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فرآیند بازگشت ارز تسریع 
و تکمیل می شود

ایران  اتاق  نایب رئیس  سالح ورزی،  حسین 
اتاق  ده گانه  پیشنهادات  مجموعه  کرد  اعالم 
ایران در مورد زمان بندی و روش های بازگشت 

دعوت به همکاری

درج آگهی در رسانه های سندیکا

ارز در صورت تصویب نهایی، فرآیند بازگشت 
هم چنین  او  تکمیل  می کند.  و  تسریع  را  ارز 
در مورد صادرکنندگان کارتن خواب که توسط 
رئیس کل بانک مرکزی بیان شده این پرسش ها 
دریافت  از  قبل  افراد  این  که  کرد  مطرح  را 
افتتاح  بانکی  بازرگانی، چگونه حساب  کارت 
کرده، کد مالیاتی و کد بیمه تامین اجتماعی 
بیش  هویت  از  کسی  چرا  و  کرده اند  دریافت 
بازرگانی  کارت  بدون  صادرکننده  هزار   12 از 

سخنی نمی گوید؟

حسین سالح ورزی؛
 نایب رئیس اتاق ایران

 درصورت  موافقت با پیشنهادات ده گانه اتاق ایران ؛
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ادامه از صفحه قبلادامه از صفحه قبل
در  ایران  اتاق  نایب رئیس  سالح ورزی،  حسین 
واکنش به سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر 
وجود 70 کارتن خواب در میان صادرکنندگان بد 
حساب این پرسش را مطرح  می کند که چرا کسی 
در مورد هویت 12 هزار و 205  صادرکننده بدون 

کارت بازرگانی سخنی نمی گوید؟
کارت  صدور  ضوابط  اینکه  بیان  با  ورزی  سالح 
بازرگانی، ضوابطی است که در هیات دولت تصویب 
شده و بر اساس این مصوبات، کارت صادر  می شود، 
کرده  اعالم  مرکزی  بانک  رئیس کل  حال  گفت: 
ارز خود  از میان 250 صادرکننده ای که  است که 
و  کارتن خواب  نفر   70 بازنگردانده اند،  کشور  به  را 
از افراد ضعیف جامعه هستند. اما آنچه جای تامل 
واقعا کارتن خواب  افراد  این  اگر  این است که  دارد 
هستند چطور برای آنها کد مالیاتی صادر شده، یا 
آنها  نام شان گشوده شده، چگونه  به  بانکی  حساب 
از آن،  و مهم تر  اجتماعی دریافت کرده  تامین  کد 
بعد از بررسی اتاق های بازرگانی، وزارت صمت نیز 

صدور کارت این افراد را تایید کرده است.
 او در گفت وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران 
دقیق  به طور  کارتن خواب هستند،  آنها  اگر  افزود: 
باید اعالم شود که این افراد چه کسانی بوده و چه 
مشخصاتی دارند و کدام اتاق و کدام سازمان صمت 

استانی برایشان کارت صادر کرده است.
شهریور  اواخر  تا  داد:  ادامه  ایران  اتاق  نایب رئیس 
رفع  مرکزی،  بانک  اعالم  اساس  بر  مهرماه  اوایل  و 
مربوط  و 366 شناسه  هزار  ارزی حدود 15  تعهد 
نفر  بوده که 3161  به صادرکنندگان در حد صفر 
از شناسه ها دارای کارت بازرگانی فعال بوده اند. اما 
به مابه التفاوت این دو رقم، یعنی حدود 12 هزار و 
205 نفر که کارت معتبر نداشته اند، اصال پرداخته 
نمی شود که رقم 70 کارتن خواب در مقابل این 12 

هزار صادرکننده بسیار ناچیز است. بنابراین به نظر 
برخی  تنها  و  فراموش شده  اصل موضوع   می رسد، 
اعداد و ارقام بزرگ نمایی  می شود. نکته حائز اهمیت 
اینکه، گویی قرار است این نابسامانی به وجود آمده 
که عمدتاً ناشی از سیاستگذاری غلط است متوجه 
این 70 نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به 

کاربرده شده در مورد آنها نیز ابهام وجود دارد.
اهتمام  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اشاره کرد و گفت: نکته ای که روی آن اجماع وجود 
دارد این است که در شرایط امروز کشور به واسطه 
فروش  امکان  عدم  و  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
نفت، ارزآوری از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و 
تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات 
یک وظیفه ملی است و صادرکنندگان به این نکته 
به  را  صادرات  از  حاصل  ارز  باید  که  دارند  اهتمام 
کشور  اقتصادی  به چرخه  ممکن  زمان  سریع ترین 
بازگرداند. ما معتقدیم که این اتفاق رخ داده و ارز 
حاصل از صادرات بخش عمده ای از صادرکنندگان 
به کشور باز می گردد. چرا که آنها برای تداوم چرخه 

اقتصادی خود به منابع الیتناهی متصل نیستند.
بانک   1397 سال  در  که  بودیم  شاهد  افزود:  او 
مرکزی در ابالغ بسته سیاست های ارزی خود، در 
روش   5 دیگری  مرحله  در  و  روش   4 مرحله  یک 
تدریج  به  اما  کرد.  تعیین  ارزی  تعهد  رفع  برای  را 
بر محدودیت ها اضافه شد و در بسته سال 1399 
صادرکنندگان ملزم شدند که معادل 80 درصد ارز 
حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما و 20 درصد 
را از طریق سامانه سنا اظهار کنند. واقعیت این است 
که هر یک از صادرکنندگان با توجه به کشور هدف 
و محموله صادراتی در رابطه با زمان بندی بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یا 

هفتمین کنفرانس بین المللی 
ترانسفورماتور به صورت مجازی 

برگزار شد
کنفرانس بین المللی ترانسفور ماتور مهم ترین 
ترانسفورماتور  صنعت  در  کشور  ساالنه  اتفاق 
در ایران است که هرساله بیش از 5۰۰ کارشناس 
ترانسفورماتور از سراسر دنیا در این کنفرانس 

شرکت می کنند.
کنفرانـس بیـن المللـی ترانسـفور ماتـور مهم ترین 

ترانسـفورماتور  صنعـت  در  کشـور  سـاالنه  اتفـاق 
 500 از  بیـش  هرسـاله  کـه  اسـت  ایـران  در 
کارشـناس ترانسـفورماتور از سراسـر دنیـا در ایـن 
کنفرانـس شـرکت وآخریـن پیشـرفت های صنعـت 
ترانسـفورماتور را بـا یکدیگر به اشـتراک می گذارند 
گـذاری  فاصلـه  حفـظ  منظـور  بـه  امسـال  کـه 
وب  قالـب  در  و  مجـازی  صـورت  بـه  اجتماعـی، 

برگـزار شـد. نیـرو  کنفرانـس در وزارت 
المللی  بین  کنفرانس  هفتمین  در  فر  آقایی  آرش 
اول  قدرت  ایران  اینکه  به  اشاره  با  ماتور  ترانسفور 
ساخت و بازسازی ترانسفورماتور های قدرت و توزیع 
نقطه  بزرگترین  گفت:  داراست،  را  منطقه  در  برق 
در  کافی  تجربه  نداشتن  ترانس  تعمیرات  ضعف 
و  گمرکی  مشکالت  و  المللی  بین  بازاریابی  زمینه 

