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فهرستنرخ گذاری برق صنعت ماینینگ

دکتر علی فرحبخش/ دنیای اقتصاد
در  تحقیقاتی  طرح های  به  اجمالی  نگاهی  با 
به  قضا  از  که  کشور  پژوهشی  متعدد  مراکز 
دست سیاست گذاران و مقامات اجرایی کشور 
می رسد، می توان دریافت که این طرح ها مملو 
از عباراتی اند که به لحاظ دستور زبان فارسی 
هر  فاقد  و  مکان  و  زمان  قید  بدون  مجهول، 
نتیجه  در  که  هستند  توصیفی  قید  گونه 
آرشیو  در  محبوس  همچنان  وضعیت،  همین 

گزارش های تحقیقاتی باقی می مانند.
حامل های  قیمت  »آزادسازی  قبیل  از  جمالتی 
کشور  بانکی  »نظام  برسد«،  انجام  به  باید  انرژی 
کشور  تجارت  »ساختار  شود«،  اصالح  باید 
جمالت  این  از  نمونه هایی  و...  کند«  تغییر  باید 
را  خود  مخاطب  هیچ گاه  که  هستند  دستوری 
فنی  پروژه  یک  همچون  که  آنجا  از  و  نمی یابد 
 Gantt chart یا  اجرایی  برنامه  هرگونه  فاقد 
است، راهی جز برخورد به دیوار نمی یابد. خلبانان 
همواره قبل از پرواز چک لیستی دارند که قبل از 
به کنترل  اقدام  پرواز  آغاز  و  موتور  روشن کردن 

مشاهده متن کامل

 جناب آقای مهندس بهزاد 
 عضو محترم هیات مدیره سندیکا ی صنعت برق 

 ایران و مدیرعامل گروه پارسیان 
با نهایت تاثر و تاسف، مصیبت وارده و درگذشت 

جناب آقای مهندس همایون خسروی دهکردی 
را خدمت جنابعالی و همکاران محترم تسلیت 

عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و 
 برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

سندیکای صنعت برق ایران

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه 
اجرای بخشنامه جبران نرخ ارز

به همت سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد؛ 
3 ............ امکان صرفه جویی در شبکه برق 
4 بررسی مسائل مالی نیروگاه تاجیکستان
5 . توسعه نرم افزار ارزیابی تاب آوری شبکه 
5 تعمیرات واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس

شرکت تامین سیستم هاي کنترل و مخابرات 
6 ......... ایران برنده نشان عقاب طالئی شد
6بخشودگی سود و جرایم تسهیالت سررسید
7 .................بیت کوین و چالش مصرف برق

برق مشترکان  رایگان شدن  آخرین وضعیت 
7 ................................................. کم مصرف
8 ............. سناریوی تخلیه تورم در نرخ ارز
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کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه اجرای بخشنامه 
جاری  سال  خرداد  بیستم  که  ارز  نرخ  جبران 
شده  ابالغ  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
به همت  امروز )دوشنبه، 11 آذرماه(  بود، صبح 
خانه  محل  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
تشکل های اتاق تهران برگزار شد. در این جلسه 
عالوه بر شرکت های عضو سندیکا، نمایندگانی 
از پیمانکاران، مشاوران، فعاالن بخش ساختمان، 

مکانیک، نفت و آب حضور داشتند.
از  استفاده  آموزش  و  معرفی  جلسه ضمن  این  در 
بخشنامه جبران نرخ ارز، در رابطه با اصالحات مورد 
نیاز این بخشنامه برای سال 99 و همچنین توجه 
ویژه به بخش خصوصی در رابطه با اطالعات ارسالی 
به سازمان برنامه، که در تولید و ارائه شاخص های 

قطعی تعدیل موثر هستند، تاکید شد. 
تغییرات شاخص های  تشریح منحنی های گوناگون 
برق،  صنعت  تاسیسات  بهای  فهرست  مختلف 
شد  مقرر  و  بود  آموزشی  کارگاه  این  دیگر  بخش 
که شرکت هایی که دارای مشکالتی با دستگاه های 
جبرانی  بخشنامه  صحیح  اجرای  بر  مبنی  اجرایی 
ارز هستند، مراتب را به دبیرخانه سندیکا منعکس 

کنند. 
این  از  و سایر صنایع  برق  فعاالن صنعت  استقبال 
کارگاه آموزشی نشان داد که برنامه ریزی و آموزش 
اعضای سندیکا و بخش خصوصی موثر  ارتقای  در 
جلسات،  این  استمرار  ضمن  است  الزم  و  بوده 
آیتم های اجرایی نیز از طریق نهادهای باالدستی تا 

حصول نتیجه پیگیری موکد شود.  
شایان ذکر است که این جلسه برای فعاالن صنعت 
بخشنامه  ابالغ  عدم  دلیل  به  توزیع  رسته  در  برق 
از   K ضریب  و  توزیع  شرکت های  ارز  نرخ  جبران 

طرف شرکت توانیر، هیچگونه پاسخی نداشت. 
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3۰ درصد امکان صرفه جویی در 
شبکه برق وجود دارد

و  راهبری  دفتر  مدیرکل  اکونومیست-  ایران 
نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو گفت: 
3۰ درصد امکان صرفه جویی در شبکه برق وجود 

دارد.
و  راهبری  دفتر  مدیرکل  ارجمند،  عبدالصاحب   
نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو گفت: بر 
اساس برآوردهای انجام شده، در شبکه برق تقریبا 
به  و  داشته  وجود  صرفه جویی  امکان  درصد   30
موجود  شبکه  در  مگاوات  هزار   15 حدود  عبارتی 

