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در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد از شرکت های عضو سندیکای صنعت برق 
ایران به مدیرعاملی پیام باقری به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه معرفی شد و از آن تقدیر به عمل آمد.

جناب آقای دکتر باقری
مدیرعامل محترم شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد

صنعت   شرکت  انتخاب  ایران  برق  صنعت  سندیکای  بدینوسیله 
سازان انرژی پاسارگاد را به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران 
آن  کارکنان  و  جنابعالی  برای  و  نموده  عرض  تبریک  سال99  در 

مجموعه، آرزوی موفقیت روز افزون دارد. 

فهرست

با حضور  امروز  تهران صبح  استان  نمونه  صادرکنندگان  از  تقدیر  مراسم 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، استاندار تهران، رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران، روسای کمیسیون های اتاق ایران و تهران، رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران و جمعی از صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 
کشور برگزار شد. در این مراسم از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به عنوان 
صادرکننده ممتاز تقدیر شد. شرکت های بلور شیشه کاوه، ایرانی تولید اتومبیل 
)سایپا(، دمنده، توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین، شیشه کاوه فلوت، کیمیا 
وارگه سازان، صنعت سازان انرژی پاسارگاد، شیما کفش، مجتمع الستیک یزد، 
مهندسی تولیدی کوشافن پارس و آوازه بازرگانی پارس، 11 شرکتی بودند که 

از آنها به عنوان صادرکنندگان نمونه تقدیر به عمل آمد.
شرکت های ویرامان، لوله گستر خادمی و دارویی البرز فارمد نیز شایسته تقدیر 

شناخته شدند.

نام یکی از اعضای سندیکا در میان صادرکنندگان نمونه استان تهران؛

شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد 
صادرکننده نمونه استان تهران شد
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

 آیین معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان 
تهران برگزار شد

مجاهدت صادرکنندگان در نبرد 
سخت و نابرابر اقتصادی

 اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال پیاپی، 
نمونه  صادرکنندگان  از  تقدیر  و  معرفی  آیین 
این مراسم که  برگزار کرد. در  را  استان تهران 
ملی  کتابخانه  بین المللی  مرکز همایش های  در 
و با حضور مسووالن دولتی و نمایندگان بخش 
ممتاز،  صادرکننده   15 شد،  برگزار  خصوصی 
معرفی  تهران  استان  تقدیر  شایسته  و  نمونه 
شدند، صادرکنندگانی که در میدان نبرد نابرابر 
مجاهدت  و  تالش  حال  در  اقتصادی،  سخت  و 

هستند.

 پـس از بررسـی پرونـده  فعالیـت صادرکننـدگان و 
ارزیابی اسـناد ارائه شـده، 15 بنـگاه بخش خصوصی 
فعـال در حـوزه صادرات، به عنـوان صادرکننده نمونه 
اسـتان تهران شناخته و معرفی شـدند. این پنجمین 
سـال پیاپـی اسـت کـه فرآینـد بررسـی فعالیت های 
صادراتـی و انتخاب صادرکننده توسـط اتاق بازرگانی 
تهـران برگـزار می شـود کـه البتـه عـاوه بـر رضایت 
دولـت از ارزیابی دقیق و تقدیـر از برگزیده ها، رضایت 
بخش خصوصی و صادرکنندگان را هم در پی داشـته 
اسـت. در ایـن مراسـم که با حضـور اسـتاندار تهران، 
رئیـس سـازمان  تجـارت،  توسـعه  رئیـس سـازمان 
صمـت اسـتان، رئیس اتـاق تهران، جمعـی از اعضای 
هیـات نماینـدگان اتـاق تهـران و نماینـدگان بخـش 
خصوصـی و تشـکل ها برپـا شـد، از 15 شـرکت بـه 
عنـوان صادرکننـدگان نمونـه اسـتان تهـران تقدیر و 

تشـکر شد.

تحریم های داخلی بزرگ تر از تحریم های خارجی
رئیـس  محمـد الهوتـی،  مراسـم،  ایـن  ابتـدای  در 
دبیرخانـه کارگـروه انتخـاب صادرکننـدگان نمونـه 
اسـتان تهران، طی سـخنانی با اشـاره بـه اینکه برای 
پنجمیـن سـال متوالـی، فرآینـد انتخـاب و معرفـی 
صادرکننـدگان اسـتان بـه اتـاق تهـران واگذار شـده 
اسـت، توضیـح داد: پـس از اعـام فراخـوان در سـال 
جاری، 49 شـرکت برای مشـارکت در رویداد انتخاب 
صادرکننـدگان نمونـه داوطلـب شـدند کـه از ایـن 
تعـداد 39 شـرکت اقدام بـه تحویل مـدارک کردند و 
پـس از انجـام ارزیابی ها، 15شـرکت با عنـوان ممتاز، 

نمونـه و شایسـته تقدیـر انتخـاب شـده اند.
ایـن  عملکـرد  و  پرونده هـا  بررسـی  داد:  ادامـه  او 
شـرکت های صادراتـی نشـان دهنده آن بـود کـه این 
شـرکت ها به رغـم مشـکات موجـود و تحریم هـای 
خارجـی و داخلـی، اقـدام به گسـترش و ایجـاد تنوع 

 HS در بازارهـا کـرده و تحوالتـی در بسـته بندی و
کـد جدیـد بـرای محصـوالت خـود ایجـاد کرده انـد. 
بدین ترتیب، یک شـرکت ممتاز شـناخته شـده، 11 
شـرکت در شـمار شـرکت های نمونـه قـرار گرفـت و 
سـه شـرکت نیز شایسـته تقدیر تشـخیص داده شدند.
الهوتی سـپس بـه تغییراتی که در وضعیـت صادرات 
و صادرکنندگان از سـال گذشـته تاکنون ایجاد شـده 
اشـاره کـرد و گفـت: بـا تغییـر دولت و تغییر نسـبی 
سیاسـت ها، تـا حـدودی راه تنفـس صادرکننـدگان 
بـاز شـده و چنانچه این سیاسـت ها تداوم پیـدا کند، 

افزایـش صـادرات رقم خواهـد خورد.
فضـای  اگرچـه  خارجـی،  تحریم هـای  گفـت:  او 
کسـب وکار و تجارت کشـور را تحت تاثیر قرار داده اما 
بیـش از تحریم هـای خارجی، تحریم هـای داخلی در 
برابـر فعالیت هـای اقتصادی مانـع ایجاد کرده اسـت. 
چنانکـه اگـر قیـد و بندهـا و مقـررات دسـت و پاگیر 

اعمال نشـده بود، صادرات کشـور در سـال 1399 در 
کانـال 36 میلیـارد دالر قـرار نداشـت. به بیـان دیگر، 
خودتحریمی ها سـبب شـد که به رغـم کاهش ارزش 

پـول ملـی، افزایش صـادرات محقق نشـود.
رئیس کمیسـیون تسـهیل تجارت و توسـعه صادرات 
اتـاق تهـران در ادامـه بـا اشـاره بـه پایـش قوانیـن 
دسـت و پاگیـر و رفـع برخـی از ایـن مقـررات طـی 
اقدامـات سـبب شـده  ایـن  اخیـر گفـت:  ماه هـای 
اسـت که صـادرات در 9ماهه سـال جـاری حدود 40 
درصـد رشـد را تجربـه کنـد. البتـه افزایش صـادرات 
یـک حادثـه نیسـت و نبایـد چنیـن تصـور شـود که 
فعالیت هـای صادراتـی بـه صـورت تصادفـی ممکـن 
اسـت رونـق پیدا کنـد؛ عوامـل متعـددی در حصول 
ایـن رشـد دخیل اسـت کـه یکـی از آنها رفـع موانع 
از برابـر صادرکننـدگان اسـت. بنابرایـن با تـداوم این 
رویکـرد  می تـوان امیـدوار بـود کـه رشـد صـادرات 

