـور می باشـد که خوشـبختانه 
در بعضـی از اسـتان ها زنجیـره تکمیـل شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه این مسـیر در اسـتان فارس 
نیـز همـوار تـر شـده اسـت، تصریـح کـرد: تکمیل 
زنجیـره فوالد این اسـتان شـروع شـده اسـت و فاز 
چهـارم طرح توسـعه ذوب آهن کوار نیـز در همین 
راسـتا می باشـد کـه امـروز آغـاز عملیـات اجرایی 

آن بوده اسـت.
وزیـر صنعـت، معـدن و  تجـارت با اعـام اینکه باید 
بسـمت صـادرات محصـوالت نهایـی فـوالد برویـم، 
تاکیـد کـرد: بـا جلوگیـری از خـام فروشـی زمینـه 

اشـتغال فراهـم خواهد شـد.
رزم حسـینی ادامـه داد: تکمیـل هـر چـه بیشـتر 
و  روی  مـس،  جملـه  از  صنایـع  تمـام  زنجیـره 
آلومینیـوم را در دسـتور کار داریـم و  مورد پیگیری 

قـرار مـی دهیـم.
وی بـا تأکیـد بـر تکمیـل ظرفیت های خالـی اعام 
کـرد: حـدود ۱0 میلیـون تـن ظرفیـت خالـی نورد 
داریـم کـه در سـال جهـش تولیـد در نظـر داریـم 
بخشـی از ایـن ظرفیـت را توسـط شـرکت هـای 

بـزرگ تکمیـل کنیم.

تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی

رفع تعهد ارزی ۹۷ و ۹۸ توسط 
2 صرافی تا اطالع ثانوی انجام 

می شود
و  ملی  صرافی های  مرکزی،  بانک  تصمیم  با 
توسعه صادرات تا اطالع ثانوی مسئول دریافت 
ارز حاصل از صادرات هستند؛ ضمن اینکه رفع 

تعهد ارزی صادرکنندگان برای سال های ۹۷ و 
۹۸ در این صرافی ها انجام می شود.

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
محسن بوالحسنی مدیرعامل شرکت صرافی توسعه 
صادرات  از  حاصل  ارز  دریافت  از  ایران  صادرات 
توسط صرافی توسعه صادرات تا اطاع ثانوی خبر 
برای  صادرکنندگان  ارزی  تعهد  رفع  گفت:  و  داد 

سال های ۹7 و ۹8 انجام می شود.
بنابراین صرافی های توسعه صادرات و ملی به عنوان 
از  حاصل  ارز  ثانوی  اطاع  تا  منتخب  صرافی های 
با  حواله  به صورت  را  یادشده  سال های  صادرات 
نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی دریافت 

می  کنند.
بوالحسن اعام کرد: دریافت اسکناس به منظور رفع 
تعیین شده  سقف  های  تا  جاری  صادراتی  تعهدات 
برای  و  دارد  ادامه  کماکان  مرکزی  بانک  توسط 
ارزی سنوات  به منظور رفع تعهد  دریافت اسکناس 
و  مرکزی  بانک  تکلیف  تعیین  انتظار  در  گذشته، 
دریافت اطاعات در مورد میزان و نرخ آن هستیم.

وی در مورد اظهارنظرهای اعام شده در مورد عدم 
وجود مکانیزم الزم برای بازگشت ارز از کشورهای 
توسعه  گفت: صرافی  افغانستان،  و  پاکستان  عراق، 
از  ارز  انتقال  کار  ایجاد شبکه  های الزم  با  صادرات 

کشورهای مذکور را انجام می دهد.
در  ایران  صادرات  توسعه  بانک  صرافی  مدیرعامل 
مورد صادرات ریالی، اظهار داشت: موضوع مستثنی 
بودن صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان 
منتفی شده است و به موجب بخشنامه های اباغی، 
ارزی  به صورت  صرفاً  صادراتی  هرگونه  مابه ازای 
خواهد بود و همچنین تسویه تعهدات مربوط باید 
ارزی  به صورت  کشورها  سایر  به  صادرات  همانند 

ایفاد شود.
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نیمی از بازار افغانستان در 
اختیار ایران است/فرصت 

بزرگ صادرات خدمات فنی و 
مهندسی به افغانستان

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در افغانستان با بیان اینکه حدود نیمی از بازار 
کاالهای وارداتی افغانستان در اختیار ایران است، 
گفت: همچنین این کشور از پتانسیل خوبی برای 
واردات خدمات فنی و مهندسی برخوردار است.

نیمـی از بـازار افغانسـتان در اختیـار ایـران اسـت/
فرصـت بـزرگ صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی 

افغانسـتان به 
بـا  گفت وگـو  در  قصـاب  جوانمـرد  محمدمهـدی 
دربـاره  فـارس،  خبرگـزاری  اقتصـادی  خبرنـگار 
وضعیـت تجارت  ایران با افغانسـتان و در پاسـخ به 
ایـن سـؤال که چـرا صـادرات ایـران به این کشـور 
طـی سـال هـای اخیـر رقمـی حدود سـه تـا چهار 
میلیارد دالر بوده و افزایشـی نداشـته اسـت، گفت: 
ظرفیـت بـازار افغانسـتان بیـش از ایـن نیسـت. در 
سـال اول ورود  به بازار افغانسـتان، میزان صادرات 
مـا بـه این کشـور حدود یـک  میلیـارد دالر بود که 
در سـال ۱3۹0 صـادرات مـا بـه ایـن کشـور بـه 3 