برق زمینه صرفه جویی و مدیریت مصرف داریم.
 30 حدود  معادل  را  صرفه جویی  میزان  این  وی 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در شبکه انتقال و توزیع 
برق  توسعه  به  آینده  در  اگر  افزود:  و  کرد  عنوان 
باشیم  داشته  نیاز  آن  پوشش  و  کشاورزی  صنایع 
دو راه داریم؛ یا باید به همین میزان سرمایه گذاری 
جدید کنیم یا ظرفیت موجود را به نحوی مدیریت 
ملی  ناخالص  تولید  و  رفاه  کاهش  بدون  که  کنیم 

بتوانیم برای سایر مصارف ذخیره داشته باشیم.
توزیع  و  انتقال  بر  نظارت  و  راهبری  مدیرکل دفتر 
هزار   15 مجموع  از  داد:  ادامه  نیرو  وزارت  برق 
مصرف،  مدیریت  و  صرفه جویی  زمینه  مگاوات 
حدود 50 درصد به ظرفیت های فنی و 50 درصد 
اجتماعی،  مباحث  شامل  غیرفنی  ظرفیت های  به 
می تواند  که  می شود  مرتبط  آموزشی  و  فرهنگی 

روی این موضوع تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: در ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی 
به میزان 15 میلیارد دالر، زمینه مدیریت مصرف 
سرمایه گذاری  از  کمتر  بسیار  که  دارد  وجود 
و  اثرگذاری  درحالی که  بوده  فنی  بخش های  در 

ماندگاری بیشتری خواهد داشت.
میزان  بیشترین  دارای  را  بانوان  حوزه  ارجمند، 
اثرگذاری در زمینه مدیریت مصرف دانست و گفت: 
ترویج  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  زمینه  در 
فرهنگ صرفه جویی، بانوان می توانند تاثیرگذارترین 

قشر در این زمینه باشند.
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بررسی مسائل مالی نیروگاه 
برق آبی "سنگ توده ۲" توسط 

وزرای ایران و تاجیکستان
وزیر آب و انرژی تاجیکستان از بررسی مسائل 
توسط   "۲ "سنگ توده  برق آبی  نیروگاه  مالی 

وزرای ایران و تاجیکستان خبر داد.

بـه گـزارش خبرنگار اقتصـادی خبرگزاری تسـنیم، 
انـرژی  و  آب  وزیـر  عثمـان زاده،  عثمان علـی 
تاجیکسـتان در حاشـیه مراسـم افتتاح سیزدهمین 
همکاری هـای  مشـترک  کمیسـیون  اجـالس 
اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکسـتان با حضور در 
جمـع خبرنـگاران، گفت: یکـی از پروژه های بسـیار 
موفقی که در چند سـال اخیر توسـط شـرکت های 
ایرانـی در تاجیکسـتان بـه نتیجـه رسـیده مربـوط 
بـه نیـروگاه برق آبـی "سـنگ توده 2" اسـت کـه بـا 
ظرفیـت 220 مـگاوات در حـال بهره برداری اسـت 
و در فصـل زمسـتان این نیـروگاه نقـش موثری در 

تامیـن بـرق مورد نیـاز مـردم تاجیکسـتان دارد.
وزیـر آب و انرژی تاجیکسـتان افـزود: در این پروژه 
برخـی مسـائل مالی و خریـد برق از طرف شـرکت 
تاجیکـی مـورد بحـث اسـت کـه ظـرف امـروز و 
فـردا مسـائل مرتبط بـا این مسـئله در کمیسـیون 

مشـترک مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.
عثمـان زاده بـا اشـاره بـه اینکـه کارهـای اساسـی 
طریـق  از  تاجیکسـتان  اسـتقالل  تونـل  سـاخت 
اسـت،  رسـیده  اتمـام  بـه  ایرانـی  شـرکت های 
گفـت: بـرای تکمیل ایـن پـروژه اقداماتـی از قبیل 
حریـق  اطفـای  تهویـه،  روشـنایی،  سیسـتم های 
و... باقـی مانـده اسـت کـه ایـن موضـوع نیـز در 
کمیسـیون سـیزدهم مـورد بررسـی قـرار خواهـد 

گرفـت.
ایرانـی  شـرکت های  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
انجـام  تاجیکسـتان  در  را  متعـددی  پروژه هـای 
داده انـد، عنـوان کـرد: در حـال حاضر شـرکت های 
بـه  "راغـون"  پـروژه  در  ایـران  مهندسـی  و  فنـی 
تاجیکسـتان  برق آبـی  نیـروگاه  بزرگتریـن  عنـوان 
فعالیـت دارنـد کـه از فعالیـت ایـن شـرکت ها در 

هسـتیم. راضـی  و  خرسـند  بسـیار  تاجیکسـتان 
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توسعه نرم افزار ارزیابی 
تاب آوری شبکه  توزیع برق 

کشور و اولویت بندی راهکارهای 
بهبود آن

پژوهشگر جوان  جایزه  دارنده   - اقتصاد  فصل 
کامستک از طراحی و توسعه نرم افزار سنجش 
و  کشور  برق  توزیع  شبکه   تاب آوری  کمی 
و  داد  خبر  آن  بهبود  راهکارهای  اولویت بندی 
گفت: این طرح آخرین فعالیت پژوهشی من با 
شرکت توانیر است که بصورت عملی نیز در حال 