بانکی است.
و  تولید  فناوری  به  ایران  کرد:  اضافه  فر  آقایی 
قدرت  و  توزیع  ترانسفورماتور های  انواع  بازسازی 
اکنون  هم  که  طوری  به  است  یافته  دست  برق 
ایرانی در دو زمینه ساخت و تعمیرات  متخصصان 
گفتن  برای  حرفی  خاورمیانه  در  ترانسفورماتور ها 

داشته و رتبه نخست را به خود اختصاص دادند.
برگزاری  کرد:  امیدواری  اظهار  کنفرانس  این  دبیر 
ارائه  و  صنعت  این  توسعه  در  بتواند  رویداد  این 
مفید  رو،  پیش  چالش های  رفع  برای  راهکار هایی 

واقع شود.
وی در ادامـه مهم تریـن اهـداف ایـن کنفرانـس را 
توسـط  خارجـی  کشـور های  از  تجربیـات  انتقـال 
اسـاتید سـاکن در آن کشـور ها دانسـت و گفت: به 
اشـتراک گذاشـتن دانـش و تجربیـات شـرکت های 
یکپارچـه  و  تجمـع  و  ترانسـفورماتور ها  مختلـف 
کـردن این تجربیـات از دیگر اهـداف این کنفرانس 
بیـن  نزدیـک  ارتبـاط  راسـتا  همیـن  در  و  بـوده 

دانشـگاه و صنعـت فراهـم شـده اسـت. 

روش بازگشت ارز دچار محدودیت هایی هستند، بر 
اتاق  در  پیشنهادات ده گانه ای  اساس مجموعه  این 
روش های  هم  و  زمان بندی  که  شده  تهیه  ایران 
توصیه  قبلی  روش های  اساس  بر  را  ارز  بازگشت 

کرده است. 
به نظر  می رسد این پیشنهادات اجرایی بوده و فرآیند 
بازگشت ارز را تسریع و تکمیل  می کند. اکنون قرار 
 5 کارگروه  در  پیشنهادات  این  مورد  در  که  است 
نفره ای که شورای اقتصادی سران قوا تعیین کرده 
است، تصمیم گیری شود. در واقع تصمیم گیری در 
مورد آن به کمیته ماده 2 با حضور رئیس اتاق ایران 

که هفته آینده برگزار  می شود، موکول شد.
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رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
وزارت نیرو در طرح برق امید به دنبال رایگان 
نظر  به  و  است  از جامعه  بخشی  کردن مصرف 
می رسد که طرح واقعی سازی قیمت ها نیز در 

آینده نزدیک اجرا خواهد شد.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با میزان، با اشاره به 
طرح فروش اوراق نیروگاهی اظهار کرد: زمانی که 
ظرفیت بورس افزایش و به حد اعالی خود که در 
آن قیمت را عرضه و تقاضا مشخص کند، برسد؛ این 
قیمت  ثبات  در  که  غلطی  روند  می تواند  وضعیت 
تا  را  شده  گرفته  نظر  در  اخیر  سال های  در  برق 

حدودی اصالح کند؛ این گواهی می تواند به عنوان 
اوراق ارزشمند بخشی از مشکالت ناشی از کمبود 

نقدینگی را تامین کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح 
کرد: وزارت نیرو در طرح برق امید به دنبال رایگان 
نظر  به  و  است  جامعه  از  بخشی  مصرف  کردن 
می رسد که طرح واقعی سازی قیمت ها نیز در آینده 

نزدیک اجرا خواهد شد.
وی افزود: واقعی سازی قیمت انرژی که در برنامه 
سوم گنجانده شده بود اما با تصمیم گیری هیجانی 
تبدیل شد  تثبیت قیمت  به  از سوی مجلس وقت 
و مشکالت صنعت برق در خصوص تامین سرمایه 

گذاری و افزایش ظرفیت تولید برق را آغاز کرد.
صالحی عنوان کرد: فروش گواهی برق 5 مگاواتی به 
صنایعی که قیمت نهایی آن به صورت ارزی تعیین 
افزایش  و  عادالنه  قیمت  تعیین  امکان  می شود، 
سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه های برق را فراهم 

می کند.
بـه گفتـه وی، در برنامـه ششـم توسـعه ذکر شـده 
اسـت کـه تنهـا برقـی امـکان صـادرات را دارد کـه 
قیمـت گاز و سـوخت آن بـه صـورت غیـر یارانـه 
کشـور  تولیـدی  بـرق  تمـام  اکنـون  هـم  باشـد، 
بـا سـوخت ارزان گاز تامیـن می شـود و بـه نظـر 
نمی رسـد در شـرایط فعلـی تصمیمـی در خصوص 
شـده  گرفتـه  نیروگاه هـا  تولیـدی  بـرق  صـادرات 
باشـد و انحصـار صـادرات بـرق در دسـت دولـت 

خواهـد مانـد.
صالحـی ادامـه داد: در صورتـی که تکلیف سـوخت 
بـه  نسـبت  می تـوان  شـود  مشـخص  نیروگاه هـا 
صـادرات در ایـن بخش امیـدوار بود، اما تفاسـیری 
هـم در ایـن زمینـه وجـود دارد بـه گونـه ای کـه 
نیـز بـه عنـوان یـک صنعـت  بخـش پتروشـیمی 
تبدیلـی در شـرایط مشـابه بـا صنعت برق سـوخت 
بـا قیمـت کمتر دریافـت می کند و امـکان صادرات 

را نیـز دارد.
ایـران  بازرگانـی  اتـاق  انـرژی  کمیسـیون  رئیـس 
بیـان کـرد: ایـن گواهـی اوراق ظرفیـت نیروگاه هـا 
شـاید گام نخسـت بـرای ایجـاد شـرایط مشـابه بـا 
صنعـت پتروشـیمی اسـت کـه در آن سـوخت بـه 
قیمـت مناسـب بـه نیروگاه هـا داده شـود تـا امکان 

صـادرات بـرق نیـز فراهم شـود.
وی افـزود: مدعیـان صـادرات برق بر ایـن نظر باور 
دارنـد کـه در صورت فراهم شـدن امـکان صادرات، 
ایـن بخـش بـا سـاخت نیـروگاه ضمـن تامیـن نیاز 

داخـل بـه افزایش ظرفیـت برق نیز کمـک خواهند 
کـرد، ایـن ادعـا نیـز منطقـی به نظـر می رسـد آن 
هـم در شـرایطی کـه کشـور مشـکلی بـرای تامین 
گاز داخـل ندارد و از سـوی دیگر در زمینه صادرات 

گاز عمـال نقـش مهمـی را ایفا نکرده اسـت.
صالحـی بیـان کـرد: در شـرایط فعلـی می تـوان بـا 
اسـتفاده از ظرفیـت گاز نسـبت بـه صـادرات بـرق 
اقـدام کننـد، آن هـم در شـرایطی کـه کشـور های 
حـوزه خلیـج فـارس نیازمنـد بـه بـرق هسـتند و 
در کنـار صـادرات بـرق می توانیـم اقـدام بـه تبادل 

انـرژی در کشـور کنیـم.
تبادل انرژی قیمت برق را کاهش خواهد داد

رئیـس کمیسـون انـرژی اتـاق بازرگانـی ایرانـی بـا 
اشـاره بـه اهمیـت تبـادل انـرژی در کشـور بیـان 
کـرد: تبـادل انـرژی قیمـت بـرق را کاهـش خواهد 
کاهـش  بـرای  شـرایط  از  بایـد  نیـز  ایـران  و  داد 