باشد. مسـتمر 
الهوتـی بـه برخـی از مشـکات صادرکننـدگان از 
جملـه افزایـش هزینـه حمـل پرداخـت گفـت: نـرخ 
 30 الـی   20 حـدود  حاضـر  حـال  در  حمل ونقـل 
درصـد قیمـت کاالی صـادرات یرا به خـود اختصاص 
 می دهد و چنانچه سـازمان توسـعه تجارت و سـازمان 
برنامـه بودجـه مشـوق های صادراتی را هر چـه زودتر 
اجرایـی نکنند، مسـاله هزینه حمل ونقـل به تهدیدی 

بـرای صـادرات تبدیـل خواهد شـد.
او همچنیـن یکپارچه سـازی تصمیمات و سیاسـت ها 
در حـوزه تجـارت را از دیگر انتظـارات صادرکنندگان 
برشـمرد و گفـت: خوشـبختانه به دلیـل کاهش نرخ 
ارز در هفتـه اخیـر، فاصلـه نـرخ ارز در بازار و سـامانه 
نیمـا کـه در مقطعـی بـه 20 درصـد رسـیده بـود، 
کاهـش یافتـه و در ایـن شـرایط اگـر بانـک مرکـزی 
مسـاله چندگانگـی نـرخ ارز را حـل کـرده و ایـن 4 

https://tccim.ir/story/?nid=71679


شماره  3041 21 دی 1400

3

اقتصاد ایران و جهان

1- اولین مساله برداشتن موانع تجاری است که در 
گرفته  را  ایران  اقتصاد  نفس  راه  چند سال گذشته 
است. اگرچه از همان ابتدا نیازی به این موانع نبود 
از نفس  نه چندان جامع  برداشتی  با  و سیاستگذار 
تجارت این موانع را گذارده بود، اما فردای توافق دیگر 
علت گذاردن این دست اندازها برای صادرکنندگان و 
واردکنندگان از بین رفته است و باید سریعا تجارت 
از تحدیدهای  بسیاری  برگردد.  به حال عادی خود 
اعمال شده با نفس حقوق و آزادی انسان ها در تعارض 
امروز  اقامی  واردات  مثال  به عنوان  است.  آشکار 
ممنوع شده است که هیچ مانع شرعی و قانونی برای 
مالکیت آنها نیست؛ اما به دلیل شرایط خاص متولیان 
را ممنوع کرده اند. دولت در جایگاهی  آنان  تجارت 
را  کاالیی  دارند چه  بگوید حق  افراد  به  که  نیست 
نکنند. حتی  مصرف  را  کاالیی  و چه  کنند  مصرف 
برخی محدودیت هایی که در حوزه تعهدات صادراتی 
و وارداتی امروز اجرا می شود نیز نقض اصل مالکیت 
همخوانی  اصول  با  که  سیاستی  است.  خصوصی 
 -2 نیست.  مطلوب  نیز  جامعه  برای  باشد،  نداشته 
اقدام فوری دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، 
یکسان سازی نرخ ارز است. حذف ارز 4200 که البته 
توافق بشود و نشود، باید برای کاهش تبعات آن و 
تقلیل تورم هرچه زودتر انجام شود و بعد از آن یک 
کاسه شدن بازارها برای رسیدن به نرخ متعادل و بدون 
ایجاد انگیزه های انجام آربیتراژ. 3- در دوره هایی که 
درآمدهای ارزی رشد می کند، وسوسه تثبیت اسمی 

نرخ ارز بین تصمیم گیرندگان و مداخله در بازار ارز 
بیش از گذشته می شود. این امر موجب می شود تا 
تولید داخلی قدرت رقابت خویش را در مقابل کاالی 
خارجی از دست دهد. یکی از جنبه های مثبت پس 
از کاهش درآمد ارزی، آن بود که این فرآیند معکوس 
شد و باعث شد تا تولید داخل اگرچه از درآمد نفتی 
محروم باشد، اما قدرت رقابتی بیشتری را کسب کند 
و از این منظر رشد یابد. با افزایش درآمد ارزی، این 
مزیت می تواند دستخوش تغییر شود و سیاستگذار 
باید از تثبیت اسمی نرخ ارز پرهیز کند. به جای آن 
سیاستگذار باید از تثبیت واقعی نرخ ارز دفاع کند. از 
این رو با یک سیاست ارتباطی قوی خود را متعهد 
به تغییر نرخ اسمی ارز متناسب با تورم کند و این 

سیاست را به شکلی شفاف عیان کند.
با  سرمایه،  حساب  ذیل  تقاضا  ساختن  محدود   -4
ممنوعیت عملی نمی شود. در صورت باز شدن بازار 
ارز و شفاف شدن تراکنش های ارزی، می توان با وضع 
مدیریت  را  بخش  این  تراکنش های  میزان  مالیات، 
امکان داد و ستد در  باز شدن  بنابراین ضمن  کرد. 
بر  اثرگذاری  برای  را  مالیاتی  ابزار  ارز، می توان  بازار 

بازار مانند سایر کشورها به کار برد.
از  درجه ای  به  باید  سیاستگذار  آخر،  گام  در   -5
از طریق  انتظارات تورمی  ثبات پولی و لنگر کردن 
ابزارهای مرسوم ذیل سیاست های پولی دست یابد 
ارز  بازار  نیازی به مداخله در  که برای کنترل تورم 
نداشته باشد. از این رو بانک مرکزی باید در جهت 
ابزار هدف تورمی به کسب  با  لنگر کردن انتظارات 
اعتبار بیشتر در فضایی که حاصل از توافق و افزایش 
درآمد ارزی است، نائل آید. به این شکل بدون نگرانی 
از تحوالت بازار ارز، قادر است تا تورم را کنترل کند و 

نرخ ارز دیگر امری حیثیتی نخواهد بود.

سیاست ارزی پس از توافق
علی رضاییان

فردای  احیا می شود.  برجام  کنیم  بیایید فرض 
احیای آن چه سیاست های ارزی باید اتخاذ کرد؟

روز  پی  در  پی  سال  پنجمین  برای  تهران  اتاق 
گذشته مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان 
تهران را با معرفی 15 صادرکننده برتر برگزار کرد. 
مراسمی که با استقبال باال هر ساله برگزار می شود 
نشان  دولتی  مسئوالن  و  کارشناسان  اعتقاد  به  و 
می دهد اگر کار به بخش خصوصی واگذار شود،به 
خوبی اجرایی می شود. محمد امیرزاده عضور هیات 
برگزاری  اهمیت  درباره  تهران  اتاق  نمایندگان 
مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر می گوید:» در 
مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر، صادرکنندگان 
فرصتی پیدا می کنند برای بیان تنگناها، چالش ها 
و فرصت های اقتصادی که در کشور وجود دارد و 
راهکارهایی ارائه می دهند، از سوی دیگر این جلسه 
فضایی برای تعامل بین مسئوالن و صادرکنندگان 
و صادرکنندگان با یکدیگر و هم افزایی دیدگاه ها 
به  صادرکنندگان  تشویق  باعث  و  کند  می  ایجاد 
ادامه کار می شود و می تواند نتایج بسیار مثبتی 

داشته باشد.«
ترین  مهم  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  او 
با آن  تنگناهایی که صادرکنندگان در حال حاضر 
ها رو به رو هستند، چیست؟ می گوید:»مهم ترین 

مواجه  آن  با  اکنون صادرکنندگان  چالشی که هم 
هستند، روابط بین المللی است. ما تا با جهان تعامل 
نداشته باشیم و روابط کشور را با دنیا درست نکنیم 
و دیپلماسی قوی نداشته باشیم نمی توانیم به آن 
داریم،  هم  را  آن  توانایی  و  هست  الزم  که  شکلی 
موتور صادرات را به حرکت در بیاوریم و به پیشرفت 

های صادراتی برسیم.«  
در  هایی که صادرکنندگان  درباره چالش  امیرزاده 
گوید:»  می  هستند،  مواجه  ها  آن  با  کشور  داخل 
صادرکنندگان عاوه بر تحریم ها و چالش های بین 
المللی با مشکات داخلی متعددی هم مواجه هستند 
که یک مجموعه است و شامل نکات بسیاری مثل 
سختگیری های تامین اجتماعی، گمرک، نپذیرفتن 
حرف های منطقی در ادارات مالیات، تنگناهایی که 
در دستگاه های قضایی وجود دارد و... می شود و 
عما بخش زیادی از انرژی صادرکنندگان برای حل 
این موانع  و  بین می رود  از  این مشکات  و فصل 

عما کار را کند می کند.«
همچنین  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
در  مشکاتی  چه  با  صادرکنندگان  اینکه  درباره 
حوزه ارز رو به رو هستند، می گوید:» وقتی ورود 
و خروج ارز به خاطر تحریم و مشکات روابط بین 
المللی با سختی اتفاق می افتد عما صادرکنندگان 
و  ببرند  پیش  را  خود  کار  درستی  به  توانند  نمی 
صادراتی  ارزهای  برگرداندن  برای  ها  وقت  خیلی 
کنند.  استفاده  پیچیده  روش  و  راه  هزاران  از  باید 
المللی  بین  مشکات  همین  دلیل  به  کشور  وقتی 
در رتبه بندی های جهانی برای صادرات و... نیست 
اثرات  ما  اقتصاد  روی  دالر  میلیارد  چندین  خود 
منفی به جای می گذارد. صادرکنندگان ایرانی در 
حال حاضر از نظر ال سی، بیمه، حمل و نقل و... 