میلیـارد دالر افزایـش یافت. 
رایزن بازرگانی سـفارت جمهوری اسـامی ایران در 
افغانسـتان، بیـان داشـت: البته بعد از سـال ۱3۹0 
تـا حـدودی صـادرات مـا بـه ایـن کشـور کاهـش 
یافـت، امـا اکنون صـادرات ایـران به افغانسـتان به 
رقمـی  حدود 3 تا ۴ میلیارد دالر در سـال رسـیده 
کـه با توجـه به اینکـه قیمت پایـه صادراتـی بنا به 
درخواسـت صادرکننـدگان بـه دلیـل موضـوع رفع 
تعهـد ارزی و همچنیـن تصمیمـات بانـک مرکـزی 
کاهـش یافته اسـت، می تـوان گفت با محاسـبه آن 
30 درصـد، صـادرات ما بـه این کشـور افزایش نیز 

داشـته است. 
* نیمـی از بـازار کاالهـای وارداتـی افغانسـتان در 

اختیـار ایران اسـت
دالری  میلیـارد   3 صـادرات  داشـت:  بیـان  وی 
اسـت  حالـی  در  افغانسـتان  بـه  ایرانـی  کاالهـای 
کـه حجـم واردات کاال بـه ایـن کشـور در هر سـال 
حـدود  6 تا 7 میلیارد دالر اسـت، بنابراین شـرایط 
صـادرات مـا بـه ایـن کشـور خـوب اسـت و بخش 

افغانسـتان  کشـور  کاالیـی  بـازار  از  قابل توجهـی 
دراختیـار مـا قـرار دارد. 

کاهـش  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  قصـاب  جوانمـرد 
اسـت،  توجیه پذیـر  صـادرات  ملـی،  پـول  ارزش 
و  منسـجم  برنامه ریـزی  نیازمنـد  صـادرات  البتـه 
هدفمنـد اسـت، لـذا اگـر سیاسـت های صادراتـی 
باشـد، صـادرات منسـجمی  برنامه ریـزی تـوأم  بـا 
بـه جهـش  حتـی  تـوان  مـی  و  داشـت  خواهیـم 

بـود.  امیـدوار  نیـز  صادراتـی 
رایزن بازرگانی سـفارت جمهوری اسـامی ایران در 
افغانسـتان با اشـاره بـه برگزاری نمایشـگاه خدمات 
فنـی و مهندسـی ایـران در افغانسـتان گفـت: ایـن 
نمایشـگاه در آخریـن روز شـهریور و اوایـل مهرماه 
امسـال بـه مـدت سـه روز در زمینه های بـرق، آب، 
انـرژی و مخابرات در کشـور افغانسـتان برگزار شـد 
کـه برای برگـزاری این نمایشـگاه، بزرگترین هیأت 
تجـاری ایـران در بیسـت و پنـج سـال گذشـته بـه 

افغانسـتان اعزام شـد. 
ایـران در تعامـات  اینکـه سیاسـت  بـا بیـان  وی 
تجـاری بـا افغانسـتان انتقـال دانـش فنـی اسـت، 
بـه  منجـر  کشـور  دو  بیـن  خـوب  روابـط  گفـت: 
بازرگانـان  بیـن  تجـاری  خـوب  روابـط  برقـراری 
دو کشـور شـده اسـت، لـذا نمایشـگاه مذکـور بـا 
اسـتقبال بی نظیـر مـردم افغانسـتان و شـرکت های 

مختلـف روبـه رو شـد. 
کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  قصـاب  جوانمـرد 
بـه  کاال  واردات  محـدود  ظرفیـت  بـه  توجـه  بـا 
افغانسـتان، برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایی چـه 
تأثیـری در روابط تجاری دو کشـور خواهد داشـت، 
گفـت: صـادرات دارای دو بخش کاالیـی و خدمات 
فنـی و مهندسـی اسـت. همانطـور که اشـاره شـد، 
ظرفیت واردات افغانسـتان در بخـش کاالیی حدود 

6 تـا 7 میلیـارد دالر اسـت کـه مـا حـدود 3 تـا ۴ 
میلیـارد دالر از بازار کاالهای وارداتی افغانسـتان را 

داریم. دراختیـار 
* لـزوم بهـره گیـری از فرصـت صـادرات خدمـات 

فنـی و مهندسـی بـه افغانسـتان
رایـزن بازرگانـی سـفارت جمهـوری اسـامی ایران 
افغانسـتان  کشـور  داشـت:  بیـان  افغانسـتان  در 
نفـر جمعیـت در بخـش توسـعه  بـا ۴0 میلیـون 
زیرسـاخت های صنعتی از ظرفیـت باالیی برخوردار 
اسـت، لـذا فرصت هـای صادراتـی قابل توجهـی در 
بخـش صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی تـوأم 
بـا انتقـال دانـش فنـی بـرای مـا فراهـم اسـت که 
برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایی در دسـتیابی بـه 
ایـن فرصـت هـای صادراتـی بـه مـا کمـک خواهد 

 . د کر
صادراتـی  موانـع  و  مشـکات  بـا  رابطـه  در  وی 
ایـران بـه افغانسـتان، بیـان داشـت: اگرچـه هـدف 
مـا توسـعه صـادرات بـه کشـور افغانسـتان اسـت؛ 
امـا زیرسـاخت های الزم بـرای ایـن توسـعه فراهـم 

نیسـت.
جوانمـرد قصـاب افـزود: زیرسـاخت های صادراتـی 
اسـت،  ضعیـف  کشـور  دو  شـرقی  مرزهـای  در 
لـذا الزم اسـت تـا مسـئوالن مربوطـه در  ایـران 
همکاری هـای  توسـعه  راسـتای  در  افغانسـتان  و 
تجـاری و بازرگانـی بـه این مسـئله توجه بیشـتری 
داشـته باشـند و ایـن زیرسـاخت هـا را فراهـم کنند. 
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متن کامل

امضای توافق صادرات برق اردن به عراق
طی روزهای گذشته اردن و عراق توافقی را امضا کردند که در راستای آن قرار است شبکه برق دو 

کشور متصل شده و اردن به عراق برق صادر کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از شینهوا، طی روزهای گذشته عراق و اردن 

با امضای توافقی از اتصال شبکه برق دو کشور و صادرات برق توسط اردن به عراق خبر دادند.
ویدیو  به صورت  توافق  این  کرد:  اعام  بیانیه ای  اردن طی  معدنی  منابع  و  انرژی  وزارت  اساس  برهمین 
کنفرانس امضا شده و قرار است در نخستین فاز اردن هزار گیگاوات برق به صورت ساالنه به عراق صادر کند.