پیاده سازی است.
دانشکده  علمی  هیئت  عضو  امینی فر،  فرخ  دکتر 

مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، با بیان این که 
رقابت این جایزه توسط کمیته دائمی علم و فناوری 
)کامستک( سازمان همکاری های اسالمی با عضویت 
57 کشور طراحی و برگزار می شود، اظهار کرد: هدف 
از اهدای این جایزه ترغیب و تشویق پژوهشگران جوان 

کشورهای اسالمی و قدردانی از زحمات آن هاست.
شبکه های  ایجاد  علمی،  همایش های  برگزاری  وی 
و  اساتید  تبادل  طرح های  و  دانشگاهی  مجازی 
دانشجویان را از دیگر برنامه های این کمیته برشمرد 
و افزود: هدف اصلی این فعالیت ها ارتقای توانمندی ها، 
قابلیت ها و ظرفیت های پژوهشگران کشورهای اسالمی 
پیشرفت های  به  دستیابی  برای  آن ها  هم افزایی  و 

چشمگیر در حوزه های علم و فناوری است.
دانشکده  قدرت  مهندسی  گروه  علمی  هیئت  عضو 
تصریح  تهران  دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی 
کرد: تمرکز اصلی فعالیت های پژوهشی من در حوزه 
مطالعات پایایی و تاب آوری شبکه های برق و روش های 
بهبود آن ها است. ما بدنبال طراحی و توسعه ابرازها، 
به  برق رسانی  که  هستیم  رهیافت هایی  و  فناوری ها 
مشترکین در شرایط بهره برداری عادی شبکه و نیز در 
شرایط بحران )وقوع حوادث طبیعی شدید( استمرار 
یابد و در صورت بروز خاموشی، برق رسانی به سرعت 
بازیابی شود. شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و شرکت 
توزیع نیروی برق غرب مازندران از جمله همکاران ما 

در اجرای پژوهش های کاربردی هستند.
با  خود  موفق  همکاری  به  اشاره  با  امینی فر  دکتر 
شرایط  بدلیل  گفت:  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های 
با  پژوهشی  طرح های  انعقاد  اقتصادی،  دشوار 
شرکت های دولتی در کشور ما محدود و بسیار زمان بر 
است. در چنین شرایطی کلید موفقیت جلب اعتماد 

فنی کارفرما و داشتن پشتکار همراه با صبوری است.

در  ما  دانشگاه های  عمده  مشکل  البته  افزود:  وی 
برای  ثروت  ایجاد  و  کاربردی  پژوهش های  انجام 
دانشگاه، اساتید و دانشجویان، کوچک بودن صنعت با 
مالکیت و مدیریت بخش خصوصی است که علت آن 
تمامیت خواهی بخش های دولتی و حاکمیت بالمنازع 

آن هاست.
دارنده جایزه پژوهشگر جوان کامستک ادامه داد: کلید 
این بحران و حل مشکل اشتغال تحصیل کردگان اجازه 
فعالیت بخش خصوصی بصورت ساده و آزاد )بدون 
دخالت و حتی حمایت دولت( است و دولت تنها باید از 
افزایش کیفیت محصوالت و خدمات اطمینان حاصل 
کند. در چنین شرایطی بخش خصوصی راه موفقیت 
خود را پیدا کرده و رقابت موجود به تعدیل قیمت ها 
موفقیت  شرایط  این  مثال  بهترین  انجامید.  خواهد 
صنعت مسکن کشور است که به علت دخالت نداشتن 
دولت، همواره رو به رشد بوده و بخش مهمی از سرمایه 

بخش خصوصی را جذب می کند.
دکتر امینی فر مهم ترین بحران دانشگاه ها را استعفا و 
مهاجرت اساتید جوان دانست و گفت: انصاف نیست 
در مقایسه شرایط اعضای هیئت علمی داخل و خارج 
خارج  مزایای  مجموع  با  داخل  معایب  همه  کشور، 
قیاس شود. حتماً باید جمیع جهات مدنظر قرار گیرد 
و در این صورت احتماالً برخی مزایای نسبی کار در 
داخل کشور آشکار می شود. شرایط دشوار اقتصادی 
دانشگاه ها نویدبخش آینده روشنی در ارتباط با وضع 
باید  اساتید جوان  این رو  از  نیست.  اساتید  معیشتی 
بدنبال کسب درآمد از فعالیت های پژوهشی و تأسیس 

شرکت های دانش بنیان باشند.
وی یادآور شد: در دریافت جایزه کامستک، از حمایت 
اساتید  زحمات  از  هم چنین  سپاسگزارم،  خانواده ام 
و دانشجویانم قدردانی می کنم و همراهی مسئوالن 

دانشگاه تهران را ارج می نهم.