مشکات زیادی دارند.«

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:

موتور محرک صادرات بهبود 
روابط بین المللی است

صادرکنندگان عالوه بر تحریم ها و چالش های 
هم  متعددی  داخلی  مشکالت  با  المللی  بین 
مواجه هستند که یک مجموعه است و شامل 
تامین  سختگیری های  مثل  بسیاری  نکات 

اجتماعی، گمرک و... می شود
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اقتصاد ایران و جهان

پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا
به منظور اولویت بندی مسائل و چالش های اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن، پرسشنامه ای 
تدوین شده است تا بر اساس جمع بندی نتایج آن، دستور کار فعالیت های هیات مدیره دوره هشتم و 

دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.

با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد 
داشت، لذا از اعضای محترم تقاضا می گردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir )بخش 
به طور  تاریخ 1400/10/22  تا  را حداکثر  الکترونیکی پرسشنامه مذکور  و پرسشنامه( نسخه  نظرسنجی 

کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند. 
 فایل پرسشنامه را از لینک زیر دریافت کنید: 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf

بانک مرکزی بیست ونهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی با عنوان کنترل تورم و ثبات مالی را 
روزهای 9 و 10 خرداد 1401 برگزار می کند. عاقه مندان می توانند مقاالت خود را تا 31 فروردین سال 
آینده ارسال کنند. محورهای این همایش چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم، تقویت ثبات مالی؛ 
الزامات و راهکارها، سازگاری و هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اصاح ساختار و مقاوم سازی نظام 

بانکی است. افراد می توانند برای آگاهی از شیوه ارسال مقاالت به اینجا مراجعه کنند.

همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی ۹ و 1۰ خرداد 14۰1 برگزار 
می شود

بیست ونهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی با عنوان کنترل تورم و ثبات مالی، روزهای ۹ 
و 1۰ خرداد 14۰1 در بانک مرکزی برگزار می شود.

برخی از تصمیم سازان اعام می کنند که حذف دالر 
در  تغییری  بنزین  قیمت  افزایش  و  تومانی   4200
چه  تا  گزاره  این  دید  نمی کند.باید  ایجاد  قیمت ها 
اندازه درست است و مبتنی بر آن می توان دورنمایی 
از احتماالت را ارایه کرد؟ این پرسشی است که این 
روزها به صورت گسترده در محافل مختلف اقتصادی، 
علمی و فرهنگی طرح می شود و پاسخ های متفاوتی 
به آن داده می شود. واقع آن است که در حال حاضر 
حذف  خصوص  در  استنادی  قابل  داده  هیچگونه 
دوره های  در  ایران  اقتصاد  در  تومانی   4200 ارز 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وجود ندارد. این 
اندیشکده ها،  از  وسیعی  دامنه  که  است  حالی  در 

موسسات تحقیقاتی و پژوهشکده ها در ایران وجود 
بودجه  نیز  بیت المال  از  آنها  از  برخی  که  دارند 
تحقیقاتی  تحرک  هیچ  بزنگاه ها  در  اما  می گیرند، 
قابل استنادی از سوی آنها مشاهده نمی شود. باید 
توجه کرد اقتصاد جهانی در حال یک بازآفرینی و 
ریست در سطح گسترده است. ایران هم تافته جدا 
بافته نیست و از تحرکات بین المللی اثر می پذیرد. 
قبل از بروز کرونا، تنش هایی در برخی کشورها رخ 
داد، تنش هایی که مانند اعتراضات جلیقه زردها در 
فرانسه و سایر اعتراضات در شیلی، امریکا و... تاش 
می کرد تا تصویری از مشکات اقتصادی بین المللی 
ارایه کند. ریشه این حوادث مبتنی بر این واقعیت 
است که اقتصاد جهانی نیازمند تغییرات است. این 
است،  اثرگذار تر  بسیار  ایران  اقتصاد  در  ضرورت ها 
متوسط  رشد  با   90 دهه  طی  ایران  حال  هر  به 
صفر درصدی مواجه شده است و معضل تحریم ها 
اقتصادی  مشکات  حجم  بر  نیز  نارکارآمدی  و 
افزوده است. اتفاقی که در کشورهایی مانند ایران، 
ترکیه و... در حال وقوع است آن است که دولت ها 
هیچگونه چشم انداز روشنی از تصمیمات اقتصادی 
مردم  معیشت  در  تصمیمات  این  بازخورد  و  خود 
کشوری  که  قزاقستان  مانند  کشوری  در  ندارند. 
علی رغم  و  دارد  نفتی  درآمدهای  است،  باثبات 
فسادی که وجود دارد جایگاه مناسبی را در سطح 
که  می شود  تصمیم سازی  گونه ای  به  دارد،  منطقه 
مردم اقناع نمی شوند. این در حالی است که بسیاری 
از کشورها مانند نروژ، آلمان، دانمارک، سوئد و... به 
گونه ای برنامه ریزی اقتصادی می کنند که همراهی 
تصمیم سازی های  واقع  در  می کند.  را کسب  مردم 
اقتصادی نیازمند پیوست های اجتماعی، فرهنگی و 
عمومی است. هر تصمیم اقتصادی می تواند تبعات 
پیرامونی مهمی داشته باشد.در دوران کرونا برخی 

متن کامل

پیمان مولوی:

اهمیت اقناع عمومی در اقتصاد
برخی از تصمیم سازان اعالم می کنند که حذف 
دالر 42۰۰ تومانی و افزایش قیمت بنزین تغییری 
در قیمت ها ایجاد نمی کند.باید دید این گزاره تا 
چه اندازه درست است و مبتنی بر آن می توان 
دورنمایی از احتماالت را ارایه کرد؟ این پرسشی 
است که این روزها به صورت گسترده در محافل 
مختلف اقتصادی، علمی و فرهنگی طرح می شود 

و پاسخ های متفاوتی به آن داده می شود.

http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf
https://tccim.ir/story/?nid=71691
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ــوت  ــازات و نقــاط ق ــن رویکــرد، امتی اگــر چــه ای
بســیار زیــادی دارد و می توانــد در میان مــدت 
بــه افزایــش چشــمگیر ظرفیــت تولیــد و همچنیــن 
ــع  ــژه در صنای ــه وی ــرق ب ــرف ب ــازی مص بهینه س
ــای  ــا پیش نیازه ــر منجــر شــود، ام ــزرگ انرژی ب ب
فنــی و اجرایــی مهمــی  دارد کــه بایــد بــه شــکل 
ــن  ــه در ای ــرد. البت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــدی م ج
ــوان از نقــش شــرکت های مهندســی  ــان نمی ت می
ســرمایه گذاران  عملکــرد  بهبــود  در  مشــاور 
ــگاوات  ــزار م ــن 10 ه ــدازی ای ــی در راه ان نیروگاه
ــید. ــزرگ چشــم پوش ــع ب ــروگاه مســتقل صنای نی
ــرای  ــران ب ــس ای ــی م ــد مل ــرکتی مانن ــی ش وقت
ــدام  ــی اق ــروگاه 500 مگاوات ــک نی ــدازی ی راه ان
می کنــد، در گام اول مشــخصات فنــی توســط یــک 