براساس این توافق این امکان وجود دارد که طرفین میزان برق صادراتی اردن به عراق را افزایش دهند.
حا زاباتی وزیر انرژی اردن در این باره بر اهمیت اتصال شبکه های برق دو کشور تأکید و اعام کرد: این 

پروژه می تواند ثبات و امنیت توزیع نیرو در هر دو کشور را افزایش دهد.
بیانیه طرف اردنی اعام کرده صادرات برق به عراق در فاصله ۲6 ماه پس از امضای این توافق آغاز خواهد 

شد.
اردن تاکنون چندین توافق در راستای همکاری با عراق در حوزه انرژی امضا کرده است. این کشور هم اکنون 
روزانه ۱0 هزار بشکه نفت از عراق خریداری می کند و دو کشور در حال کار روی پروژه ایجاد خط لوله انتقال 

نفت از بندر بصره به اردن هستند.

تهدید های صادرات برق ایران 
در سایه غفلت سیاست گذاران/ 

بازار صادرات برق از دست 
می رود؟

در شرایطی که پتانسیل تبدیل شدن به قطب 
صادرات انرژی منطقه در کشور وجود دارد اما 
غفلت سیاست گذاری در این حوزه سبب شده 
بازار برق کشور در جنوب غرب آسیا از دست 

برود.
غفلت  سایه  در  ایران  برق  صادرات  تهدید های 
سیاست گذاران/ بازار صادرات برق از دست می رود؟

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
موجود  نیروگاه های  توسط  برق  شده  تولید  انرژی 
در سال ۹8 با رشدی معادل ۱.6 درصد نسبت به 
سال قبل به رقم 3۲8 میلیون مگاوات ساعت رسید. 
از این مقدار 3۲۲ میلیون مگاوات ساعت آن تولید 
نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی و مابقی 

آن مربوط به صنایع بزرگ به حساب می آید.
تولیدی  برق  مگاوات  میلیون   3۲۲ از  بین  این  در 
کشور، میزان 8 میلیون مگاوات ساعت به 7 کشور 
معادل ۲.5  رقم  این  است که  همسایه صادر شده 

درصد از کل برق تولیدی کشور تلقی می شود.
در راستای نگاه دقیق تر به بازار صادارات برق ایران، 

به  کرد.  توجه  کشور  صادراتی  برق  مقاصد  به  باید 
استناد آمار تفضیلی صنعت برق در سال ۹8، 8۲.8 
درصد از کل انرژی برق صادر شده کشور به شبکه 
 ۹.7 همچنین  می شود.  تزریق  عراق  کشور  برق 
افغانستان می شود.  روانه  برق صادر شده  از  درصد 
7.5 درصد برق صادر شده نیز وارد شبکه برق سایر 

همسایگان خواهد شد.
توسط  برق  تبادل  با  مرتبط  توافق های  *افزایش 

کشورهای همسایه در سایه غفلت متولیان نیرو
صادرات برق در سال های اخیر به تنها منبع درآمد 
ارزی وزارت نیرو تبدیل شده و همین امر اهمیت 
در  این  می کند.  مشخص  را  حوزه  این  استراتژیک 
حالی ست که پخش اخبار توافق کشورهای همسایه 
برق می تواند خبر مناسبی  انرژی  تبادل  به منظور 

برای حوزه صادرات کشور تلقی نشود.
کشور   ۲ توافق  خبر  مهرماه   7 فارس،  گزارش  به 
اردن و عراق پیرامون اتصال شبکه برق و صادارت 
برهمین  شد.  رسانه ای  عراق،  به  اردن  از  کاال  این 
طی  اردن  معدنی  منابع  و  انرژی  وزارت  اساس 
ویدیو  صورت  به  توافق  این  کرد:  اعام  بیانیه ای 
فاز  نخستین  در  است  قرار  و  شده  امضا  کنفرانس 
به  ساالنه  صورت  به  برق  ساعت  گیگاوات   ۱000

عراق صادر شود.
توجه به آمار برق صادر شده از اردن به عراق موید 
قرارداد  این  سبب  به  اردنی ها  که  است  امر  این 
ما نسبت  معادل یک ششم برق صادر شده کشور 
به صادرات برق اقدام می کنند. این در حالی ست که 
از لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی، فاصله کشور اردن از 
تمرکز جمعیتی عراق بسیار بیشتر از فاصله ایران از 

این مراکز جمعیتی واقع در شراق عراق است.
سایر  و  عراق  بین  انرژی  تبادل  افزایش  بر  عاوه 
متحده  ایاالت  قوی  حضور  همسایه،  کشورهای 

https://www.farsnews.ir/news/13990709000369/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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مزایده  آگهی  انتشار  از  برق  سخنگوی صنعت 
فروش برق حاصل از تولید توربین های انبساطی 
شهیدمنتظری  و  اهواز  رامین  های  نیروگاه 

اصفهان برای استخراج رمزارزها خبر داد.
ایجاد  مشهدی  رجبی  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
یکی  را  اخیر  های  سال  در  درآمدی  پایدار  منابع 
از اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد و افزود: 
نوسانات شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش 
برق به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها 
بزرگی  شکاف  کشور  برق  صنعت  در  ها  هزینه  و 
ایجاد شود و متاسفانه بر ابعاد آن به صورت ماهانه 