انـرژی اسـتفاده کننـد. هزینه هـای تولیـد 
کاهـش  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان  صالحـی 
درآمد هـای نفتـی، صـادرات بـرق می توانـد فرصت 
مناسـبی بـرای افزایـش درآمد هـای دولتـی باشـد 
کـه بـا توجـه به توسـعه صنعـت بـرق و خودکفایی 
در سـاخت بسـیاری از قطعات و تجهیزات شـرایط 

بـرای آن فراهـم اسـت.
وی بـا اشـاره اهمیـت ارزنگار هـا بـرای درآمدزایـی 
رشـد  جهـان  در  ارز هـا  رمـز  کـرد:  بیـان  کشـور 
مناسـبی داشـته اسـت که سـهم ایران در استخراج 
ارز بـه 3 درصـد رسـیده کـه رقـم قابـل توجهـی 
اسـت و بـا توجـه بـه رسـمی بـودن شـناخته ایـن 
صنعـت از سـوی دولت، می تـوان با تعامل مناسـب 
زمینـه افزایـش درآمدزایـی بـرای کشـور را فراهـم 
کـرد و حتـی در جابجایـی منابـع مالـی در زمـان 

تحریم هـا موثـر باشـد.

طرح فروش اوراق نیروگاهی زمینه ساز صادرات برق
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صرفه جویی 2 هزار میلیاردی در صنعت برق

دستیابی متخصصان ایرانی به 
دانش تولید ترانسفورماتور

توانیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
صنعت  در  میلیاردی  هزار   2 گفت:صرفه جویی 
دانش  به  ایرانی  متخصصان  و  شده  ایجاد  برق 

تولید ترانسفورماتور دست یافته اند.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
المللی ترانسفورماتور امروز  هفتمین کنفرانس بین 
پنجشنبه اول آبان ماه سال جاری آغاز به کار کرد. 
در این مراسم مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق کشور، ضمن اشاره به این که تا پایان 
امسال به طور متوسط ماهانه 1000 مگا ولت آمپر 
توسعه  به  نیاز  گفت:  می شود،  مدار  وارد  ترانس 

ساالنه حداقل 9000 مگاولت آمپر ترانس انتقال و 
فوق توزیع در کشور وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر در افتتاحیه 
مدیریت،  نوع  این  کرد:  خاطرنشان  رویداد،  این 
شیوه ها و فرآیندهای خاصی را شامل می شود که از 
طریق آن ها دارایی ها، هزینه ها، ریسک ها و عملکرد 
تحقق  هدف  با  دارایی ها  عمر  چرخه  طی  در  آنها 
پایدار  و  بهینه  طور  به  سازمانی  استراتژیک  برنامه 

بهره برداری و اداره می شود.
*ساختار مدیریت صنعت برق نوین می شود

سخنگوی صنعت برق کشور در بیان اهداف مدیریت 
نوین صنعت برق کشور ادامه داد: کاهش حوادث و 
تداوم فرایند تولید تا مصرف، کاهش سرمایه گذاری 
و  هزینه ها  کاهش  سرمایه ها  از  بهینه  استفاده  و 
و  زودرس  فرسودگی  از  جلوگیری  درآمد  افزایش 
مدیریت  نوع  این  در  تجهیزات  عمر  طول  افزایش 

دنبال می شود.
اظهار  توانیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
ظرفیت  با  ترانس   65 حدود  اکنون  هم  داشت: 
2820 مگاولت آمپر با عمر باالی 50 سال و 255 
ترانس با ظرفیت 15231 مگاولت آمپر با عمر بین 

40 تا 50 مگاولت آمپر در کشور وجود دارد.
رجبی مشهدی یادآور شد: با پایش دقیق و تعمیرات 
بهینه می توان نرخ خرابی ترانسفورماتور های با عمر 

باال را کاهش داد.
*صرفه جویی 2 هزار میلیاردی در صنعت برق

بارگیری  وضعیت  خصوص  در  همچنین  وی 
 29 اکنون  هم  اظهارداشت:  نیز  انتقال  پست های 
درصد از کل ظرفیت ترانسفورماتور ها با بیش از 70 
از کل ظرفیت  درصد  و 18  اسمی  درصد ظرفیت 
ظرفیت  درصد   40 از  کمتر  با  ترانسفورماتور ها، 

اسمی بارگیری می شود.

تنها  با جابه جایی  رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: 
تومان صرفه  میلیارد  این ظرفیت، 1950  از  نیمی 

اقتصادی نصیب کشور خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر همچنین 
ترانسفورماتورها  هوشمندسازی  خصوص  در 
و  اتوماسیون  و  شبکه  هوشمندسازی  با  نیزگفت: 
ضریب  افزایش  می توان  ویژه  حفاظت  بکارگیری 
بهره برداری تجهیزات موجود و مدیریت دارایی را 

پیگیری کرد.
محدودیت  به  اشاره  با  همچنین  مشهدی  رجبی 
اذعان  تجهیزات  پیری  و  فرسودگی  روند  سرمایه، 
سرمایه  به  نیاز  چالش ها،  این  همه  وجود  با  کرد: 
با  مصرف  نیاز  به  پاسخگویی  جهت  جدید  گذاری 

رویکرد نوین مدیریت دارایی اجتناب ناپذیراست.
تولید  دانش  به  ایرانی  متخصصان  *دستیابی 

ترانسفورماتور
ترانسفورماتورهای  نگهداری  روند  کرد:  تاکید  وی 
و  مکانیزه  به  سنتی  وضعیت  از  باید  نیز  قدرت 

هوشمند تغییر یابد.
کنفرانس  این  افتتاحیه  در  گزارش،  این  برپایه 
رویداد  این  دبیر  اضافه  فر  آقایی  آرش  همچنین 
دبیرخانه  به  ارسال شده  مقاله  بین 125  از  گفت: 

کنفرانس، 22 مقاله پذیرفته و ارائه می شود.
زمینه  در  ایران  توانمندی  اشاره  با  همچنین  وی 
و  قدرت  ترانسفورماتور  انواع  تعمیرات  و  ساخت 
به  قادر  تحریم ها  دلیل  به  متاسفانه  گفت:  توزیع 
به  محدود  و  نیستیم  المللی  بین  بازار  از  استفاده 

داخل کشور شده ایم.
فناوری  به  ایران  ایرانی  متخصصان  داد:  ادامه  وی 
و  توزیع  ترانسفورماتورهای  انواع  بازسازی  و  تولید 
قدرت برق دست یافته و از این نظر جزو متخصصان 

برگزیده در منطقه محسوب می شوند.