ــاس  ــر اس ــن و ب ــاور تعیی ــی مش ــرکت مهندس ش
پیمانــکار  و  آن طــی مناقصــه ای ســرمایه گذار 
تعییــن می شــوند. در گام بعــد امــا نحــوه اجــرای 
ــل و حتــی ســطح و کیفیــت  ــان تحوی ــروژه، زم پ
کارکــرد آن در میــزان و قیمــت تولیــد محصــوالت 
آن تاثیرگــذار خواهــد بــود. نکتــه اینجــا اســت کــه 
ــع باالدســتی  ــر جــزو صنای ــع انرژی ب عمــده صنای
ــت  ــا در قیم ــای محصــوالت آنه ــوده و به ــادر ب م
تمــام شــده زنجیــره صنایــع پایین دســتی متکــی 

ــه ایــن مــواد اولیــه کامــا موثــر اســت. ب
بنابرایــن هــر اخالــی در تامیــن بــرق آنهــا عمــا 
زنجیــره گســترده ای از محصــوالت و تولیــدات 
صنعتــی را متاثــر کــرده و هزینــه ایــن مخاطــرات 
را بــه کل ایــن صنایــع تحمیــل می کنــد. ازایــن رو 
ــع  ــرای صنای ــتقل ب ــای مس ــدازی نیروگاه ه راه ان
بــزرگ را بایــد اقدامــی  بــا حساســیت های جــدی 
در نظــر گرفــت و همــه جوانــب آن را پیش بینــی 
کــرد. مســاله دیگــری کــه نبایــد از نظر دور داشــت 
ایــن اســت که مســائل و مشــکات صنعــت برق در 
کوتاه مــدت قابــل حــل نیســتند. بــه همیــن دلیــل 
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب پیــش از ایجــاد مســاله بای
ایجــاد آن اقــدام کــرد یــا حتی االمــکان مشــکات 
احتمالــی هــر اقــدام را پیش بینــی و بــرای آن 

ــرد. ــی ک چاره اندیش
ــاالن  ــه فع ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب درس
ــکات و  ــه مش ــد ک ــن باورن ــر ای ــرق ب ــت ب صنع
ــا دو ســال  بحــران فعلــی ایــن صنعــت حداقــل ت
آینــده گریبانگیــر آن خواهــد بــود. از ایــن رو بایــد 
ــیار  ــال بس ــد س ــدون تردی ــده ب ــال آین ــت س گف
دشــواری بــرای ایــن صنعــت بــوده و اگــر همیــن 
امــروز بــرای رفــع مشــکات بــه ویــژه تامیــن بــرق 
ــا  ــختی ها ت ــن س ــم ای ــی نکنی ــدار چاره اندیش پای

یکــی، دو ســال بعــد از آن هــم اســتمرار خواهــد 
ــت. یاف

در حــال حاضــر بی پولــی بــه عنــوان ریشــه اصلــی 
مشــکات صنعــت بــرق مطــرح می شــود، امــا بــه 
نظــر می رســد تغییــر ایــن دیــدگاه کامــا ضــروری 
اســت. ذهنیــت نادرســتی کــه صنعــت را از نظــر 
تــوان مالــی ضعیــف ارزیابــی می کنــد، بایــد 
اصــاح شــود. فقــط کافــی اســت کــه نگــرش مــا 
نســبت بــه کســب و کارهــای صنعــت بــرق تغییــر 

کنــد.
بــرای ایــن تغییــر کســب و کار دولــت و در راس آن 
وزارت نیــرو بایــد ایــن مســاله را روشــن کنــد کــه 
ــود  ــری خ ــت و تصدی گ ــظ مالکی ــال حف ــه دنب ب
روی تاسیســات موجــود اســت یــا جلــب مشــارکت 
ــدی  ــع درآم ــاد مناب ــرای ایج ــی را ب بخش خصوص
ــش  ــن بخ ــت ای ــرای تقوی ــد ب ــرمایه ای جدی و س

ــد. ــال می کن دنب
ــت  ــکل و تقوی ــل مش ــال ح ــه دنب ــا ب ــر واقع اگ
بخش خصوصــی باشــیم، راهکارهــای بســیاری 
وجــود دارد. بــه عنوان مثــال در حوزه شــرکت های 
ــدی  ــای ج ــا چالش ه ــه ب ــرق ک ــروی ب ــع نی توزی
هــم مواجــه هســتند، می توانیــم بــا تاســیس یــک 
ــهام  ــذاری ۸0درصــد از س شــرکت بورســی و واگ
ــه ایــن مجموعــه، زمینــه را  شــرکت های توزیــع ب
بــرای خصوصی ســازی واقعــی آنهــا فراهــم کنیــم. 
بــه ایــن ترتیــب بــه جــای واگــذاری توزیع هــا بــه 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــاص، ع ــرکت های خ ــی از ش برخ
ــورس، شــفافیت در مالکیــت  ــا عرضــه آنهــا در ب ب
ــردم و  ــم، م ــاد می کنی ــا ایج ــان آنه ــود و زی و س
ســهامداران عــام را هــم در ســود ایــن شــرکت ها 

ســهیم خواهیــم کــرد.
از طرفــی هــر یــک از شــرکت های توزیــع در 

ــت  ــفاف مدیری ــاختار ش ــک س ــه در ی ــی ک صورت
ــد داشــت  ــن شــده ای خواهن ــوند، ســود تضمی ش
اســت.  انگیزه بخــش  ســهامداران  بــرای  کــه 
ازایــن رو از واگــذاری هــر شــرکت توزیــع می تــوان 
انتظــار درآمــد 600 تــا ۷00هــزار میلیــارد تومانــی 
ــواردی  ــد در م ــی می توان ــن روش حت ــت. ای داش
ــزون  ــود. اف ــدی ش ــه نق ــت یاران ــن پرداخ جایگزی
بــر اینکــه از ایــن مســیر مــا مــردم را در توســعه و 

ــم. ــهیم کرده ای ــور س ــکوفایی کش ش
امتیــاز قابــل اتــکای دیگــری کــه در صنعــت بــرق 
وجــود دارد زیرســاخت بســیار قدرتمنــدی اســت 
ــوان  ــه عن ــرو ب ــای نقــش وزارت نی ــرای ایف ــه ب ک
طریــق  ایــن  از  دارد.  وجــود   ISP Provider
ــد  ــات می توان ــاوری اطاع ــات و فن وزارت ارتباط
از زیرســاخت های صنعــت بــرق بــرای انتقــال 
دیتــای بالــک و دیتــای خــرد بــه مشــترکان خــود 
ــا توجــه بــه ظرفیت هــای فعلــی  اســتفاده کنــد. ب
ــم  ــا می توانی ــد م ــر می رس ــه نظ ــرق ب ــت ب صنع
ــای  ــی از قدرت ه ــه یک ــل ب ــه تبدی ــن زمین در ای
دولــت  در  و  ایــن  از  پیــش  شــویم.  منطقــه 
وزارتخانه هــای  بیــن  تفاهم نامــه ای  دوازدهــم 
نیــرو و ICT بــرای ایجــاد ایــن بســتر امضــا شــده 
کــه متاســفانه اجــرای آن در  هالــه ای از ابهــام 
ــی دیگــر از ظرفیت هــای جــدی  ــرار دارد. یک ق
ــال  ــرق، وجــود خطــوط انتق ــت ب ــدی صنع و کلی
گســترده بــرق بــه همــه کشــورهای منطقــه اســت. 
همــه ایــن خطــوط انتقــال OPGW و فیبــر 
ــت  ــن مســیر اینترن ــد از ای ــران می توان ــد و ای دارن
همــه کشــورهای منطقــه از جملــه عــراق، ترکیــه، 
ارمنســتان، آذربایجــان و ســایر کشــورهای منطقــه 
ــا  ــل و دیت ــور متص ــت کش ــبکه اینترن ــه ش را ب
ترانزیــت کنــد کــه در ســطوح بین المللــی قیمــت 

ظرفیت های مغفول صنعت برق 
برای تامین منابع مالی

نزولی  روند  ایران،  در  برق  بحران  آغاز  نقطه 
تابستان  بود.  صنعت  این  در  سرمایه گذاری ها 
امسال در حقیقت نمودی محدود از پیامدها و 
روند  و  سرمایه گذاری ها  کاهش  جدی  عوارض 
کند توسعه زیرساخت های این صنعت به ویژه در 
حوزه تولید برق بوده است. به هر حال تعطیلی 
صنایع بزرگ پرمصرف در تابستان امسال، زیان 
از  دست  این  به  شده  تحمیل  جبران  غیرقابل 
صنایع، افزایش قیمت تمام شده محصوالت آنها 
اقتصاد  برای  بها  افزایش  این  از  ناشی  و هزینه 
کشور عواملی بودند که زمینه سازی برای تامین 
ابتدا در  از همان  را  بزرگ  برق صنایع  مستقل 
قرار  سیزدهم  دولت  نیروی  وزارت  کار  دستور 

داد.