تعمیرات واحد شش نیروگاه 
گازی خلیج فارس آغاز شد

گازی  نیروگاه  شش  واحد  ایرنا-  بندرعباس- 
 ۲4 اساسی  تعمیرات  انجام  برای  فارس  خلیج 

هزار ساعته از شبکه برق کشور جدا شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت برق خلیج فارس گفت: این 
اقدام توسط پیمانکار داخلی و با نظارت متخصصان 
قالب  در  قبلی  برنامه ریزی های  راستای  در  نیروگاه، 
قرارداد پیش بینی شده به مدت ۶0 روز با احتساب 
روز  مهنی نژاد  محمد  آغاز شد.  قطعات  تامین  زمان 
مدت  این  در  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  دوشنبه 
توربوکمپرسور،  جمله  از  واحد  مختلف  بخش های 
ژنراتور و تاسیسات جانبی مورد بازدید و بررسی قرار 
می گیرد. مدیرعامل شرکت مدیریت برق خلیج فارس 
ادامه داد: برخی از این اقدامات شامل تعویض پره های 
قطعات  تعویض  و  بازدید  توربین،  متحرک  و  ثابت 
محفظه احتراق و ژنراتور در طول مدت دوره تعمیرات 
اساسی انجام می شوند. به گفته مهنی نژاد، واحد شش 
نیروگاه  بعد از پایان تعمیرات اساسی در طول ماه های 
آینده و پیک تابستان به صورت تمام وقت و بار کامل 
برای تامین برق مطمئن و پایدار در مدار تولید خواهد 
بود. نیروگاه گازی خلیج فارس شامل ۶ واحد گازی 
1۶5 مگاواتی دارای ظرفیت تولید 990 مگاوات است.

شرقی  شمال  کیلومتری  فاصله ۴5  در  نیروگاه  این 
بندرعباس و 11 کیلومتری میدان گازی سرخون در 

زمینی به مساحت 110 هکتار ساخته شده است.
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بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت سررسید شده تا سال 

97
بانک مرکزی تسهیالت سررسید شده تا سال 
97 را مشمول بخشودگی سود و جرایم اعالم 

کرد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سررسید تسهیالت 
مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای بند 
)ل( تبصره 1۶ قانون بودجه سال 1398 که پیش 
به  بود  شده  اعالم   95 سال  پایان  تا  صرفا  این  از 
تسهیالت مشمول سررسید شده تا سال 97 و پیش 
از آن و اعم از تسهیالت جاری و غیر جاری تا سقف 

100 میلیون تومان تعمیم یافت.
ان  از  قبل  و   97 پایان  تا  که  تسهیالتی  بنابراین، 
و  سود  بخشودگی  مشمول  باشد،  شده  سررسید 

جرایم تا سقف 100 میلیون تومان می شوند.

در "اجالس اکسپورتکس"؛ 

شرکت تامین 
سیستم هاي 

کنترل و مخابرات 
ایران برنده نشان 
عقاب طالئی شد 

مشترک  اجالس  بزرگترین 
صادرات  و  تولید  سرآمدان 
"اجالس  عنوان  تحت  ایران 
ششم  و  بیست  اکسپورتکس" 
حضور  با  جاری  سال  آبان 
اتاق های  و  تجاری  نمایندگان 
عمان،  کشورهای  بازرگانی 
هند، ترکیه، عراق، قطر، سوریه، 
جمهوری  روسیه،  افغانستان، 
در  ازبکستان  و  آذربایجان 
بین المللی  همایش های  مرکز 
برگزار  سیما  و  صدا  سازمان 

شد. 
در این اجالس عالوه بر معرفی 

و نمایش کاالها و خدمات قابل عرضه در سطح بازارهای هدف، معرفی کاالها و خدمات 
مورد نیاز در کشورهای همسایه، معرفی و نمایش کاالهای زود مصرف با کیفیت و 
به عمل  تقدیر  نیز  نمونه  واحدهای  و  از شرکت ها  به صرفه جهت صادرات،  مقرون 
آمد. شرکت تامین سیستم هاي کنترل و مخابرات ایران )ICS( از شرکت های عضو 
سندیکای صنعت برق ایران نیز در بین برگزیدگان این اجالس قرار داشت و با توجه 
به دستاوردها و عملکرد مطلوب خود ، در هر سه بخش اجالس مفتخر به دریافت 
نشان  هوشمند،  سیستم های  ارائه  و  تجارت  در  موفق  مدیریت  طالئی  عقاب  نشان 
ملی برترین کیفیت طراحی و تولید سیستم های هوشمند و مدرن در صنعت حمل 
 MII – Best Smart Systems Product و نقل  و استاندارد و جایزه بین المللی
Export Awards 2019 در تولید برترین محصول منطبق با شاخص های جهانی 

صادرات در سیستم های هوشمند از سوی اتحادیه اروپا شد. 
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بیت کوین و چالش مصرف برق 
در کشورهای مختلف دنیا

بیت کوین  باالی  نیاز  دلیل  به   - تجارت  فصل 
اقداماتی  دولت ها  از  برخی  انرژی،  مصرف  به 
دسترسی  محدودکردن  یا  ممنوع  جهت  را 
استخراج کنندگان بیت کوین به شبکه سراسری 

برق خود آغاز نموده اند .
در  اروپا  پارلمان  پولی  و  اقتصادی  امور  کمیته 

نموده  منتشر   2018 جوالی  در  که  گزارشی 
حضور  که  می کند  توصیه  اقتصاددانان  به  است 
بگیرند  را جدی  مالی  بازارهای  در  ارزهای مجازی 
از  اجتناب  نیز می خواهد ضمن  از سیاستگذاران  و 
برخورد انفعالی و نادیده گرفتن این ارزها یا برخورد 
بر به  آنها، عالوه  از  سلبی و ممنوع نمودن استفاده 
وضع  به  نسبت  مجازی،  ارزهای  رسمیت شناختن 
جدید  مالی  ابزار  این  به  مربوط  مقررات  و  قوانین 