با تصمیم هیئت وزیران؛

مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات 
استخراج رمز ارز موجود اصالح شد

تجهیزات  تکلیف  تعیین  موضوع  تصویب نامه 
استخراج رمز ارز موجود با تصمیم هیئت وزیران 
در کشور اصالح شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اطالع رسانی  »پایگاه  از  نقل  به  )پاون(  نیرو  وزارت 
پیشنهاد  به  وزیران  هیئت  دولت«،  هیئت  دفتر 
تصویب نامه  مرکزی،  بانک  و  نیرو  وزارت  مشترک 
رمز  استخراج  تجهیزات  تکلیف  تعیین  موضوع 
این  اساس  بر  اصالح کرد.  را  ارز موجود در کشور 
اساس  بر  شده  استخراج  ارزهای  رمز  اصالحیه، 
مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفاً برای تأمین 
بانک  که  مقرراتی  اساس  بر  و  کشور  واردات  ارز 
بود.  خواهند  مبادله  قابل  می کند،  تعیین  مرکزی 
همچنین استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول 
مستقیم  صورت  به  و  مجاز  سقف  تا  را  تولیدشده 
بانک  شده  معرفی  کانال های  به  واسطه(  )بدون 
مرکزی عرضه کنند. بر این اساس، سقف مجاز رمز 
واحد  هر  توسط  مبادله  قابل  و  شده  استخراج  ارز 
استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده 
توسط  که  دستورالعملی  طبق  واحد،  آن  سوی  از 
صورت  به  و  تعیین  می شود،  تدوین  نیرو  وزارت 

دوره ای به بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
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وزیر صمت در نشست صمیمی با فراکسیون 
تشکل های اتاق ایران تاکید کرد:

اهتمام جدی وزارت صمت برای 
رفع موانع کسب وکار

برای  تاکید کرد:  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
رفع موانع کسب و کار در حوزه تولید و تجارت 
هستیم  درصدد  و  داریم  جدی  اهتمام  کشور 
تشکل ها،  سوی  از  شده  ارائه  پیشنهادهای  با 
گلوگاه های  همه  بازرگانی،  اتاق های  و  اصناف 

موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  شاتا، 
اعضای  با  نشست صمیمی  در  رزم حسینی  علیرضا 
فراکسیون تشکل های اتاق ایران که در محل دفتر 
وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: اصالح قوانین و 
مقررات زائد باید مطالبه عمومی و پیگیرانه بخش 

خصوصی باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تفویض اختیارات در 
و  استان ها  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش های 
تشکل های بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت 
صمت است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، 

مابقی امور واگذار خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: فارغ از مشکالت و موانع 
تمامی  از  بهره گیری  با  باید  ها،  تحریم  از  ناشی 
ظرفیت های داخلی کشور که قابل مالحظه است، 
موانع موجود را رفع و شرایط را برای کار و تالش 

در حوزه های تولید،  صنعت و تجارت تسهیل کنیم.
در  گیری  تصمیم  نظام  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
حداکثر  بر  مبتنی  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسالمی 
و فعاالن بخش خصوصی است اما در اجرای این مهم، 
رعایت اخالق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار است.
ضرورت  کرد:  تاکید  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
دارد در شرایط موجود، تمامی ظرفیت های کشور را 
برای حل مشکالت مردم و تحقق منویات رهبر معظم 
انقالب و ریاست محترم جمهوری در زمینه جهش 
تولید، فعال و توان همه بخش ها را در جهت پیشبرد 

امور و توسعه فعالیت ها بسیج کنیم.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه از طرح های عملیاتی 
جد  به  خصوصی  بخش  تشکل های  اجرای  قابل  و 
حمایت می کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهادات متکی 
بر نگاه کارشناسی، خردمندانه و قابل اجرا را حتماً تا 

حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.
رهبری،  معظم  مقام  فرموده  به  داد:  ادامه  وی 
عابدین و  لذا کارآفرینان  و  کارآفرینی عبادت است 

مجاهدین اقتصادی به شمار می روند.
از همکاری  ادامه  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
تشکر  اقتصادی  وزرای  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
کرد و افزود: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت 
و  تولید  رونق  به  تواند  می  که  است  گرفته  شکل 
توسعه صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری منجر 
شود. وی خاطرنشان کرد: قشرهای مختلف مردمی 
دفاع  دوران  در  ویژه  به  انقالب  حساس  مقاطع  در 
مقدس، با همه وجود، همراه و حامی نظام بوده اند؛ 
بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی موجود نیز بنا به 
از مسئولین  اگر مردم  انقالب  فرمایش رهبر معظم 
کار و صداقت ببینند، به طور حتم حمایت می کنند.

تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه نیرو و ساتکاب مبادله شد
پژوهشگاه نیرو و ساتکاب با هدف حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات در صنعت برق، توافق نامه 

همکاری امضا کردند.
به گزارش برق نیوز، این توافق نامه با هدف تحقق برنامه های راهبردی وزارت نیرو در حوزه آموزش، پژوهش 
و فناوری میان محمدصادق قاضی زاده، رئیس پژوهشگاه نیرو و محمدولی عالءالدینی، رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل شرکت ساتکاب مبادله شد.
توسعه زیست بوم نوآوری و حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات در صنعت برق و کاربردی کردن نتایج 
تحقیقات در صنعت برق و انرژی از طریق تجمیع تقاضای بازارسازی این محصوالت، تامین منابع مالی و 
پشتیبانی از ریسک تجاری سازی طرح های فناورانه، فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز توسعه زیست بوم 
نوآوری، تسهیل فعالیت های بخش خصوصی به منظور رفع نیاز های صنعت برق و انرژی و تقویت زنجیره 

تامین داخلی فناوری ها از مفاد اصلی این تفاهم نامه عنوان شده است.
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در »روز ملی 
صادرات« عنوان کرد

چرا دبی هاب صادراتی ایران 
نشد؟

فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
به  می توانست  دبی  می گوید  امارات  و  ایران 
اما  شود،  تبدیل  ایرانی  کاالهای  صادرات  هاب 
در حالی که باالترین رقم صادرات ما به امارات 
هندوستان  نکرده،  تجاوز  دالر  میلیارد   6.7 از 
به  سال گذشته 37 میلیارد دالر صادرات کاال 
امارات داشته است و این دیگر کشورها هستند 
که از ظرفیت لجستیکی و ترانزیتی امارات بهره 

می برند.

در روزگاری که سوزن تحریم ها هنوز روی صفحه 
کوچکی از اقتصاد ایران گیر کرده بود و خبری از 
از  کشور  داخل  در  بسیاری  نبود،  حداکثری  فشار 
امارات متحده عربی به عنوان هاب صادراتی ایران 
همایش های  و  سمینار  آن  برای  و  می کردند  یاد 
اقتصادی  فرصت  این  اما  می شد.  برگزار  تخصصی 
و  نیامد  دست  به  امروز  به  تا  دست کم  هیچ گاه 
دیگر رقبای تجاری ایران از فرصت های موجود در 
همسایه جنوبی کشور، خزانه ملی خود را پر کردند.