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3832947-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 عقب         نشینی نرخ دالر آزاد از کانال 30 به 2۷ هزار 
تومان و رشد الک         پشتی نرخ ها در سامانه نیما سبب 
شده تا شکاف موجود میان این دو ارز کاهش پیدا 
کند. اتفاقی که کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام 
آن را به فال نیک می گیرند و معتقدند کاهش فاصله 
نرخ دالر نیمایی و آزاد به نفع بازار سرمایه به ویژه 

صنایع پتروشیمی، بانکی و خودرویی خواهد بود. 
که  است  تحلیلگران  این  از  یکی  گرجی         آرا  محمد 
نفع  به  را  نیمایی  و  آزاد  دالر  نرخ  فاصله  کاهش 
می         داند  خودرویی  و  بانکی  پتروشیمی،  گروه         های 
شود  کم  فاصله  این  صورتی که  در  است  معتقد  و 
مناسبی خواهند داشت.  این شرکت ها رشد  سهام 
او در گفت                  وگو با »دنیای         اقتصاد« ابتدا به مصوبات 
اشاره می         کند و می گوید:  از بورس  حمایتی دولت 
در بسته         ای که دولت برای حمایت از بازار سهام در 
ستاد اقتصادی به تصویب رساند یکی از موضوعات 
مهمی که بر روی آن دست گذاشته بودند، در نظر 

بانکی  گروه  ارز  تسعیر  برای  نیمایی  نرخ  گرفتن 
بود.  این کارشناس بازار سرمایه یادآور می شود: در 
سال های گذشته این نرخ معموال زیر نرخ تسعیر ارز 
نیما در نظر گرفته می شد. هرچه نرخ دالر آزاد به 
پتانسیل وجود  این  نزدیک شود،  نیمایی  نرخ دالر 
از  و  شوند  لینک  یکدیگر  به  نرخ  دو  این  که  دارد 
این به بعد هم جهت با هم حرکت کنند.  گرجی         آرا 
در چند ماه  نیمایی  و  آزاد  دالر  نرخ  بین  فاصله  به 
گذشته اشاره می         کند و می گوید: در گذشته و حتی 
یکی دو ماه قبل اختاف بین این دو نرخ یعنی نرخ 
تا ۸ هزار تومان هم  نیمای حتی  آزاد و دالر  دالر 
رسیده بود، اما اکنون این فاصله در حال کم شدن 
است و با این اتفاق یکی از گروه                   هایی که اثر مثبت 

می         پذیرد گروه         های بانکی است.
که  را  گروهی  دومین  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
از کاهش فاصله نرخ دالر آزاد و نیمایی اثر مثبت 
و  می         کند  معرفی  پتروشیمی  صنایع  می گیرند، 

بتوان  شاید  که  گروهی  دومین  می دهد:  توضیح 
تاثیر  نیما  و  آزاد  دالر  نرخ  نزدیک شدن  از  گفت 
گذشته  در  هستند.  پتروشیمی         ها  گروه  می         پذیرند 
این گروه باید ارز ناشی از صادرات محصوالتشان را 
با نرخ نیما عرضه می کردند  و این مساله به نوعی 
یک ارزان         فروشی برای آنها در بازار به وجود می         آورد.
حوزه  در  به ویژه  آنها،  هزینه         های  دیگر  سوی  از 
نرخ  با  تجهیزات  خرید  برای  مجدد  سرمایه         گذاری 
برای  نیز  مساله  این  که  می گرفت  آزاد صورت  ارز 
نرخ  بین  فاصله  کم شدن  با  اما  بود،  چالش         زا  آنان 
ارز آزاد و نیمایی این چالش برای این گروه کمتر 
شرکت ها  این  هزینه         کرد  و  درآمد  یعنی  می شود، 
را  سوم  گروه  گرجی         آرا  می شود.   نزدیک         تر  به هم 
که از نزدیک شدن نرخ دالر نیمایی و آزاد برخوردار 
می                  شوند، گروه خودرویی می         داند و توضیح می دهد: 
با  آزاد  دالر  نرخ  بین  فاصله  کاهش  که  گروه سوم 
محسوب  مبارکی  اتفاق  برایشان  نیمایی  دالر  نرخ 
و  محاسبات  است.  خودروسازی  گروه  می شود، 
در  خودروسازان  محصوالت  برای  که  رشدی  نرخ 
آزاد  بازار  نوسانات  تابع  بیشتر  می         شد،  گرفته  نظر 
با بیان اینکه »اگر این دو نرخ به یکدیگر  او  بود.  
محسوب  مزیت  خودروسازان  برای  باشند  نزدیک 
می شود« می گوید: خودروسازان از یک سو با معضل 
سوی  از  و  هستند  مواجه  دستوری  قیمت گذاری 
پله         ای  قیمت  افزایش  می         کند  سعی  دولت  دیگر 
اینکه  بنابراین  کند،  لحاظ  خودرو  قیمت های  در 
با نرخ دالر نیمایی هماهنگ  بازار آزاد  قیمت دالر 
شود می توان گفت که در بهای تامین قطعات آنها 
اثرگذار خواهد بود و به خودروسازان کمک می         کند 
که بتوانند با هزینه بهتری تولید کنند. از آن طرف 
کنند  قیمت گذاری  بازار  حاشیه  با  بتوانند  اگر  هم 
آنها کمتر  از چالش های  باشند بخشی  بازار  تابع  و 

می شود.
کاهش چالش شرکت ها

این کارشناس بازار سهام با یادآوری اینکه کشورهای 
استفاده  نظام         های چندنرخی  از  نیستند که  زیادی 
می         کنند، می گوید: حدود 10 تا 11 کشور هستند 
که نظام چند نرخی دارند و متاسفانه ما جزو این 
این نظام چند نرخی  ما  کشورها هستیم. در کشور 
دارد،  از گذشته وجود داشته و کماکان هم وجود 
و  آزاد  دالر  نرخ  کاهش  با  بگوییم  اینکه  بنابراین 
بلندمدت  برای  مشکات  نرخ  دو  این  نزدیک شدن 
برطرف می شود، قدری خوشبینانه است.  گرجی         آرا 
فاصله  کم شدن  که  است  معتقد  حال  همین  در 
چالش های  کمتر شدن  به  نیمایی  و  آزاد  دالر  نرخ 
شرکت ها کمک می         کند.  او تصریح می         کند: کم شدن 
نیما  دالر  نرخ  دولت  که  می         کند  فاصله کمک  این 
برای مدتی  و  لینک کند  آزاد  بازار  نرخ دالر  به  را 
اختاف این دو از بین برود. البته من به همین اتفاق 
هم چندان خوشبین نیستم که نرخ دالر نیما دیگر 
آزاد  بازار  با  نگیرد و متناسب  قرار  مورد دستکاری 
باشد.  این کارشناس بازار سرمایه می افزاید: اینکه 
دولت چقدر در این بازار مداخله کند، به سرنوشت 
مذاکرات برمی گردد. اگر به توافقات خوشبین باشیم 
این امکان وجود دارد که اختاف بین دالر آزاد و 
نیما به حداقل برسد ولی اگر خوشبین نباشیم و در 
مذاکرات چالشی ایجاد شود و در سیاست خارجی 
با مشکل مواجه شویم، در بلندمدت نظام چندنرخی 
ارز را شاهد خواهیم بود و بنابراین اثر نزدیک شدن 
االن شاهد هستیم،  آزاد که  بازار  نرخ  به  نیما  نرخ 