افزوده می شود.
وی استخراج رمزارزها و فروش برق مورد نیاز آن را 
یکی از راه های کسب درآمد در حوزه برق برشمرد 
هیات  اباغی  مقررات  و  قوانین  براساس  گفت:  و 
توان  از  تا  است  شده  مقرر  نیرو  وزارت  و  وزیران 
واحدهای نیروگاه های توربین انبساطی برای تولید 

رمزارز استفاده شود.
رجبی مشهدی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود 
در این بخش استفاده از انرژی تولیدی توربین های 
انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت 
جهت تولید برق در آن استفاده نمی شود و تنها از 

طریق جریان گاز برق تولید می شود. از سوی دیگر 
برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف 

می شود و به شبکه سراسری متصل نیست.
با  برق  صنعت  سخنگوی  توانیر،  اعام  طبق 
و  نکا  اهواز،  رامین  نیروگاه  سه  در  اینکه  بر  تاکید 
شهیدمنتظری تجهیزات مربوطه نصب شده است، 
مگاوات   ۴0 تا   30 بین  نیروگاه  سه  این  در  گفت: 
دارد  انبساطی وجود  توربین  از  برق  تولید  ظرفیت 
که در این مرحله ۱5 مگاوات برای رمزارز در نظر 

گرفته شده است.
مزایده  آگهی  مرحله  این  در  کرد:  تاکید  وی 
انبساطی  توربین های  تولید  از  برق حاصل  فروش 
برای  شهیدمنتظری  و  اهواز  رامین  های  نیروگاه 
استخراج رمزارزها در سامانه ستاد)سامانه تدارکات 
www.setadiran.  الکترونیکی دولت( به نشانی
به  مربوط  مزایده  آگهی  و  است  شده  منتشر   ir

نیروگاه نکا نیز اواخر هفته جاری منتشر می شود.
اینکه آخرین مهلت  بیان  با  برق  سخنگوی صنعت 
چهاردهم  رامین  نیروگاه  مناقصه  در  حضور  برای 
مهرماه و مناقصه نیروگاه شهیدمنتظری نیز بیستم 
بود، خاطرنشان کرد: درصددیم که  مهرماه خواهد 
و  نوسازی  جهت  در  بخش  این  از  حاصل  درآمد 

بهسازی نیروگاه ها مورد استفاده قرار بگیرد.

استفاده از برق نیروگاه ها برای استخراج رمزارز
4۶4 مگاوات به توان 

نیروگاه های حرارتی افزوده شد
تولید  فنی  دفتر  مدیرکل   - ایرنا   - تهران 
شرکت برق حرارتی گفت:4۶4 مگاوات با اجرای 
طرح های رفع محدودیت های تولید در واحدهای 
قدیمی بخار به توان نیروگاه های موجود اضافه 

شده است.
تولید  شرکت  خبری  پایگاه  شنبه  روز  گزارش  به 
نیروی برق حرارتی ایران، »اسماعیل نمازی« افزود: 
از سال ۹5 تاکنون با اجرای پروژه های ارتقای توان 
عملی واحدهای گازی یک هزار و 565 مگاوات به 

توان تولید نیروگاه های حرارتی افزوده شده است.
مگاواتی  هزار  دو  افزایش  به  اشاره  ضمن  وی 
بهسازی  طرح های  اجرای  با  نیروگاه ها  تولید  توان 
با  حالی  در  طرح ها  این  داد:  ادامه  نوسازی،  و 
انجام شده که  تومانی  سرمایه گذاری ۴۲7 میلیارد 
نیازمند  مگاواتی  هزار  جدید  نیروگاه  یک  احداث 

حدود ۱5 هزار میلیارد تومان سرمایه  گذاری است.
یا  کشور  در  حرارتی  نیروگاه های  افزود:   نمازی  
دارای توربین های بخار یا دارای توربین های گازی و 
یا سیکل ترکیبی )توربین گازی و بخاری( هستند؛ 
دو پارامتر ارتفاع از سطح دریا و دمای محیط، در 
توربین های گازی بسیار موثر  توان خروجی  میزان 
است؛ به طوری که هرچه ارتفاع از سطح دریا بیشتر 
شود و دمای محیط افزایش یابد شاهد کاهش توان 

خروجی توربین خواهیم بود.
 مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی خاطرنشان کرد: ظرفیت نامی یک توربین 
شرایط  در  توربین  این  که  است  این  معنای  به 
درجه   ۱5 دمای  در  و  دریا(  سطح  در  )یعنی  ایزو 
سانتی گراد چه مقدار تولید برق دارد و حدودا هر 
ایزو  دمای  به  نسبت  محیط  دمای  که  درجه   ۱0
خروجی  توان  درصد   7 تا   6.5 می یابد،  افزایش 

توربین را کاهش می دهد.
از سطح  ارتفاع  پارامتر  ادامه داد: نمی توان در  وی 
تغییری  است  نیروگاه  شدن  واقع  محل  که  دریا 
ایجاد کرد، اما می توان با خنک سازی هوای ورودی 
توان  محیط،  باالی  دمای  اثر  کاهش  و  توربین  به 
خروجی آن را بهبود داد. بدین منظور در چند سال 
زاویه  تغییر  و  ورودی  هوای  خنک  کاری  با  اخیر 
از  بخشی  به کمپرسور  ورودی  راهنمای هوای  پره 
تابستان  در  گازی  نیروگاه های  رفته  از دست  توان 
و  هزار  دو  افزایش  به  اشاره  با  نمازی  شد.  جبران 
با  حرارتی  نیروگاه های  تولید  توان  مگاواتی   ۲۹
برای  گفت:  نوسازی،  و  بهسازی  طرح های  اجرای 
احداث یک نیروگاه جدید هزار مگاواتی حدود ۱5 
ولی  است؛  نیاز  سرمایه  گذاری  تومان  میلیارد  هزار 
افزایش دو هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه های کشور 
با اجرای پروژه های رفع محدودیت تولید و ارتقای 
توان نیروگاه های موجود تنها با سرمایه گذاری ۴۲7 