نگاهی به آمار صادرات و سهم ایران در بازار امارات 
این روایت تلخ را تکمیل می کند. بر اساس آمارهای 
امارات به حدود 260  سال گذشته، میزان واردات 
با صادرات نزدیک به  ایران  میلیارد دالر رسید که 
4.9 میلیارد دالر سهمی کمتر از 2 درصد واردات 

این امیرنشین را داشته است.
و  ایران  بازرگانی مشترک  اتاق  رئیس  این حال،  با 
غیرنفتی  صادرات  ظرفیت  که  است  معتقد  امارات 
ایران به امارات معادل 11 میلیارد دالر است و نقشه 
این رقم  ایران نیز روی  راه سازمان توسعه تجارت 

ترسیم شده است.
به گفته فرشد فرزانگان، نزدیکی فرهنگی امارات با 
ایران در کنار دیگر قرابت های دو ملت، می توانست 
این کشور را به هاب صادراتی ایران تبدیل کند و 
کاالهای ایرانی از این منطقه به سایر نقاط خاورمیانه 

و شمال آفریقا وارد شود.
گذشته،  سال های  طی  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه های  در  امارات  در  عظیمی  سرمایه گذاری 
صورت  فناوری  و  ارتباطات  لجستیک،  و  ترانزیت 
گرفته و دولت این کشور، استراتژی تجاری خود را 
ارائه خدمات به چهار پایتخت تهران، ریاض،  روی 
دهلی نو و کراچی بنا کرده است، افزود: متاسفانه به 
با  -برد  برد  تجارت  قافله  از  ایران  تحریم ها،  دلیل 

امارات عقب ماند و در حالی باالترین رقم صادراتی 
را در  این کشور عدد 6.7 میلیارد دالری  به  ایران 
با  هند  که  است  کرده  ثبت  پیش  سال  سه  حدود 
رقم 37 میلیارد دالر دومین شریک بزرگ تجاری 

امارات است.
او ارزش صادرات مجدد امارات را رقمی معادل 130 
میلیارد دالر در سال عنوان کرد  و گفت: آنچه که 
در حال حاضر از ایران به امارات صادرات می شود، 
شامل سبزیجات و صیفی جات، ماهی تازه، زعفران 
و خشکبار، شکالت و آجیل و تا حدودی نیز آهن 
و میلگرد و مشتقات هیدروکربونی است و به تازگی 
نیز هندوانه و گوجه فرنگی به سبد صادراتی ایران 

به این منطقه اضافه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات یکی از 
ظرفیت های فعلی همکاری تجاری ایران با امارات 
را صادرات طال و جواهرات به این کشور عنوان کرد 
این  از  که  است  از جمله کشورهایی  افزود: هند  و 
به  زده  رقم  امارات  با  را  گسترده ای  تجارت  بستر 
طوری که این کشور طال و جواهرات را به امارات 
جواهرات  تولید  و  ساخت  مراحل  آنجا  در  و  صادر 

انجام شده و به سایر نقاط جهان ارسال می شود.
عنوان  درصد   5 را  دبی  در  مالیات  نرخ  فرزانگان 
و  درست  سیاستگذاری های  با  کشور  این  و  کرد 
عظیمی  مالی  منابع  به  گسترده،  سرمایه گذاری 
دست پیدا کرده و رویه های مرسوم کسب وکار و 

تجارت را نیز روز به روز تسهیل داده است.
به  ایران  صادرات  موانع  مهم ترین  به  سپس  وی 
اقتصادی،  دیپلماسی  نبود  و  کرد  اشاره  امارات 
بخشنامه های  صدور  ارزی،  سیاست های  در  ضعف 
به  هدف  بازارهای  به  دسترسی  عدم  خلق الساعه، 
با شرکای  تجاری ضعیف  پیوند  و  صورت هدفمند 

تجاری را چالش های این بخش دانست.

تاباندن نور به تاریکخانه 
شرکت های دولتی/ 

پرتکرارترین تخلفات دولتی ها 
کدامند؟

حسابرسی شده  مالی  صورت های  بررسی 
می دهد  نشان  سال 97  در  دولتی  شرکت های 
عدم مسدودسازی حساب های بانکی شرکت های 
دولتی نزد بانک ها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی 
سامانه  در  معامالت  مراحل  تمام  انجام  عدم  و 
ستاد جزء پرتکرارترین و مهم ترین تخلفات این 

شرکت هاست.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
به  مربوط  کشور،  کل  بودجه  درصد   70 از  بیش 
بودجه  مجموع  و  است  دولتی  شرکت های  بودجه 
 1484 به   1399 بودجه  الیحه  در  ها  شرکت  این 
هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این 
بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسالمی 
چندان بررسی نمی شود و بودجه این شرکت ها را 

می توان به »تاریکخانه« تشبیه کرد.
اگرچه تصویب بودجه شرکت های دولتی  واقع،  در 
حساب های  اقالم  تصویب  به معنای  مجلس  توسط 
مصارف(  و  )منابع  سرمایه ای  حساب های  و  جاری 
این شرکت هاست، لکن در عمل، بجز اقالم مرتبط 
با منابع عمومی )عمدتاً سود سهام و مالیات(، سایر 
ارقام منابع و مصارف در مجلس مورد بررسی قرار 
نمی گیرند. این اتفاق در حالی رخ داده است که اگر 
مجلس حداقلی از اطالعات از قبیل صورتهای مالی، 
عملکرد بودجه و سنجه های عملکردی شرکت های 
نقش  می تواند  باشد،  داشته  اختیار  در  را  دولتی 
بودجه  و  فعالیتها  به  بخشی  انتظام  در  مهمی 

شرکت های دولتی ایفا نماید.

https://www.farsnews.ir/news/13990803000320/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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تشکیل سندیکای 
صادرکنندگان خوشنام، راهکار 
دولت برای تسهیل در بازگشت 

ارز صادرات
رئیس مجلس روز گذشته اعالم کرد قرار است 
تشکیل  خوشنام«  صادرکنندگان  »سندیکای 
شود. سندیکایی که طبق گفته رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، هدف آن تسهیل در بازگشت 

ارزهای حاصل از صادرات است.
رئیس مجلس از تشـکیل سـندیکای صادرکنندگان 
خوش نـام بـرای تسـهیل در بازگشـت ارز حاصـل از 
صـادرات بـه کشـور خبـر داده و رئیـس کمیسـیون 
خبـر،  ایـن  تائیـد  نیـز ضمـن  مجلـس  اقتصـادی 
هـدف آن را تسـهیل در بازگشـت ارزهـای حاصل از 

صـادرات اعـالم کرده اسـت.
محمدباقر قالیباف، روز گذشـته با اشـاره به نشسـت 
مشـترک دولـت و مجلـس یازدهـم، چهـار تصمیـم 
مهـم دو قـوه را به منظـور کاهـش ناکارآمدی هـای 
اقتصـادی تشـریح کرد که اولین تصمیم به تشـکیل 

»سـندیکای صادرکننـدگان خوشـنام« برمی گردد.
»تشـکیل اتاق تهاتری مرکـزی کاال با کاال در وزارت 
صمـت بـرای نظـارت دقیـق بـر اجـرای مسـتقیم 
عملیـات واردات در برابـر صـادرات بـدون نیـاز بـه 
تبـادل ارز و صرفـا بـرای کاالهـای ضـروری و مـواد 

اولیـۀ تولیـد«، »تشـکیل پنجره واحد صـادرات نفت 
اساسـی کـه در دولـت  واردات کاالهـای  برابـر  در 
مسـئولیت مسـتقیم آن بـا وزارت نفـت اسـت« و 
»تامیـن کسـری بودجـه دولـت از طـرق کـم هزینه 
از  آن  بازارگردانـی  و  دولتـی  اوراق  انتشـار  ماننـد 
سـوی بانـک مرکـزی در قالـب عملیات بازار بـاز« از 
دیگـر مصوبات نشسـت دولت و مجلس در راسـتای 

سـاماندهی بـه اقتصاد اسـت.
 در همیـن زمینـه، محمدرضـا پورابراهیمـی رئیـس 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس اعـالم کرده تشـکیل 
کاهـش  بـرای  خوشـنام  صادرکننـده  سـندیکای 
از  ناشـی  محدودیت هـای  لغـو  و  محدودیت هـا 
حـوزه  در  اکنـون  کـه  اسـت  ارزی  پیمان سـپاری 
صـادرات غیرنفتـی کشـور بـه شـدت چالـش ایجاد 