موقت خواهد بود.
دولت به دنبال تک         نرخی کردن ارز است

سرمایه  بازار  کارشناسان  دیگر  از  فرازمند،  مهدی 
اما معتقد است دولت به دنبال تک         نرخی کردن دالر 

نزدیک شدن دو نرخ دالر آزاد و نیمایی کدام صنایع را منتفع می         کند؟

برندگان بورسی کاهش شکاف دالری
دنیای         اقتصاد : عقب نشینی نرخ دالر آزاد به کانال 27هزار تومان در کنار رشد هرچند الک پشتی 
نرخ ها در سامانه نیما سبب شده است تا شکاف موجود میان این دو نرخ کاهش پیدا کند. اتفاقی که 
کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام آن را به فال نیک می گیرند و معتقدند دالر تک نرخی به نفع بازار 

سرمایه است و می تواند شرایط مناسبی برای افزایش سودآوری برخی از صنایع بورسی فراهم کند.

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3833099-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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متن کامل

در هجدهمین گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
بررسی شد

امارت در اقتصاد پسانفتی، 
به دنبال سرمایه گذاری در حوزه 

نوآوری است
ایران،  اتاق  پژوهش های  مرکز  گزارش  طبق 
فناوری  و  نوآوری  حوزه  در  می خواهد  امارات 
امریکا سرمایه گذاری و جایگاه خود را به عنوان 
بزرگترین سرمایه  گذار عرب در این کشور حفظ 

کند.

تازه  رویکردی  در  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
انتشار سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
در  کلیدی  رویدادهای  بررسی  هدف  با  جهانی« 
قرار  کار  دستور  در  را  ایران  ژئواکونومیک  محیط 
از  کلیدی  رویدادهای  قالب  این  در  است.  داده 
منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ایران  ژئواکونومیک 

می گیرند.
گزارش - سلسله  این  از  گزارش  هجدهمین  در 

جهانی  الیه  دو  در  اخیر  تحوالت  از  گلچینی  ها، 
و منطقه  ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و 
آخرین روندها و پیش  بینی  های اقتصادی ارائه شده 
بین  المللی،  اقتصادی  نهادهای  بزرگ ترین  توسط 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  تازه  داده  های  قالب  در 

بر اساس ماده 3 قانون مقررات واردات و صادرات 
دریافت کارت بازرگانی برای انجام هرگونه فعالیت 
تجاری مرتبط با امر صادرات و واردات الزم است. 
برای این منظور باید به سامانه جامع تجارت مراجعه 
کرده و فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنید.           

مقررات  قانون   10 ماده  اساس  بر  بازرگانی  کارت 
صادر  ایران  اتاق  سوی  از  واردات  و  صادرات 
باید  دارند  تجارت  قصد  که  افرادی  همه  میشود. 
کارت بازرگانی را دریافت کنند. شرکتهای تعاونی 
که در حوزه تجارت فعال هستند، میتوانند از اتاق 

تعاون کارت بازرگانی خود را دریافت کنند.
جامع  سامانه  راه اندازی  با   1399 سال  مرداد  از 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  تجارت 
از  بازرگانی  کارت  با  مرتبط  فرآیندهای  از  تعدادی 
طریق این سامانه انجام می شود. به این ترتیب که 
ابتدا اطاعات در سامانه جامع تجارت بارگذاری و 
پس از تکمیل مدارک و استعام های موردنیاز، وارد 

اتاق میشود.

بر این اساس از اول مرداد 1399 متقاضیان برای 
جامع  سامانه  به  بازرگانی  کارت  تمدید  و  دریافت 
تجارت مراجعه و با وارد کردن کد ملی، مراحل را 

دنبال میکنند.
سوءپیشینه،  دانشگاهی،  مدرک  سامانه  این  در 
و  شرکتی  اساسنامه  استعام  مالیاتی،  استعام 
صورت  به  غیره  و  گمرکی  بدهیهای  بررسی 
سیستمی انجام میشود و در نهایت پس از مثبت 
شدن کلیه استعامها، درخواست وارد سامانه اتاق 
به  مربوط  مدارک  هم  اتاق  کارشناسان  میشود، 
را  کارت  تایید،  از  بعد  و  دریافت  را  تجاری  سوابق 

صادر میکنند.
از زمانی که فرآیند صدور کارت بازرگانی به سامانه 
و  مشکات  تدریج  به  شد،  منتقل  تجارت  جامع 
کار حدود  ابتدای  در  سامانه مشخص شد.  نواقص 
40 مشکل شناسایی شد؛ این مسائل روند صدور و 
تمدید کارت بازرگانی را کند کرده بود. به هر حال 
به 5  مورد  از 40  که  امروز  تا  پیدا کرد  ادامه  کار 

مشکل رسیدیم.
مراحل دریافت کارت بازرگانی

مرحله 1
به سامانه جامع تجارت مراجعه میکنیم. متقاضیانی 
که در سامانه جامع تجارت ثبتنام نکردهاند ابتدا 
باید با انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه، ثبت نام 
یا  کرده سپس نسبت به ثبت درخواست صدور و 
تمدید کارت بازرگانی اقدام کنند.  باید توجه داشت 
در  عضویت  به  منوط  بازرگانی  کارت  دریافت  که 

اتاق ایران است.
ثبتنام در سامانه جامع تجارت با نقش پایه حقیقی 
صورت میپذیرد و در صورت نیاز به دریافت کارت 
بازرگانی حقوقی باید پس از ثبت نام در سامانه و 
گزینه  اصلی  صفحه  از  حقیقی  پایه  نقش  با  ورود 

معرفی شرکت را انتخاب و نسبت به ثبت اطاعات 
حقوقی  پایه  دسترسی  دریافت  و  حقوقی  شخص 

اقدام کرد.
از  بازرگانی  کارت  با  مرتبط  درخواستهای  ثبت 
امکان پذیر  حقوقی  پایه  و  حقیقی  پایه  طریق  دو 
با  مرتبط  درخواستهای  ثبت  برای  باید  است. 
کارت بازرگانی حقیقی از نقش پایه حقیقی و کارت 
استفاده  حقوقی،  پایه  نقش  از  حقوقی  بازرگانی 
یا  پایه حقیقی  نمایندگی  شود. در صورت داشتن 
حقوقی، امکان ثبت درخواستهای مرتبط با کارت 

بازرگانی برای نماینده نیز امکانپذیر است.
مرحله 2

بارگذاری  گزینه  کاربری،  حساب  به  ورود  از  پس 
صاحیتها را انتخاب میکنیم.

مرحله 3
پس از ورود به صفحه مورد نظر، تب کارت بازرگانی 
برای  صدور  درخواست  گزینه  روی  و  انتخاب  را 
درخواست  یا  و  بازرگانی  کارت  صدور  متقاضیان 
بازرگانی،  کارت  تمدید  متقاضیان  برای  تمدید 

کلیک میکنیم.
مرحله 4

تعهدنامه  انتخاب گزینه موردنظر، پاپ آپ  از  پس 
کارت بازرگانی نمایش داده میشود این تعهدنامه 
تایید  صورت  در  است.  شده  دال  فرم  جایگزین 
را  مربوطه  تیک  باید  تعهدنامه  در  مندرج  بندهای 
فعال و روی گزینه مرحله بعد کلیک کنیم تا وارد 

صفحه مربوطه شویم.
مرحله 5

اطاعات  باید  درخواست  صفحه  به  ورود  از  پس 
درخواستی را تکمیل و تصاویر مربوط به هربخش 
با توجه  بارگذاری کنیم.  را در قسمت پیوست آن 
پایه  اطاعات  بخش  به  مربوط  اطاعات  اینکه  به 