میلیارد تومانی انجام شده است.
بازار  براساس مصوبه هیات تنظیم  تاکید کرد:  وی 
کاری  خنک  اجرای  زمینه  در  نیروگاهی  اگر  برق 
کند،  گازی سرمایه گذاری  واحدهای  ورودی  هوای 
ضریب  یک  با  برق  بازار  در  آن  آمادگی  درآمد 
افزایشی پرداخت خواهد شد تا حداکثر ظرف پنج 

سال بازگشت سرمایه  اجرای پروژه صورت بگیرد.
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عضو هیأت مدیره و معاون صنایع کوچک سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد:

رشد 1۶ درصدی صادرات 
صنایع کوچک و متوسط در 

نیمه نخست ۹۹
کوچک  صنایع  معاون  و  مدیره  هیأت  عضو 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
ایران از رشد 1۶.۷ درصدی صادرات واحدهای 
صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی از ابتدای امسال تا پایان شهریور 

خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل از  
ــگاران  ــا خبرن شــاتا، اصغــر مصاحــب در گفت وگــو ب
بیــان کــرد: جمــع صــادرات 6 ماهــه ایــن شــرکت ها 
یــک میلیــارد و 7۴0 میلیــون دالر بــود کــه در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال )یــک میلیــارد و 
۴۹0 میلیــون دالر(، رشــد ۱6.77 درصــدی را نشــان 
ــا وجــود شــیوع  می دهــد. وی افــزود:  ایــن توفیــق ب
ــران در  ــای ای ــودن مرزه ــا و بســته ب گســترده کرون
ــت  ــروس به دس ــن وی ــیوع ای ــی ش ــای ابتدای ماه ه
آمــده اســت. عضــو هیــأت مدیــره و معــاون صنایــع 
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــک س کوچ
صنعتــی ایــران اضافــه  کــرد: در ایــن مدت بیشــترین 
ــتان  ــورهای پاکس ــه کش ــع ب ــن صنای ــادرات ای ص
بــا یــک میلیــارد دالر، عــراق بــا 36۴ میلیــون دالر، 

ــده  ــارات متح ــون دالر، ام ــا 83 میلی ــتان ب افغانس
ــا 36 میلیــون  ــا 50 میلیــون دالر، ترکیــه ب ــی ب عرب
دالر، جمهــوری آذربایجــان بــا ۲6 میلیــون دالر، 
ارمنســتان بــا ۲5 میلیــون دالر و هنــد بــا ۲0 میلیون 

ــه ثبــت رســیده اســت. دالر ب
مصاحــب ادامــه داد:  مــواد غذایــی، ظــروف فــوالدی و 
آهنــی بــا گنجایــش بیــش از ۲0 لیتــر و انــواع ظروف 
ــدرات  ــده هی ــیمیایی بازدارن ــواد ش ــتیکی و م پاس
ــاد  ــدت ی ــی را در م ــام صادرات ــترین اق گازی، بیش

ــه خــود اختصــاص داده اســت. شــده ب
۴30 واحد صادر کننده در 6 ماهه امسال

وی بیــان داشــت: تعــداد واحدهــای صــادر کننــده در 
6 ماهــه امســال ۴30 واحــد بــود.

ــک  ــع کوچ ــاون صنای ــره و مع ــأت مدی ــو هی عض
ــی  ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای س
ایــران گفــت: اســتان های خراســان  رضــوی بــا 
3۴3.۹ میلیــون دالر، تهــران بــا ۱33.7 میلیــون دالر، 
آذربایجــان  شــرقی بــا ۱۲3.۲ میلیــون دالر، فــارس با 
88.7 میلیــون دالر و یــزد بــا 83.7 میلیــون دالر، بــه 
ترتیــب اســتان های بــا بیشــترین مقــدار صــادرات در 

مــدت یــاد شــده بودنــد.
ــی  ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای س
ــا  ــون ب ــه آن اکن ــتانی تابع ــرکت های اس ــران و ش ای
ــی و  ــه صنعت ــهرک و 3۲۲ ناحی ــودن 500 ش دارا ب
ــرداری،  ــژه اقتصــادی درحــال بهره ب ســه منطقــه وی
65 شــهرک و ناحیــه صنعتــی تخصصــی، 6 شــهرک 
فنــآوری، 37 مرکــز خدمــات فنــآوری و کســب و کار، 
۲ مجتمــع فنــآوری اطاعــات و خدمات نــرم  افزاری، 
ــرداری از  ــده و بهره ب ــرارداد منعق ــزار و 87۴ ق 85 ه
ــزار و 58  ــی و ســه ه ــزار و ۹۱۲ واحــد صنعت ۴5 ه
واحــد کارگاهــی، زمینه اشــتغال مســتقیم ۹35 هزار 
و 868 نفــر را در سراســر کشــور فراهــم کــرده اســت.