کـرده اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری اتـاق ایـران، انتقـاد از 
سیاسـت های نادرسـت پیمان سـپاری ارزی یکـی از 
مهمتریـن موضوعاتـی بـوده اسـت کـه در یکـی دو 
سـال گذشـته بـه محـل اختـالف دولـت و بخـش 

خصوصـی تبدیـل شـده اسـت.
فعـاالن بخش خصوصـی بر این باورند سیاسـت های 
نادرسـت اسـت و  ارزی  بـه پیمان سـپاری  مربـوط 
ایـن  نیـز کارایـی الزم را نـدارد؛ در  سـامانه نیمـا 
شـرایط از یک سـو فعاالن اقتصـادی برای بازگشـت 
ارز حاصـل از صادرات تحت فشـار قـرار گرفته اند و از 
سـوی دیگر بخشـی از افزایش نرخ ارز نیز به واسـطه 

اجـرای همین سیاسـت های نادرسـت اسـت.
اعضـای هیـات رئیسـه اتـاق ایـران بارهـا هشـدار 
داده انـد که پیمان سـپاری ارزی نه تنها به بازگشـت 
ارز کمـک نمی کنـد، بلکـه ماننـد تجربیات گذشـته 

موجـب فـرار سـرمایه ها از کشـور می شـود.
در همین زمینه، در نشسـت اخیـر هیات نمایندگان 

متن کامل

اتـاق ایـران بـا عبدالناصـر همتـی رئیـس کل بانک 
مرکـزی پیشـنهادهای بخش خصوصی بـرای اصالح 
وضعیـت بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات تشـریح 

 . شد
ایـن پیشـنهادها کـه از سـوی کیـوان کاشـفی عضو 
هیـات رئیسـه اتـاق ایـران مطـرح شـده، بـه شـرح 
زیـر اسـت: نظر بـه اثبـات ناکارآمدی سیاسـت های 
رفـع  بـرای  و  تـا مهـر 99  متخـذه سـال های 97 
محدودیت هـای فعلـی و پیـش روی صادرکننـدگان 
برای افزایش سـرعت برگشـت ارز بـه چرخه اقتصاد، 
امـکان ایجـاد تنـوع در روش هـای ایفـای تعهدات و 
کم کـردن فشـار تأمیـن ارز بـر بانک مرکزی، بسـته 
سیاسـت ارزی سـال 1399 کان لم یکن و روش های 
مصـوب هیـات وزیـران در تاریـخ 97/02/02 بـدون 
تعییـن سـقف و کف مـالک عمل قـرار گیـرد. )1_ 
واردات در مقابل صـادرات، 2_ پرداخت بدهی ارزی 
خـود، 3_ فـروش ارز به بانک هـا و صرافی های مجاز 

و 4_ سـپرده گذاری ارزی نـزد بانک هـا(
بـا توجـه بـه محدودیت هـای منابـع ارزی دولتـی و 
تبعـات دخالت هـای دولـت در خریـد و فـروش ارز 
ارزی  نیازهـای  به موقـع  تأمیـن  عـدم  و  صادراتـی 
مرکـزی  بانـک  می شـود  پیشـنهاد  واردکننـدگان، 
جمهـوری اسـالمی ایران تنهـا متعهد بـه تأمین ارز 
کاالهای اساسـی بوده و فراینـد تأمین تمامی کاالها 
را بـه ارز حاصـل از صادرات و تعامـل صادرکنندگان 
و واردکننـدگان بـدون دخالـت دولـت و بـر مبنـای 

عرضـه و تقاضـای بـازار موکـول کند.
ارز  بازگشـت  میـزان  درصـدی   20 تعدیـل 
جبـران  منظـور  بـه  صادراتـی  اظهارنامه هـای 
هزینه هـای مترتب به واسـطه تحریم ها اعمال شـود 
تـا بخشـی از هزینه هـای تغییـر اسـناد، انبـارداری 
مضاعـف، هزینه هـای نامتعـارف نقـل و انتقـال پول 

و سـایر هزینه هـای غیرقابل پیش بینـی صـادرات را 
جبـران کنـد.

 واردات تمامـی کاالهـا از محل ارز صادراتی، با توافق 
بیـن صادرکننـده و واردکننـده به شـیوه واردات در 
مقابـل صـادرات مجـاز تلقی شـده و بـا تجربه موفق 
بـه ثبـت رسـیده در این حـوزه، رفـع تعهـد ارزی با 
ثبـت واگـذاری کوتـاژ صادراتی بـه واردکننـده تنها 
در سـامانه جامـع تجـارت صورت گیـرد و در مقابل، 
نظـارت دسـتگاه های اجرایی بر بازگشـت ارز حاصل 
از صـادرات بـه چرخه اقتصادی کشـور، از طریق این 
سـامانه انجـام شـود و مداخـالت در تعییـن نـرخ به 

صفر برسـد.
زمـان بازگشـت ارز صادراتـی از 4 مـاه بـه حداقل 6 
مـاه افزایـش یابد به اسـتثناء فرش دسـتبافت که به 
دلیـل شـرایط ناشـی از صـادرات ایـن کاال، بایـد به 
12 مـاه افزایـش یابـد و برای برخـی از اقالمی که بر 
اسـاس تشـخیص وزارت صمـت و اتاق ایـران امکان 
بازگشـت ارز در مهلت 6 ماه را ندارند، توسـط وزارت 
مزبور نسـبت بـه تعیین مهلت مناسـب اقدام شـود.

همچنیـن صادرکنندگانـی که نسـبت بـه رفع تعهد 
ارزی قبـل از مهلـت مقـرر اقـدام می کننـد شـامل 
10 درصـد تشـویق صادراتـی در ارزش اظهارنامـه 
صادراتـی شـوند.مهلتی حداقـل سـه ماهه بـه تمـام 
صادرکننـدگان تولیـدی و غیـر تولیـدی که تـا این 
تاریـخ موفـق به ایفای تعهـدات خود نشـده اند، داده 
شـود تـا بـرای آخرین بار بـه یکـی از 4 روش مطرح 

در مصوبـه 97/2/2 رفـع تعهـد کنند.
مـورخ  تصویب نامـه   7 بنـد  اجـرای  راسـتای  در 
1397/02/02 هیـات محترم وزیران، صادرکنندگان 
بازارچه هـای  افغانسـتان و  بـه کشـورهای عـراق و 
لغایـت   1397/01/22 زمانـی  مقطـع  در  مـرزی 
اظهارنامه هـای  اطالعـات  بتواننـد   1397/05/16

http://otaghiranonline.ir/news/35078
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انتخاباتی که فقط با دو مناظره به پایان می رسد

وزن کشی نامزدها پس از 
آخرین مناظره

و  ترامپ  مناظره  دومین  وقتی   : دنیای اقتصاد 
ایاالت  رئیس جمهوری  بیماری  دلیل  به  بایدن 
دوم  مناظره  به  سوم،  مناظره  شد،  لغو  متحده 
و آخرین آن تبدیل شد. روز پنج شنبه دومین 
از  والکر  کریستین  مجری گری  با  مناظره 
مناظره  این  شد.  برگزار  نیوز  ان بی سی  شبکه 
به  روز  از 12  کمتر  که  برگزار شد  در شرایطی 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده 
است. در مناظره دوم، دو نامزد عمدتا به موضوع 
شیوع ویروس کرونا، دخالت کشورهای خارجی 
بیمه های درمانی و آینده  انتخابات آمریکا،  در 
اقتصاد آمریکا پرداختند. بر عکس مناظره اول 
که دو نامزد به میان سخنان یکدیگر می پریدند، 
پاسخگویی  هنگام  نامزدها  میکروفن  بار  این 
طرف مقابل قطع می شد تا به این طریق سخنان 

یکدیگر را قطع نکنند.