آموزش دریافت کارت بازرگانی 
از طریق سامانه جامع تجارت

انجام هرگونه فعالیت تجاری مرتبط  برای  تجار 
با امر صادرات و واردات نیاز به کارت بازرگانی 
دارند که برای این منظور باید به سامانه جامع 

تجارت مراجعه کنند.

https://otaghiranonline.ir/news/41157
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در دنیای نوآوری ها اغلب این گونه است که آنچه رخ 
می دهد، با آنچه ما انتظار داریم تفاوت دارد. این گفته 
درباره نوآوری  ها در صنعت ارزهای دیجیتالی نیز صادق 
است. ما با چند کارشناس درباره مسیر حرکت این 
و  کرده  ایم  میادی صحبت  جدید  سال  در  صنعت 
در ادامه به دیدگاه های آنها اشاره می کنیم. نخستین 
از  بیش  دیجیتالی  ارزهای  که  است  این  پیش بینی 
شرکت  های  است  مدتی  شد.  خواهند  فراگیر  پیش 
بزرگ تاش می کنند بفهمند چطور می توانند ارزهای 
دیجیتالی را در کسب و کار خود به کار گیرند. هر 
کس، از مدیران صندوق های سرمایه گذاری تا مدیران 
اقداماتی  انجام  حال  در  استارباکس  فروشگاه های 
ارزهای  از  ما  استفاده  نحوه  بر  می تواند  که  هستند 

دیجیتالی در سال جاری تاثیر بگذارد.
می کنیم،  مشاهده  آنچه  معموال  رسانه ها  تیتر  در 
آثار  فروش  و  خرید  ماسک،  ایان  توییت  های 
گران قیمت هنری دیجیتالی، هک شدن حساب  های 
که  است  کسانی  معرفی  و  سرمایه  گذاران  کاربری 
و  بزرگ تر  تغییرات  اما  شده اند.  ثروتمند  یک شبه 
بنیادی، اغلب کمتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. 
یکی از کارشناسان می گوید: »امیدوارم در آینده بر 
ارزهای دیجیتالی تمرکز بیشتری  از  موارد استفاده 
بشود، یعنی به جای آنکه صرفا بر برخی موارد محدود 
استفاده تمرکز شود که جنجالی هستند، شاهد آن 
باشیم که به استفاده از این ارزها توجه شود. یعنی همان 
به وجود می  آورد. همچنین  واقعی  ارزش  عاملی که 
ضروری است درباره ایجاد دسترسی به خدمات مالی 
برای جمعیت هایی که اکنون این دسترسی را ندارند، 

بحث های بیشتری انجام شود.«
دومین پیش  بینی این است که توکن های غیر قابل 
معاوضه فرصت  های جدید مالکیت به وجود خواهند 
آورد و در فرصت های کنونی دگرگونی ایجاد خواهند 

سال آغاز رگوالتوری
جولیان داست
منبع: سي نت

تیترهای  عجیب  ترین  از  برخی  گذشته،  سال 
خبرگزاری ها به تحوالت بازار ارزهای دیجیتالی 
مربوط بود. طرفداران این ارزها آنها را فناوری 
می تواند  که  می کردند  توصیف  دگرگون کننده 
بازارهای بزرگ به وجود آورد و به کسانی که به 
حساب بانکی دسترسی ندارند، امکان تراکنش 
ارزهای  منتقدان  دیگر،  سوی  از  بدهد.  مالی 
استخراج  در  برق  باالی  مصرف  به  دیجیتالی 
در  آنها  از  استفاده  و  ارزها  این  تراکنش های  و 
فعالیت های غیرقانونی اشاره می کنند و به نظر 
می  رسد نزدیک کردن دیدگاه های این دو گروه 
اعظم  بخش  در  فعالیت ها  است.  دشوار  بسیار 
صنعت ارزهای دیجیتالی حاصل پیش  بینی  هایی 
مطرح  سکه ها  قیمت  افزایش  درباره  که  است 
باالیی  میزان  که  است  این  واقعیت  اما  است. 
ریسک  پذیر  سرمایه گذاران  سوی  از  سرمایه 
بازار شده است.  این  و نهادی، جوانان و... وارد 
همچنین نوآوری های فنی که همزمان با گسترش 
این بازار رخ داده واقعا می تواند شکل تعامل ما با 

پول را دگرگون کند.

است  عبارتی  معاوضه«  قابل  غیر  »توکن های  کرد. 
که بسیاری از ما سال گذشته آن را برای نخستین 
تعیین  برای  توکن ها روشی جدید  این  بار شنیدیم. 
مالکیت دارایی های دیجیتالی با استفاده از »دفتر کل 
باک چین«  هستند و هر روز بر موارد استفاده از آنها 
در دنیای هنر و... افزوده می شود، اما توکن های غیر 
قابل معاوضه، ظرفیت  های بسیار بیشتری دارند. از این 
دیجیتالی  زمین های  خرید  برای  همچنین  توکن ها 
در دنیای مجازی و تعیین مالکیت موزیک استفاده 
می  بینند  را  آینده ای  کارشناسان،  برخی  می شود. 
که در آن توکن های غیر قابل معاوضه دسترسی به 
فراهم  را  اختصاصی  محصوالت  و  ویژه  فروش های 
می کنند. اما آیا می توان از این توکن ها به عنوان بلیت 
استفاده  آناین  بازی های  به  ورود  برای  یا  کنسرت 
سال  امکان ها  نوع  این  داشت  انتظار  می توان  کرد؟ 
جاری میادی فراهم شود. موارد استفاده توکن های 
غیر قابل معاوضه بی پایان است، زیرا از آنها می توان 
برای تعیین مالکیت هر دارایی منحصر به فرد استفاده 
کرد. بنیان گذار اپن سی می گوید: »ما از پیش شاهد 
مراسم  های  بلیت  عنوان  به  توکن ها  این  از  استفاده 
مختلف، عضویت در کلوپ ها و... هستیم.« برخی از 
بزرگ ترین نام های تجاری آمریکا از جمله نایکی در 
حال کار روی گسترده کردن موارد استفاده از این 
معاوضه ای  قابل  غیر  توکن های  اما  توکن ها هستند. 
که در محصوالت مصرفی استفاده می شوند، صرفا قله 
کوه یخ هستند. آیا می توان از آنها برای اثبات هویت 
اشخاص استفاده کرد؟ یکی از تحلیلگران می گوید: »ما 
در حال حرکت به سمت توکن های قابل استفاده در 
ایجاد دسترسی یا مجوز هستیم. اخیرا در نیویورک 
مراسمی برگزار شد که افراد برای حضور در آن باید 
احتمال  می  خریدند.  معاوضه  قابل  غیر  توکن  یک 
توکن ها  این  از  دیجیتالی  هویت  احراز  برای  آنکه 

استفاده شود وجود دارد. صنعت ۸5 میلیارد داری 
بازی های ویدئویی حوزه  ای بسیار مستعد و پرسود برای 
استفاده از توکن های غیر قابل معاوضه است. برخی 
استودیوهای بزرگ از پیش در حال آزمایش استفاده 
از این توکن ها هستند. همچنین با توجه به گسترش 
سرمایه گذاری در متاورس، توکن های غیرقابل معاوضه 
می توانند به عنوان آجرهای دنیای دیجیتالی نسل بعد 
مورد استفاده قرار گیرند.« متاورس یک دنیای عظیم 
از سوی شرکت متا و  سه بعدی دیجیتالی است که 
دیگر غول های صنعت فناوری ارائه شده است. گیمرها 
از پیش به کاالهای دیجیتالی توجه نشان داده اند. 
بنابراین ظرفیت برای به کارگیری توکن های غیر قابل 
معاوضه بسیار عظیم است. از 3 میلیارد نفر گیمر، تنها 
3 میلیون نفر از آنها از این توکن ها استفاده می کنند، 