درخشش یوان
واحد پول ملی چین بهترین عملکرد فصلی 12 سال اخیر خود را به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، پس از آن که در سه ماهه سوم امسال یوان بهترین عملکرد خود در 
مقابل دالر طی ۱۲ سال اخیر را به ثبت رساند، توجه معامله گران به این ارز به عنوان یک دارایی امن جلب 
شده است. ارزش یوان طی این مدت حدود چهار درصد در مقابل دالر تقویت شده است که بهترین عملکرد 

در بین ۱0 ارز برتر جهانی مقابل اسکناس سبز محسوب می شود.  
به گفته تحلیل گران، موفقیت چین در مقابله با کرونا و جلوگیری از سقوط اقتصاد این کشور باعث جذب 
حمایت و سرمایه از طرف های خارجی شده است و این مساله می تواند به یوان کمک کند تا به یک دارایی 

ریسک گریز تبدیل شود.  
برد بچل-  مدیر بازار ارز در موسسه جفریز- گفت: یوان طی این دوره نسبت به دوره های قبلی خیلی کم 
نوسان تر ظاهر شد. چین کارهای زیادی را در دوره همه گیری کرونا انجام داد تا عملکرد بازار سرمایه خود 

را تقویت کند.  
ارزش یوان مقابل دالر اکنون در باالترین سطح خود از ماه می سال ۲0۱۹ قرار دارد. داده ها نشان می دهند 
که دارایی های خارجی صندوق بدهی چین در دوازده ماه منتهی به آگوست ۲۲ درصد رشد داشته است. 
طبق گفته بانک جهانی، اقتصاد چین امسال ۲.۱ درصد رشد خواهد کرد تا بدین ترتیب به تنها اقتصاد در 
بین ۱0 اقتصاد نخست جهان تبدیل شود که امسال را با رشد مثبت پشت سر خواهد گذاشت. از سوی دیگر 

اقتصاد آمریکا امسال احتماال ۴.۴ درصد کوچک خواهد شد.  
روند جهانی شدن یوان به سرعت ادامه دارد و میزان معامات یوان در بازارهای جهانی به نسبت یک دهه 
قبل حدود ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است. یوان نقش مهمی را در گسترش نفوذ مالی چین در جهان ایفا 

می کند و برخی تحلیل گران آن را اصلی ترین رقیب دالر در آینده در بازار ارز می دانند.
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در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

دولت در سه ماه اخیر بیش از 
3برابر بودجه کل امسال در 

بورس سهام فروخت
یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت 
این بازار اظهار کرد: مشکل اساسی بازار در دوره 
اخیر عمدتا مربوط به رشد بخشی از بازار تحت 
تاثیر اخبار و تبلیغات و عرضه صندوقهای دولت 
بوده است. دولت فقط در سه ماهه اخیر بیش از 
سه برابر بودجه کل سال 13۹۹ یعنی حدود 35 
هزار میلیارد تومان در بورس سهام فروخته و 

پول خارج کرده است.
بر  تاکید  با  ایسنا،  با  فرهنگ حسینی در گفت وگو 
رویدادهای بخش  تاثیر  تحت  مالی  بازارهای  اینکه 
واقعی اقتصاد هستند، اظهار کرد: بخشی از رخدادها 
در حوزه پولی و مالی مانند نرخ ارز و نرخ بهره و 
عامل  اخیر  در حدود 30ماه  دولت  عمرانی  بودجه 
موثر و اصلی بر بازار سرمایه بوده است. با این حال 
عاوه بر این رشد اسمی سود و درآمدها که عمدتا 
به دلیل کاهش ارزش پولی ملی و عما سود اسمی 
نیز  ها  شرکت  فروش  و  تولید  رشد  به  باید  است، 

توجه کرد.

بازار  در  ها  شرکت  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه با مشکل سرمایه در گردش روبه رو و برخی 
پروژه  تکمیل  تسریع  برای  نقدینگی  نیازمند  دیگر 
قابل  اثر  تواند  این دو عامل می  ها هستند، گفت: 
توجهی بر سودآوری کوتاه مدت و بلندمدت شرکت 
توسط  سهام  بازارگردانی  الزام  لذا  باشد،  داشته  ها 
در  منابع  غیربهینه  تخصیص  به  تواند  می  شرکت 

بنگاه های اقتصادی منجر شود.
حقیقت  در  داد:  ادامه  سرمایه  بازار  تحلیلگر  این 
سازمان بورس باید فضایی را ایجادکند تا بنگاه ها 
بتوانند تامین مالی مناسبی برای سرمایه گذاری در 
بخش واقعی اقتصاد در راستای جهش تولید انجام 

دهند و این مسیر نباید به بیراهه رود.
حسینی با تاکید بر اینکه نقش بازار سرمایه تامین 
سازمان  نقش  کرد:  اظهار  است،  ها  بنگاه  مالی 
مالی  تامین  و  آن  تسهیل  راستای  در  باید  بورس 
بنگاه های اقتصادی از مسیر بازار سرمایه از طریق 
تسهیل و ترغیب پذیرش شرکتها و افزایش سرمایه 
و مقررات زدایی در انتشار اوراق باشد. از سوی دیگر 
دنیا  در  و  تخصصی  و  مالی  فعالیتی  بازارگردانی 
رقابت  است که حتی  اقتصادی  و  فعالیتی سودآور 
جدی بین نهادهای مالی برای انجام آن وجود دارد 
و بورسها حمایتهای گسترده ای مانند هزینه های 

کارمزد و هزینه مالی برای آن قائل هستند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ابزارهای 
است،  تعریف  قابل  بازار  از  حمایت  برای  متعددی 
توضیح داد: از جمله این موارد می توان به افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی و انباشته اشاره کرد 
ندارد. همچنین  ها  برای شرکت  که هزینه خاصی 
می توان روش هایی مانند سهام خزانه را در شرکت 
با  کرد.  اجرایی  دارند،  مناسبی  نقدینگی  که  هایی 
این حال رویکرد اجبار و تحمیل تصمیمات به بنگاه 

های اقتصادی در هر شرایطی آثار سوء داشته و باید 
از آن احتراز شود.