همانند سایر ابزارهای مالی اقدام نمایند .
و  مجازی  ارزهای  می رسد  نظر  به  این حال،  با 
بیت کوین )به عنوان یکی از پرکاربردترین آنها( برای 
بازارهای  ابزار مالی متداول در  تبدیل شدن به یک 
اقتصادی  و  مالی  جنس  از  مشکالت  با  صرفا  دنیا 
مواجه نمی باشند. مجله فوربز در گزارشی نیاز باالی 
بیت کوین به مصرف انرژی را به عنوان پاشنه آشیل 
این ارز مجازی معرفی کرده و چالش های کشورهای 
استخراج  جهت  نیاز  مورد  برق  تامین  در  مختلف 
بیت کوین را بررسی می کند. این گزارش می افزاید 
یا  ممنوع  جهت  را  اقداماتی  دولت ها  از  برخی  که 
محدودکردن دسترسی استخراج کنندگان بیت کوین 

به شبکه سراسری برق خود آغاز نموده اند .
مقامات  به  چین  مرکزی  بانک   2018 ژانویه  در 
محلی اعالم کرد تا نسبت به محدودسازی فعالیت 
استخراج کنندگان بیت کوین از طریق محدودسازی 
فوربز  نمایند.  اقدام  برق  شبکه  به  آنها  دسترسی 
که  می نویسد  چینی  مجالت  از  یکی  از  نقل  به 
تمهیداتی  دنبال  به  چین  در  محلی  رگوالترهای 
پس  این  از  که  نمایند  حاصل  اطمینان  تا  هستند 
سیاست های  از  بیت کوین  استخراج کنندگان 
تشویقی مربوط به مالیات، قیمت برق و همچنین 

اعطای زمین بهره مند نشوند .
محلی  مقامات  نیز  امریکا  متحده  ایاالت  در 

بر  بیت کوین  استخراج  تاثیر  نگران  پیش  از  بیش 
مصرف کنندگان عادی برق می باشند. در این راستا، 
ناشی  برق  مصرف   2018 مارس  در  اینکه  از  بعد 
شهر  برق  شبکه  ظرفیت  از  بیت کوین  استخراج  از 
پالتزبرگ در ایالت نیویورک فراتر رفت، فعالیت های 
جدید استخراج رمزارزها در این شهر ممنوع گردید 
به  موظف  نیز  استخراج  دستگاه های  دارندگان  و 
در  همچنین  شدند.  گران تر  قیمت  با  برق  خرید 
شبکه  بر  فشار  افزایش  دلیل  به  واشنگتن  ایالت 
استخراج  مزارع  دسترسی  بر  محدودیت هایی  برق، 

بیت کوین به شبکه برق اعمال شد .
در ایتالیا تامین کننده دولتی برق از فروش برق به 
استخراج کنندگان بیت کوین امتناع ورزیده و اعالم 
استخراج کنندگان  توسط  برق  شدید  مصرف  کرد 
تجاری  مدل  با  محیط زیستی  دالیل  به  بیت کوین 
نیز شرکت  کانادا  در  دارد.  مغایرت  مذکور  شرکت 
نتواند  که  زمانی  تا  کرد  اعالم  هایدرو-ِکِبک  برق 
راهکاری پایدار برای تامین تقاضای برق فوق العاده 
زیاد مربوط به استخراج بیت کوین پیدا نماید، قیمت 
فروش برق به آنها را از 5 سنت به 15 سنت افزایش 
دیگر  که  است  نموده  اعالم  نیز  نروژ  داد.  خواهد 
سیاست اعطای یارانه مشابه با صنایع پرمصرف به 

استخراج کنندگان بیت کوین را اجرا نخواهد کرد .
به  توجه  با  شد،  ذکر  که  مشکالتی  علیرغم 
پیشرفت های خیره کننده و روزافزون در عرصه هایی 
از قبیل هوش مصنوعی و داده کاوی، تصور دنیای 
پیش رو با روش های متداول بانکداری و پول سنتی 
این حال،  با  می رسد.  نظر  به  دشوار  کنونی  رایج 
آن  پاسخ  یافتن  گزارش  این  انتهای  در  که  سوالی 
طور  به  و  بیت کوین  که  است  این  می باشد  جذاب 
خود  سنتی  رقیبان  بر  غلبه  راه  در  رمزارزها  کلی 

چگونه بر مشکالت پیش رو فائق خواهند آمد؟

هادی مدقق، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر مطرح کرد:

آخرین وضعیت رایگان شدن 
برق مشترکان کم مصرف

امور  و  مصرف  مدیریت  مدیرکل  مدقق،  هادی 
مشترکان توانیر با اشاره به آخرین وضعیت رایگان 
جلسه  در  گفت:  مصرف،  کم  مشترکان  برق  شدن 
بهای  بخشودگی  طرح  کمیسیون  گذشته  ماه 
با  موضوع  این  مصرف،  کم  خانگی  مشترکان  برق 
حضور مسئوالن و کارشناسان وزارت نیرو، سازمان 
برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های مجلس 
ادامه داد: به طور کلی 29 میلیون  او  بررسی شد. 
مشترک خانگی در کشور وجود دارد که 85 درصد 
برق مصرفی آن ها زیر الگوی مصرف است )الگوی 
مصرف زیر 300 کیلووایت ساعت در ماه است( بنابر 
این اگر طرح بخشودگی بهای برق مشترکان خانگی 
کم مصرف تصویب شود، برق مصرفی این مشترکان 
رایگان خواهد شد که این موضوع خالف ماده 138 
آیین نامه داخلی مجلس و 75 قانون اساسی خواهد 
بود بنابراین طرح مذکور با اتفاق آرا از سوی اعضای 
کمیسیون رد شد. 29 میلیون مشترک خانگی در 
بیان کرد: در حال حاضر  دارد مدقق  کشور وجود 
این طرح در مجلس مصوب نشد ولی احتمال دارد 
کم  خانگی  مشترکان  برق  بهای  بخشودگی  طرح 