در نتیجه آینده این توکن ها بسیار درخشان است.
سومین پیش  بینی برای سال جدید میادی، افزایش 
موارد و اندازه باج خواهی ها و هک هاست. سال پیش از 
ارزهای دیجیتالی برای تسهیل پرداخت میلیون ها دار 
باج استفاده شد. علت این است که ارزهای دیجیتالی 
دارای ویژگی هایی هستند که آنها را برای جنایتکاران 
تراکنش  های  ردگیری  مثال،  برای  می کند.  جذاب 
هستند  فرامرزی  تراکنش ها  است،  دشوار  ارزها  این 
و هنگامی که پرداخت انجام می شود، لغو آن تقریبا 
محال است. یکی از متخصصان فناوری می گوید: »سال 
جدید میادی باید منتظر استفاده تعداد بیشتری از 
جنایتکاران از ارزهای دیجیتالی و امکان های مرتبط 
دارد  اشتباه وجود  باور  این  زیرا  باشیم.  ارزها  این  با 
که تراکنش  ها به این ارزها کاما بی نام است. ارزهای 
جذاب  جنایتکارها  برای  دلیل  همان  به  دیجیتالی 
آنها  تراکنش  های  یعنی  دیگران،  برای  که  هستند 

فرامرزی، فوری و نقد است.«
متخصصان معتقدند در سال جدید میادی، »خدمات 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3832580-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
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مقدمه  ای بر متاورس از زبان مارک زاکربرگ مدیر ارشد »متا«

محیط کار نامحدود در »متاورس«
حرکت به سمت »محیط کار بی پایان«

مارک زاکربرگ با ایده »متاورس« عالوه بر اینکه قصد دارد »حس واقعی )طبیعی( از حضور در دنیای 
مجازی برای کاربران ایجاد کند«، پروژه دگرگونی محیط کار را هم دنبال می کند. »متاورس« تعامل 
از طریق اینترنت )شبکه های اجتماعی( را یک گام به شرایط »تعامل حضوری« نزدیک می کند. با 

تکنولوژی »محیط کار نامحدود« حضور آنالین از خانه یا کافه، پشت میز کار فراهم می شود.

متن کامل

پایان ماه ژوئن 2021، مارک زاکربرگ در اظهاراتی 
خطاب به کارکنانش از یک پروژه جاه  طلبانه پرده 
تا  سابق(  )فیس بوک  متا  شرکت  فعالیت  برداشت. 
به امروز، محدود به تولید اپلیکیشن  های اجتماعی 
و سخت افزارهایی در راستای پشتیبانی از آنها بود. 
اما زاکربرگ گفت آینده این شرکت، بسیار فراتر از 
او گفت شرکتش تاش خواهد  اینها خواهد رفت. 
کرد دنیایی بسازد متشکل از تجربه های متصل به 
هم، چیزی شبیه فیلم  های علمی - تخیلی. دنیایی 

بخش های  به این ترتیب،  »متاورس«.  به  موسوم 
مختلف این شرکت، فعالیتشان را روی تحقق این 
گفت:  زاکربرگ  کرد.  خواهند  متمرکز  چشم  انداز 
»هدف ما این است که متاورس را به یک واقعیت 
افتاده.  زبان  ها  بر سر  تبدیل کنیم.« حاال متاورس 
واژه  اش را از رمان علمی - تخیلی »سقوط برف«، 
اثر »نیل استیونسن«  گرفته  اند. این واژه، اشاره دارد 
به تاقی دنیای فیزیکی، واقعیت افزوده و مجازی در 
یک فضای آناین مشترک. در واقع شخصیت های 

داستان با زدن یک عینک و با استفاده از کامپیوتر، 
وارد متاورس می شدند و در آنجا   می توانستند تعامل 

یا تجارت کنند.
حتی تصورش هم جسورانه است. اما مشخص نیست 
زمان  یا  چشم  انداز  خود  است:  جسورانه  تر  کدام 
اعامش. زاکربرگ این پروژه را زمانی اعام کرد که 
شرکتش با چالش  هایی از سوی قانون گذاران مواجه 
ایاالت  در  تکنولوژی  حوزه  قوانین  اگر  حتی  بود. 
کماکان  که  سوالی  شوند،  متوقف  همگی  متحده، 
بی  جواب می  ماند این است که حکمرانی بر این دنیا 
به چه شکل خواهد بود، چگونه بر محتوایش نظارت 
خواهد شد و وجود آن، چه تاثیری بر درک مشترک 
ورژن  داریم  تازه  ما  داشت؟  خواهد  واقعیت  از  ما 
می کنیم.  درک  را  اجتماعی  پلتفرم  های  دو  بعدی 
درک ورژن سه  بعدی به مراتب سخت تر خواهد بود.

از سوی دیگر، زاکربرگ گفته متاورس، فرصت  های 
بی شماری برای هنرمندان و سازندگان ایجاد خواهد 
کرد، برای کسانی که دوست دارند از نقاطی بسیار 
در  که  و کسانی  کنند  کار  مرکز شهرها،  از  دورتر 
محدود  آموزشی  فرصت  های  زندگی شان،  محل 
است. او می گوید متاورس اگر به واقعیت بپیوندد، 
بسیار شبیه به یک دستگاه تلپورتیشن خواهد بود. 
پس از دیدن سخنرانی زاکربرگ، گفت وگویی با او 
داشتم و درباره چشم  اندازش و چالش  های نظارت 
بر این جهان جدید از او پرسیدم. چکیده  ای از این 

گفت وگو را با هم می  خوانیم:
وب سایت  پادکست  به  زاکربرگ،  مارک  کیسی: 

»ورج«  خوش آمدی.
زاکربرگ: ممنون کیسی. خوشحالم که اینجا هستم. 

کلی حرف برای زدن داریم.
مطرح  که  هست  موضوع  کلی  تو  با  همیشه  بله، 
درباره  تو  از  می خواهم  همه  از  اول  اما  کنیم. 

صحبت هایت خطاب به کارکنان بپرسم. تو به آنها 
گفتی که چشم  انداز آینده شرکت متا )فیس بوک(، 
دیگر دو  بعدی نخواهد بود، بلکه چیزی خواهد بود 
متاورس  بگو  برایمان  است.  »متاورس«  نامش  که 

چیست و متا قصد دارد کدام بخش آن را بسازد؟
این یک موضوع گسترده است و قطعا، یک شرکت 
به تنهایی نمی تواند آن را خلق کند. اما فکر می کنم 
در دور جدید فعالیت شرکت، ما در خلق این جهان 
بسیاری  همکاری  با  البته  باشیم،  داشته  سهمی 
شکل  متاورس،  توسعه  دهنده ها.  و  شرکت  ها  از 
مجسم شده اینترنت است. یعنی به اینترنت، جسم 
محتوا،  تماشای  جای  به  که  است  جایی  ببخشیم. 
درون محتوا هستی و حضور در کنار دیگران را حس 
این  انگار که در مکان  های دیگر هستی.  می  کنی، 
تجربه  ای است که از طریق تکنولوژی  های دو  بعدی 
به متاورس  از مردم وقتی  محقق نمی شود. خیلی 
 VR همان  یا  مجازی  واقعیت  یاد  می کنند،  فکر 
می  افتند که البته، بخش مهمی از متاورس، همین 
است. ما هم این تکنولوژی را خیلی دوست داریم 
می  سازد.  ممکن  را  حضور  شکل  شفاف  ترین  چون 
مجازی  واقعیت  به  محدود  فقط  متاورس،  اما 
کامپیوتری  پلتفرم  های  تمام  طریق  از  بلکه  نیست 
و   AR هم   ،VR هم  بود،  قابل دسترس خواهد  ما 
موبایل  دستگاه های  و  شخصی  کامپیوترهای  هم 
می کنند  فکر  هم  خیلی  ها  بازی.  کنسول  های  و 
کامپیوتری  بازی های  به  مربوط  اساسا  متاورس، 
متاورس  از  بزرگی  بخش  قطعا  سرگرمی،  است. 
خواهد بود اما فکر نکنم صرفا محدود به بازی باشد. 
هماهنگ  و  پایدار  محیط  یک  متاورس  نظرم  به 
یک  باشیم.  هم  کنار  آنجا،  در  می توانیم  که  است 
جورهایی، شبیه به ترکیبی از پلتفرم  های اجتماعی 
امروز است، اما محیطی است که تصویری از شما در 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3832901-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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https://www.mehrnews.com/photo/5394115/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/photo/1400102014886/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86#3
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