چه  پنج شنبه  روز  مناظره  در  اینکه  از  نظر  صرف 
کسی پیروز شد، به گفته بسیاری از ناظران برنده 
این انتخابات کریستین والکر، مجری رنگین پوست 
اداره  به نحوه خوب  بود که همگان  نیوز  ان بی سی 
روزنامه  نوشته  به  کردند.  اشاره  وی  توسط  جلسه 
نیویورک تایمز، مناظره روز پنج شنبه نشان داد که 
دو نامزد بر سر اداره کشور چقدر با یکدیگر تفاوت 
مطرح  که  موضوعاتی  تمام  در  تفاوت  این  و  دارند 

است، حس شد. 
شده  محدود  قدری  به  نامزد  دو  دوم،  مناظره  در 
بودند که کمتر توانستند در مناظره اختالل ایجاد 
مدام  اینکه  دلیل  به  ترامپ  اول  مناظره  در  کنند. 
حرف های جو بایدن را قطع می کرد، بایدن مجبور 
او بگوید: »مرد!  از دایره ادب خارج شود و به  شد 
با  اگرچه  دوم  مناظره  اما  شوی؟«  خفه  می شود 
نظرها  اختالف  اما  دنبال شد  بیشتری  ادب  رعایت 

در مورد اداره کشور بسیار چشمگیر بود. 
بیماری  مورد  در  نامزد  دو  مناظره  آغاز  لحظه  از 
پاندمی ویروس کرونا دو دیدگاه متفاوت ارائه دادند 

این  گفت  مدرک  و  شواهد  ارائه  بدون  ترامپ  و 
بیماری در حال از بین رفتن است اما بایدن گفت 

آمریکا زمستان سیاهی در پیش دارد. 
 زمستان سیاه در پیش است

در  کرونا  ویروس  شیوع  درباره  پرسش  نخستین 
پرسش  این  به  پاسخ  در  ترامپ  دونالد  بود.  آمریکا 
میلیون  از 2  بیش  بود که  این  پیش بینی ها  گفت، 
و 200 هزار نفر بر اثر شیوع جان خود را از دست 
خواهند داد. اما چنین نشد. ما به موقع اقدام کردیم 
و مرزها را به روی چین بستیم. شیوع کرونا مساله 
بین المللی است و ما در حال آموختن در این زمینه 
گذشته  اظهارات  به  پاسخ  در  بایدن  جو  هستیم. 
دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت، رئیس جمهوری از 
تمام می شود،  زودی  به  کرونا  بود  گفته  بارها  آغاز 
اما داریم وارد یک زمستان تاریک می شویم. دونالد 
تاریک  زمستان  وارد  ما  گفت،  پاسخ  در  ترامپ 
و  اقتصاد هستیم  بازگشایی  ما در حال  نمی شویم. 
افزوده ایم.  بیماری  این  درخصوص  خود  آگاهی  به 
این  اهمیت  بود  ماه ها سعی کرده  برای  ترامپ که 
ویروس را کم جلوه دهد، در این زمینه تصریح کرد 
بیماری  این  با  چگونه  دیگر  که  می گیریم  یاد  ما 
بگیریم  »یاد  داد:  جواب  اما  بایدن  کنیم.  زندگی 
با  داریم  ما  بی خیال!  کنیم؟  زندگی  آن  با  چگونه 

آن می میریم!«
در مورد این بیماری و درخصوص اداره اقتصاد این 
کشور دو نگرش وجود دارد. تیم استنلی در روزنامه 
تلگراف نوشت: در یک مناظره آرام تر دو دید کلی 
باید  بایدن می گوید اول  درباره اقتصاد وجود دارد: 
بیماری ویروس کرونا رفع و رجوع شود، بعد اقتصاد 
بازگشایی شود اما ترامپ می گوید اقتصاد دیگر باید 

بازگشایی شود. 
خود را بخشی از سیستم نمی داند

را  کلینتون  هیالری  زمانی   2016 سال  در  ترامپ 
ضربه فنی کرد که خود را فردی »غریبه« با سیستم 
و نظام آمریکا معرفی کرد و گفت هیالری بخشی 
از این سیستم و هیات حاکمه است. او مجددا قصد 
کند.  عمل  شیوه  همین  به  انتخابات  این  در  دارد 
به گزارش رویترز، ترامپ در مناظره دوم بایدن را 
فردی معرفی کرد که 50 سال است در این سیستم 
فعالیت می کند و بخشی از هیات حاکمه بوده است 
برنامه  جمهوری  ریاست  دوم  سال  چهار  برای  اما 
به  مدام  بایدن  که  حالی  در  نکرد.  معرفی  خاصی 
چهار سال حضور او در کاخ ریاست جمهوری اشاره 

و تاکید می کرد که او اقتصاد را نابود کرده است. 
رویترز درباره مناظره دوم می گوید آرامش دو نامزد 
دو  از  آتش  شلیک  ناگهان  و  نیافت  چندانی  دوام 
طرف آغاز شد و هر دو طرف سعی داشتند دیگری 
را نامزد نامناسب جلوه دهند. به همین منظور در 
ریاست  انتخابات  در  کشورها  برخی  دخالت  مساله 
بایدن  خارجی  تجارت  بحث  آمریکا،  جمهوری 
و  چین  ویژه  به  خارجی،  کشورهای  در  ترامپ  و 

اوکراین مطرح شد. 
 ترامپ متهم می کند

دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مناظره به جو 
بایدن گفت، درخصوص فعالیت های تجاری گذشته 
پسرش در زمانی که او معاون رئیس جمهوری بوده، 
دونالد  است.  بدهکار  آمریکا  مردم  به  توضیح  یک 
ترامپ در ادامه جو بایدن و خانواده اش را متهم کرد 
جو  کردند.  دریافت  پول  خارجی  طرف های  از  که 
بایدن در پاسخ تاکید کرد، هیچ اقدام غیراخالقی از 
جانب پسرش در این زمینه روی نداده است و این 
اطالعات ساخته و پرداخته روسیه است. بایدن در 
این زمان رو به دوربین کرد و گفت: »دلیلی وجود 
دارد که این سخنان بی اساس مطرح می شود. اصال 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/3704382-%D9%88%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
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یادداشت

متن کامل

هدف  یک  بعدی،  دالری  میلیارد  نوآوری  ساختن 
برای  شرکت ها  از  خیلی  است.  مقاومت ناپذیر 
پیشرفت در این زمینه، به شبیه سازی مدل نوآوری 
می پردازند.  شده،  تکمیل  تکنولوژی  بخش  در  که 
 )P&G( گمبل  پراکتر اند  شرکت  مثال،  به عنوان 
برنامه ای را تحت عنوان »ویران گری سازنده« دنبال 
مثل  را  خود  نوآوری  فرآیند  شرکت  این  می کند. 
فرآیند یک استارت آپ طراحی کرده و یک البراتوار 
سرمایه گذاری دارد که کارآفرینان عرصه تکنولوژی 
را  ناب  نمونه سازی  فرآیند  و یک  را جذب می کند 