وی با تاکید بر  اینکه نقدشوندگی اساسی ترین اصل 
بازارهای مالی در دنیا و ایران است، گفت: ابزارهای 
نقدشوندگی وجود دارد که  افزایش  برای  متعددی 
از جمله آن ها حضور معامله گران روزانه و کوتاه 
مدت است که می کوشند از نوسان ها سود کنند. 
نقدشوندگی  ای  هزینه  هیچ  بدون  عما  افراد  این 
بازار را افزایش می دهند و با حضور فعاالنه خود در 
معامات از روندهای شدید مانند کاهش شدید یا 

افزایش حبابی گونه جلوگیری می کنند.
معامله  نقش  لذا  افزود:  سرمایه  بازار  تحلیلگر  این 
گرانی که اقدام به فروش در همان روز می کنند، 
لزوما منفی نیست و باید جوانب مثبت و مفید آن 
نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین انتقاداتی که به 
اثر این افراد در اختال بازارگردانی و حمایت بازار 
این  عملکرد  مربوط  آنکه  از  بیش  شود،  می  بیان 
و  احساسی  یا  ضعف  عملکرد  از  ناشی  باشد،  افراد 
غیرعلمی بازارگردان یا خریدار حمایتی بازار و حتی 
نحوه  اطاعاتی  رانت  و  معامات  در  دستی  پیش 
حمایت از سهام است که روش مقابله با آن رجوع 
روشهای  از  استفاده  و  بازارگردانی  علمی  روش  به 

هوشمند و الگوریتمی در بازارگردانی است.
حسینی با بیان اینکه عما توقف دسترسی الگوریتم 
از  بر حمایت  اثر منفی  تواند  بازارگردانی می  های 
بازار  اساسی  مشکل  کرد:  اظهار  باشد،  داشته  بازار 
در دوره اخیر عمدتا مربوط به رشد بخشی از بازار 
تحت تاثیر اخبار و تبلیغات و عرضه صندوق های 
دولت بوده و دولت فقط در سه ماهه اخیر بیش از 
یعنی حدود 35  بودجه کل سال ۱3۹۹  برابر  سه 
هزار میلیارد تومان در بورس سهام فروخته و پول 

خارج کرده است.

بی اعتنایی دالر به کرونا گرفتن 
ترامپ!

برخالف بازار بورس، دالر با بی اعتنایی به خبر 
به  ترامپ  کرونای  آزمایش  نتیجه  شدن  مثبت 

مسیر صعودی خود ادامه داد.
کرونای  تست  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دونالد ترامپ و مانیا ترامپ- همسر وی مثبت اعام 
شده است و آن ها برای طی کردن مراحل درمان 
خود در کاخ سفید قرنطینه شده اند. ستاد انتخاباتی 
ترامپ با انتشار بیانیه ای اعام کرده است رویدادها 
و گردهمایی های انتخاباتی وی به صورت فیزیکی 
تا زمان بهبودی وی لغو و به صورت مجازی برگزار 
خواهد شد. تا زمانی که وی به بهبودی کامل دست 
پیدا کند، انجام برخی از امور اجرایی به عهده مایک 
مشخص  هنوز  بود.  خواهد  وی  اول  معاون  پنس- 
نیست که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
تغییر خواهد کرد یا خیر اما احتماال مناظره ها لغو 

خواهد شد.  
در ادامه سیگنال دهی متناقض به بازارهای مالی، 
آمریکا  بانک مرکزی  ارشد  از مدیران  یکی  بار  این 
از احتمال طوالنی شدن روند احیای اقتصادی این 
دفتر  مدیر  هارکر-  پاتریک  است.  داده  خبر  کشور 
منطقه ای فدرال رزرو در فیادلفیا گفته است فرض 
غالب این است که تا اواخر سال آینده، واکسن کرونا 

به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
بسیار  درس  یک  کووید-۱۹  اینکه  بیان  با  هارکر 
دردناک برای اقتصاد جهان بود گفت: به ما یاد داد 
که هنوز برای مواجهه با یک بحران تمام عیار آن 
طور که باید، آماده نیستیم. حتی اگر احیای اقتصاد 
بیشتر  میرهای  و  و جلوی مرگ  انجام شود  سریع 

https://www.isna.ir/news/99071208275/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
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پاندمی کووید-1۹ اگرچه آثار مخرب اقتصادی، 
بهداشتی و اجتماعی زیادی به بار آورده، اما یک 
فرصت بی سابقه را هم ایجاد کرده است: انجام 
بزرگ ترین آزمایش در مورد شرایط محیط کار 
را نشان داده  نتایج جالبی  این تجربه  دنیا.  در 
که آثار قابل توجهی در روش سازماندهی کار در 

آینده برای ما خواهد داشت.
برای ارزیابی نظرات کارکنان نسبت به این تغییرات، 
امسال،  ژوئیه  اواسط  تا  مه  اواخر  از  بوستون  گروه 
قبل  که  حرفه ای  کار  نیروی  هزار   ۱۲ از  بیش  از 
در  استخدام شده اند،  آن  در طول  و  از کووید-۱۹ 
کرده  نظرسنجی  هند  و  آلمان  آمریکا،  کشور  سه 
تحلیلگر،  مثل  مشاغلی  در  پاسخ دهندگان  است. 
مهندس، پرسنل منابع انسانی، معلم و کادر درمان 
فعالیت داشته اند. نظر آنها در مورد انعطاف پذیری، 
اجتماعی،  ارتباط  شغلی،  امنیت  رفاه،  بهره وری، 
که  کاری  ابزارهای  و  توسعه  و  یادگیری  فرهنگ، 

مورد استفاده قرار می دهند، پرسیده شد. 