مصرف، برای دهک های خاص اجرایی شود.
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اقتصاد ایران

سناریوی تخلیه تورم در نرخ 
ارز

روند قیمتی بازار ارز از یک ماه پیش تغییر کرده 
از  صرافی  شبکه  در  آمریکا  دالر  هر  قیمت  و 
محدوده 11 هزار تومان به 1۲ هزار و 55۰ تومان 
رسیده است. در این میان رئیس کل بانک مرکزی 
همچنان بازار ارز را نگران کننده نمی داند اما حاال، 
به نظر می رسد با تعیین نرخ 11 هزارتومانی برای 
دالر در الیحه بودجه سال 99 کل کشور احتمال 

تغییر معادالت بازار ارز هم تقویت شده است.
قیمــت فــروش هــر دالر آمریــکا در شــبکه صرافــی 
ــه  ــیده ک ــان رس ــزار و 550 توم ــه 12 ه ــی ب بانک

حــدود 1۴ درصــد باالتــر از قیمــت ایــن ارز در مــاه 
گذشــته اســت. فعــاالن بــازار، فعــال شــدن دالالن 
و افزایــش تقاضــا را از دالیــل اصلــی ایــن افزایــش 
رئیــس کل  البتــه  و  عنــوان می کننــد  قیمــت 
بانــک مرکــزی همچنــان وضعیــت بــازار ارز را 

نمی دانــد. نگران کننــده 
ــال 1399 کل  ــه س ــه بودج ــا؛ در الیح ــاال ام ح
ــان  ــزار توم ــکا 11 ه ــر دالر آمری ــرخ ه ــور، ن کش
ــل و  ــال تعدی ــد احتم ــه هرچن ــده ک ــنهاد ش پیش
ــطه  ــا به واس ــود دارد ام ــس وج ــر آن در مجل تغیی
میانگیــن  بــه  نســبت  قابل مالحظــه  افزایــش 
قیمــت حــدود 5 هــزار و 500 تومانــی دالر در 
ــد  ــی می توان ــاری، به نوع ــال ج ــه س ــون بودج قان
ــم  ــازار ارز آزاد ه ــه ب ــت ب ــش قیم ــرای افزای گ

ــد. باش
ــته  ــال گذش ــک س ــازار ارز در ی ــوالت ب ــر تح اگ
ــز  ــازار، پرهی ــن ب ــف ای ــه عط ــود، نکت ــی ش بررس
متولیــان از وارد کــردن شــوک و حاشیه ســازی 
ــاه  ــک م ــا در ی ــوده اســت؛ ام ــازار ب ــن ب ــرای ای ب
ــر از یک ســو ماجــرای اجــرای طــرح بنزینــی  اخی
ــه تالطــم  ــه آن ب ــت و ناآرامی هــای وابســته ب دول
بــازار ارز دامــن زد و از ســوی دیگــر هــراس 
صاحبــان ســرمایه از بــه راه افتــادن مــوج تورمــی 
ــازار افزایــش  جدیــد باعــث شــد تقاضــا در ایــن ب
پیــدا کنــد و همــه اینهــا به نوعــی زمینــه را بــرای 

ــرد. ــرخ ارز فراهــم ک ــن ن ــاال رفت ب
بانــک  مدیریــت  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
مرکــزی در بــازار ارز در یــک ســال گذشــته، 
ــت  ــد قیم ــث ش ــه باع ــود ک ــی ب ــن عامل قوی تری
ــران، از محــدود 19  ــازار ته ــکا در ب ــر دالر آمری ه
هــزار و 500 تومــان تــا کمتــر از 10 هــزار تومــان 
افــت کنــد و در ادامــه رونــدی نســبتاً معقــول، بــا 

ــد. ــته باش ــی داش ــات و منطق ثب
ــان بــا اعــالم  هرچنــد از فروردیــن 97 و هم زم
دالر ۴200  مبنــای  بــر  ارز  شــدن  تک نرخــی 
تومانــی، رســماً خریدوفــروش ارز خــارج از شــبکه 
رســمی صرافــی و بانکــی، قاچــاق و تخلــف اعــالم 
ــت  ــدام در دوره مدیری ــن اق ــاًل، ای ــا عم ــد ام ش
جدیــد بانــک مرکــزی و بــا ســامانمند کــردن بــازار 

ــه اجــرا رســید. ارز ب
در ســازوکاری کــه بانــک مرکــزی در یــک ســال 
ــت، کل  ــرده اس ــم ک ــازار ارز حاک ــر ب ــته ب گذش
پروســه ارزی بــرای مصــارف غیرتجــاری در شــبکه 
ــده و  ــز ش ــمی متمرک ــی و رس ــای بانک صرافی ه
ــه  ــد س ــازار بای ــن ب ــندگان ای ــداران و فروش خری
ــد. اول  ــت کنن ــود رعای ــالت خ ــل را در معام اص
ــا  ــاب ی ــه شماره حس ــی، دوم ارائ ــه کارت مل ارائ
ــه شــماره  ــام خــود و ســوم ارائ ــه ن کارت بانکــی ب