براساس »کاوش ویادگیری« پیاده می کند.
نوآوری مثل یک کارآفرین فرهنگی 

است  این  واقعیت  ندارد.  کارآیی  رویکرد  این  اما 
کار  یک  نوآوری  مصرفی،  بازارهای  بیشتر  در  که 
نوآوری های  تدریج رشد می کند.  به  که  است  کند 
وقتی  که  هوشمند  پوشک  یک  تولید  مثل   P&G
نیازمند تعویض است سیگنال هایی ارسال می کند، 
تلقی  بعدی  دالری  میلیارد  محصول  نمی توانند 

شوند. 
و  بزرگ  اهداف  می کنند  تالش  شرکت ها  وقتی  و 
خوبی  نتایج  به  ندرت  به  کنند،  محقق  را  سخت 
مدت ها  که  بگیرید  نظر  در  را  کوکاکوال  می رسند. 
تالش کرد کسب وکاری در حوزه قهوه درست کند. 
شرکت  این  آزمایش،  و  تحقیق  سال  چند  از  بعد 
داد:  انجام  بزرگی  ریسک  نوآوری،  دو  مورد  در 
که   )Far Coast Coffee( فار کاست«  »قهوه 
پایداری  بر  مبتنی  زنجیره ای  خرده فروشی  یک 
بود و »کوکاکوال بلک« )Coca-Cola BlaK( که 
ایده ها  این  هردو  بود.  قهوه  با  ترکیب شده  نوشابه 
بنابراین شرکت در نهایت  شکست بدی خوردند و 
»کاستا  نام  به  بریتانیایی  زنجیره ای  قهوه خانه  یک 

کافی« را به قیمت 5 میلیارد دالر خرید. 
این یک مشکل سازمانی نیست. شرکت ها شکست 
می خورند چون همه تخم مرغ های خود را در سبد 
را  آن  من  که  می دهند  قرار  نوآوری  الگوی  یک 
»تله موش بهتر« می نامم. همان طور که رالف والدو 

امرسون مدت ها قبل گفته بود: »یک تله موش بهتر 
بسازید، و دنیا برای خرید آن صف خواهد کشید.« 
این همان نوآوری است که مهندس ها و اقتصاددانان 
ارزش  یک  خلق  برای  مسابقه ای  دارند؛  قبولش 
پیشنهادی عالی. این ارزش پیشنهادی بر کارآیی، 
راحتی، اعتبارپذیری، قیمت یا تجربه مشتری تاثیر 
باشید،  تکنولوژی  شرکت  یک  شما  اگر  می گذارد. 
نوآوری تله موش بهتر، بهترین ریسک است. هزاران 
کارشناس، سمینار، و برنامه آموزشی مدعی هستند 
در  اما  می کنند.  کمک  شما  به  مسیر  این  در  که 
مورد شرکت هایی که در بازارهایی فعالیت می کنند 
که تکنولوژی جدید در آنها اهمیت چندانی ندارد، 
چطور؟ برای خیلی از آنها، که با الگویی از بازگشت 
سرمایه ضعیف مواجه شده اند، دسترسی به تله موش 
تلقی  بهتر، یک پیشرفت فرسایشی و گران قیمت 

می شود. 
خوشبختانه، ساختن یک تله مش بهتر، تنها روش 
بازارهای مصرفی، نوآوری اغلب  نوآوری نیست. در 
با منطقی پیش می رود که آن را »نوآوری  همگام 
پاتاگونیا،  استارباکس،  برندهای  می نامم.  فرهنگی« 
بن اند جری، و ویتامین واتر را در نظر بگیرید. فراموش 
نکنید که نوآوری در چشم بیننده است. وقتی این 
کار  مصرف کننده ها  می کنند،  رد  را  موانع  برندها 
اگر  حتی  می بینند؛  بزرگی  نوآوری هایی  را  آنها 
شود.  رد  ارزیابی  این  بهتر،  تله موش  چشم انداز  از 
یا  محصوالت  در  فرهنگی  نوآوری های  مطمئنا 
در  ضمن  در  اما  می شوند،  گنجانده  مجزا  خدمات 
اجزا،  بسته بندی، طراحی خرد ه فروشی،  صحبت ها، 
وجود  هم  فلسفه شرکت  و حتی  رسانه ای  پوشش 

دارند. 
پیشنهادی  ارزش  مسابقه  در  برندها  این  نتیجه؟ 
نوآوری  دارند.  متفاوتی  بازی  و  نمی کنند  رقابت 

تله موش بهتر، با بلندپروازی های کمی پیش می رود 
مورد  در  فعلی  اندیشه های  با  می گوید  بنابراین 
ارزش، از رقبای خود پیش بیفتید. نوآوری فرهنگی 
بنابراین،  می رود  پیش  کیفی  بلندپروازی های  با 
ارزشمند  که  چیزی  آن  از  را  خود  درک  می گوید 

تلقی می شود، تغییر دهید. 
مورد  در  من  ساله   20 مشاوره های  و  تحقیقات 
نوآوری های فرهنگی، به اصولی استراتژیک رسیده 

که به درد شرکت ها می خورد. 
 مدل نوآوری فرهنگی

برای آشنایی با اقدامات کلیدی در نوآوری فرهنگی 
و توضیح اینکه چرا برخی شرکت های پیشکسوت و 
بزرگ در این مسیر شکست می خورند، مورد شرکت 
غذای  تولیدکننده   ،)Blue Buffalo( »بلوبوفالو« 

حیوانات خانگی را بررسی می کنیم. 
نستله پورینا، مارس و پراکتر اند گمبل، با برندهای 
و  توسعه قوی  و  توزیع، تحقیق  بازوهای  قدرتمند، 
بازار سودآور  بر  بازاریابی، دهه ها  بودجه های خوب 
اما  داشتند.  تسلط  آمریکا  خانگی  حیوانات  غذای 
یک  که  بوفالو  بلو  از  شدت  به  برندها  این  سه  هر 
تا حدی  بود شکست خوردند،  کوچک  استارت آپ 
استارت آپ  این  نهایت  در  میلز  جنرال  شرکت  که 
را به قیمت 8 میلیارد دالر خرید و پراکتر اند گمبل 
مجبور شد کل بخش غذای حیوانات خانگی خود را 
کمتر از 3 میلیارد دالر بفروشد. بلو بوفالو این گونه 
و  داد  تغییر  کامال  را  خانگی  سگ  غذای  فرهنگ 

بازآفرینی کرد:
قدم اول: تغییر ساختار فرهنگ دسته بندی محصولی

بازارها سیستم هایی هستند که افرادی که در یک 
استقبال  آنها  از  دارند،  دسته بندی خاص مشارکت 
می کنند: یعنی شرکت ها، مصرف کننده ها و رسانه ها. 
بدانید،  را  دسته بندی خودتان  فرهنگ  اینکه  برای 

چرا بعضی شرکت های بزرگ در مسیر نوآوری شکست می  خورند؟

نوآوری مثل یک کارآفرین فرهنگی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3704339-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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نگاه آخر

رژه یگان »اسب سوار ناجا« در خیابان ولی عصر تهران

https://www.mehrnews.com/photo/5054252/%D8%B1%DA%98%D9%87-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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