شد،  داده  نظرسنجی  این  به  که  پاسخ هایی 
نظر  در  با  داد.  نشان  را  غیرمنتظره ای  دیدگاه های 
گرفتن سرعت و مقیاس تغییرات مرتبط با پاندمی 
نداشتند  زمانی  هیچ  کارفرماها  که  واقعیت  این  و 
به سوی  ناگهانی  تحول  برای  را  نیروهای خود  که 
دورکاری آماده کنند، انتظار داشتیم کاهش شدید 
برخی  اینکه  با  ببینیم.  را  کار  نیروی  بهره وری 
پاسخ دهنده ها چنین کاهشی را گزارش کردند، اما 
در کمال تعجب، اکثریت آنها گفتند که توانسته اند 
ارتقا  را  آن  حتی  یا  کنند  حفظ  را  خود  بهره وری 
تغییر  نشان دهنده  همچنین  آنها  پاسخ های  دهند. 
به  نسبت  کارکنان  انتظارات  در  که  است  بزرگی 
آینده کار ایجاد شده  است، به طوری که آنها اشتیاق 
شدیدی به روش های انعطاف پذیر کار نشان داده اند. 
کردیم  تحلیل  را  شده  نظرسنجی  نتایج  عاوه  به 
افزایش  و  حفظ  برای  که  را  کلیدی  فاکتورهای  و 
بهره وری در دو مدل کار حضوری و دورکاری مهم 

هستند، رمزگشایی کردیم. 

کار  دنیای  در  کسب وکار  که  شده  مشخص  حاال 
متفاوت خواهد بود. اما اگر همان طور که نظرسنجی 
اوج  در  کار  نیروی  بهره وری  می دهد،  نشان  ما 
قبلی  آمادگی  یا  آموزش  بدون هیچ گونه  و  پاندمی 
بیشتر شده، برخی روش های جدید کار را می توان 
در دنیای بعد از کووید-۱۹ هم ادامه داد. شناخت 
محرک های بهره وری در این محیط جدید و طراحی 
مدل های کاری مناسب و پایدار، برای موفقیت کار- 

هم امروز و هم فردا- ضروری است. 
 مساله بهره وری

نمی توان تاثیر اختالی را که در چند ماه گذشته در 
روند کارها ایجاد شده زیاد برآورد کرد. نظرسنجی 
 ۴0 حدود  شده اند  مجبور  کارفرماها  داد  نشان  ما 
رقم  که  بفرستند  دورکاری  به  را  کارکنان  درصد 
بی سابقه ای است و برای آنهایی که حضوری سرکار 
راه  از  همکاری  و  اجتماعی  فاصله گذاری  می روند، 
اما  است.  کرده  متحول  را  کار  محیط  تجربه  دور، 
مساله این است که به جای مشاهده ناکارآمدی و 
اختال در عملکرد کسب وکارها، تحقیقات ما چیزی 
را  آن  پیش بینی  هیچ کس  شاید  که  داده  نشان  را 
نمی کرد: کارکنان متوجه شده اند که بهره وری آنها 
مثل قبل ثابت مانده یا حتی پیشرفت قابل توجهی 

کرده است. 
ماه  چند  در  می گویند  کارکنان  درصد   75 حدود 
مورد  در  را  بهره وری خود  توانسته اند  پاندمی،  اول 
نوشتن  داده،  تحلیل  و  تجزیه  )مثل  فردی  وظایف 
ارائه و انجام کارهای اداری( افزایش دهند. در مورد 
همکاران،  با  مشارکت  )مثل  مشارکتی  کارهای 
کارهای تیمی و تعامل با مشتریان(، این رقم کمتر 
است. اما باز هم بیش از نیمی از کلیه پاسخ دهندگان 
)5۱ درصد( می گویند که توانسته اند بهره وری خود 
را در کارهای مشارکتی هم حفظ کنند یا افزایش 

دهند. 
عمیق تر  را  داده ها  موضوع،  این  دلیل  درک  برای 
بر کارهای مشارکتی  را  تحلیل ها  و  بررسی کردیم 
ما  نظرسنجی  که  همان طور  کردیم، چون  متمرکز 
از کار  نشان می دهد، در دنیای جدید که ترکیبی 
ظاهرا  مشارکتی  کار  داریم،  دورکاری  و  حضوری 
سخت تر شده و عامل نگرانی بیشتر کارفرماها است، 
چون خیلی از آنها معتقدند تیم ها برای همکاری و 
با هم داشته باشند.  باید جلسه حضوری  مشارکت 
شناخت  با  مستقیم  ارتباط  که  را  فاکتور  چهار  ما 
کارکنان از بهره وری و کارهای مشارکتی خودشان 
سامت  اجتماعی،  ارتباط  کردیم:  شناسایی  دارد، 

روحی، سامت جسمی و ابزارهای محیط کار.
که  پاسخ دهندگان  درصد   7۹ قابل توجه  رقم 
می گویند در همه این چهار فاکتور عملکرد خوبی 
دارند. آنها معتقدند توانسته اند بهره وری خود را در 
کارهای مشارکتی حفظ کنند یا افزایش دهند. در 
فاکتورها،  این  بیشتر  از  کارکنان  نارضایتی  مقابل، 
پاسخ دهندگانی  وقتی  باشد.  نگرانی  عامل  می تواند 
را بررسی کردیم که حداقل در 3 تا از این فاکتورها 
عملکرد بدی داشتند، متوجه شدیم فقط ۱6 درصد 
هر  حاال  داشته اند.  خوبی  بهره وری  که  می گویند 

فاکتور را جداگانه بررسی می کنیم.
اثر  ما  تحلیل  در  عجیب تر  نکته  اجتماعی.  ارتباط 
قابل توجهی است که ارتباط اجتماعی بر بهره وری 
با همکاران  اجتماعی  ارتباط  از  دارد. کارکنانی که 
خود راضی بودند، دو تا سه برابر بیشتر از افرادی که 
از این نوع ارتباطات ناراضی بودند، بهره وری خود را 
ثابت نگه داشته یا باال برده بودند. ارتباط اجتماعی 
چیزی است که باعث می شود ما در مشارکت با هم 
مولد باشیم. و بهره وری مشارکتی برای هر شرکتی 
که می خواهد ارتباطات خود را توسعه دهد، کارآیی 

نظرسنجی از 12۰۰ نیروی کار در مورد چشم انداز دورکاری

تغییر انتظارات کارکنان نسبت به آینده کار

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3697544-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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