ــی. ــخص متقاض ــام ش ــه ن ــراه ب ــن هم تلف
از ســوی دیگــر بانــک مرکــزی در کنار تــالش برای 
ــندگان  ــداران و فروش ــت خری ــردن هوی ــفاف ک ش
ــرای آنهــا  ــه ب ــل معامل ــازار ارز، ســقف ارز قاب در ب
را نیــز مشــخص کــرده اســت به گونــه ای کــه هــر 
فــرد حقیقــی در هــر ســال فقــط می توانــد معــادل 
2 هــزار یــورو ارز خریــداری کنــد. البتــه هــدف از 
ــویی و  ــا پول ش ــارزه ب ــرای مب ــتر ب ــن کار بیش ای
همچنیــن حفاظــت از منابــع ارزی کشــور در دوره 

تحریــم اجرایــی شــده اســت.
پیــرو ایــن اقدامــات، بــازار ارز وارد چرخــه ای 
متعــادل و نســبتاً پیش بینــی پذیــر شــد و زمینــه 
را بــرای ثبــات قیمــت در بــازار کاالیــی نیــز فراهم 
کــرد امــا در یــک مــاه اخیــر، نوســان حــدود 15 
ــی  ــمی، موج ــازار رس ــت ارز در ب ــدی قیم درص
از نوســان قیمــت در بــازار کاالیــی، خصوصــاً 

کاالهــای بــادوام ســرمایه ای بــه راه انداختــه اســت 
ــی  ــوج تورم ــاره م ــوان دوب ــداوم آن می ت ــه ت ک
جدیــدی بــه راه بینــدازد. خصوصــاً کــه جــو روانــی 
ــرای رشــد  ــز فضــا را ب ــن نی افزایــش قیمــت بنزی
ایــن شــاخص مهیــا کــرده و نقدینگــی ســرگردان 
دوبــاره بــرای حفــظ ارزش بــه تکاپــو افتــاده اســت.
بررســی تحــوالت بــازار ارز نشــان می دهــد تاکنون 
هشــدارها و گفتاردرمانــی رئیــس کل بانــک مرکزی 
قــادر بــه تغییــر رونــد صعــودی نــرخ ارز نبــوده و 
در بهتریــن حالــت فقــط مانــع جهــش نرخ هــا در 
ایــن بــازار شــده اســت امــا برخــی نیــز معتقدنــد 
ــی  ــف قیمت ــاختن ک ــال س ــزی در ح ــک مرک بان
ــرخ ارز اســت و تــالش می کنــد  ــرای ن جدیــدی ب
بــا تخلیــه بخشــی از تــورم ســال 98 در نــرخ ارز، 
قیمــت دالر را در کانــال 12 هــزار تومــان تثبیــت 
کنــد و ایــن رونــد در ســال آینــده نیــز ادامــه پیــدا 

خواهــد کــرد.
ــورم  ــل ت ــای تفاض ــر مبن ــت ارز ب ــش قیم افزای
تــورم خارجــی، سال هاســت  داخلــی منهــای 
ــنهادی  ــای پیش ــی از راهکاره ــوان یک ــه به عن ک
ــا  ــت و ب ــرح اس ــرخ ارز مط ــازی ن ــرای واقعی س ب
ــاال  ــرای ب ــزی ب ــک مرک ــی بان ــناریوی احتمال س

آوردن کــف قیمتــی ارز نیــز همخوانــی دارد.
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــازار ارز می گوینــد: ب فعــاالن ب
ــر هــر دو  ــک مرکــزی ب ــازار ارز، بان در ســازوکار ب
طــرف عرضــه و تقاضــا اشــراف کامــل دارد و اجازه 
ــه  ــا دســت کاری قیمــت ب ــه نرخ ســازی ی هیچ گون
ــازار نمی دهــد، رشــد اخیــر قیمــت ارز می توانــد  ب
ــه  ــن ســناریوی تخلی ــی شــدن همی ــر اجرای بیانگ
نــرخ تــورم در بــازار ارز باشــد کــه در ایــن صــورت، 
ــده  ــال آین ــه س ــا میان ــکا ت ــر دالر آمری ــت ه قیم
ــاالی 15 هــزار تومــان نیــز برســد. ــه ب ــد ب می توان
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یادداشت

اهمیت قدم های اول در بقای یک استارت آپ

چگونه به استقبال 1۰۰۰ مشتری 
اول خود بروید؟

کسب وکار  مدرسه  استادیار  تیشرا«،  »تالس 
بسیاری  شکست  علت  است  معتقد  هاروارد 
از  تقلید  برای  آنها  تالش  استارت آپ ها،  از 
کسب وکارهای بزرگ و موفق است. او می گوید 
اگر کارآفرین ها از همان ابتدا تمام تمرکز خود را 
روی تکنولوژی و توسعه بگذارند، از فرصت های 
یادگیری محروم می شوند؛ فرصت هایی که فقط 
در صورت تعامل با نخستین مشتریان به دست 
می آید و فروش محصوالت عیب یابی نشده. او 
تعریف می کند که شرکت های اوبر، ایربی ان بی، 
هزار  استقبال  به  چگونه  نتفلیکس  و  اتسی 
مشتری اول خود رفته اند و چطور حاال میلیون ها 
مشتری دارند. او اخیرا میهمان »کرت نیکیش«، 
بوده.  هاروارد  کسب وکار  مجله  ویراستار 

چکیده ای از این مصاحبه را با هم می خوانیم:
چگونه به استقبال 1000 مشتری اول خود بروید؟

توصیه هایی  تازه کار  کارآفرینان  به  معموال  کرت: 
می شود مثل: چیزی ارائه دهید که 10 برابر بهتر از 
چیزی باشد که در بازار وجود دارد، زیرساخت های 

تکنولوژی خود را راه اندازی کنید و در تمام مراحلی 
باشید  او  با شماست، همراه  تعامل  که مشتری در 
به  وقتی  کنید.  فراهم  برایش  را  تجربه  بهترین  و 
نگاه  اوبر  مثل  موفقی  و  برهم زننده  کسب وکارهای 
درستند.  توصیه ها  این  که  می بینیم  می کنیم، 
از  خیلی  که  است  معتقد  ما  امروز  میهمان  اما 
همان  از  چون  می خورند،  شکست  استارت آپ ها 
ابتدای شروع به کار، می خواهند همه این توصیه ها 
را اجرا کنند. و این اشتباه است. او می گوید علت 
اینکه انتظار می رود این شرکت ها به زودی سهامی 
شوند این است که آنها از همان ابتدا خیلی از این 
اول  مشتری  هزار  با  و  گرفتند  نادیده  را  توصیه ها 
خود، به شیوه متفاوتی رفتار کردند. خوش آمدی 

تالس.
تالس: ممنون از دعوت شما.

تازه  که  شرکت هایی  درباره  می خواهیم  امروز 
از  که  شرکت هایی  کنیم.  شده اند صحبت  تاسیس 
صفر شروع می کنند تا به هزار مشتری برسند. این 

مرحله چرا برای تو جالب و منحصربه فرد بوده؟
و  الکترونیک  تجارت  هاروارد،  مدرسه  در  من 
از  خیلی  و  می کنم  تدریس  دیجیتال  بازاریابی 
تاسیس  حال  در  اخیر،  سال های  در  شاگردهایم 
آنها  به  نگاهی  وقتی  بوده اند.  خودشان  کسب وکار 
می کردم، می دیدم که سعی می کنند از شرکت های 
موفق و مشابه خودشان تقلید کنند؛ نه تنها از نظر 
جلب  زمینه  در  بلکه  کسب وکار،  به  نسبت  نگرش 
مشتری جدید. من به آنها می گویم: »صبر کن! تو 
یک استارت آپی. داری سعی می کنی 10 تا مشتری 
پیدا کنی. چرا از شرکتی مثل اوبر تقلید می کنی که 
راه رفتن  تازه داری  اگر  میلیون ها مشتری دارد؟« 
یاد می گیری، نباید به کسی مثل »یوسین بولت« 
بگویی:  و  دنیاست  دونده  که سریع ترین  کنی  نگاه 

»من می خواهم شبیه او باشم.« این جواب نمی دهد. 
چرا؟ چون تو در مرحله کامال متفاوتی از زندگی ات 
ندارد  وجود  زیادی  مقاله های  متاسفانه  و  هستی. 
در  اوبر،  مثل  شرکت هایی  باشند  داده  توضیح  که 
کرده اند. چطور  کارهایی  چه  تاسیس  اول  روزهای 
کرده اند؟  پیدا  را  خود  اول  مشتری   100 یا   10
انجام  اول  این شرکت های بزرگ در روزهای  آنچه 
قطعا  می کنند  دارند  االن  که  کاری  با  می داده اند، 

متفاوت است.
قدم های اول آنها از چه نظر متفاوت بوده و مشتریان 

اول از چه نظر متفاوتند؟
خب تو یک استارت آپی. تازه اول کاری و آنقدرها 
بتوانی  آنکه  احتمال  پس  نداری.  منابع  و  پول 
محصول  از  بهتر  خیلی  که  کنی  تولید  محصولی 
سپس  است.  ضعیف  خیلی  باشد،  بازار  در  موجود 
یک روز می رسد که چند تا مشتری پیدا می کنی و 
اینجاست که مسیرت تغییر می کند و باید از خودت 
محصول  یک  و  کردند  خرید  من  از  »چرا  بپرسی: 
مشابه را از یک شرکت دیگر نخریدند؟« و به این 
اتفاق، به چشم یک پازل نگاه کنی.استارت آپ ها به 
جای آنکه برای جلب حداکثری مشتری با کمترین 
هزینه، خودشان را به آب و آتش بزنند، بهتر است 
چه  ببینند  کنند.  تمرکز  فعلی  مشتری های  روی 
از خودشان  و  کنند  آنها خلق  برای  باید  چیزهایی 
بپرسند: »چرا این مشتری به محصول من عالقه مند 

شده؟«
باید  نداری  پول  وقتی  است.  طبیعی  این  خب 
باعث  رویکرد  این  اما  بیاوری  پایین  را  هزینه ها 
می شود وارد یک اشتباه شوی و مهارت های اشتباه 

یاد بگیری.
است  این  تازه کار  کسب وکارهای  برای  بهتر  گزینه 
اوبر  نباشی. شرکت  دنبال مشتری جدید  اصال  که 

از همان اول که فوق العاده نبود. تو به عنوان مسافر 
مجبور بودی خودت به راننده زنگ بزنی و کلی معطل 
اتوماتیک  حاال  مثل  فرآیندها  از  هیچ کدام  شوی. 
نبود. ایر بی ان بی هم همین طور. خدماتشان اصال از 
آنچه آن روزها در بازار وجود داشت بهتر نبود. پس 
چرا این مراحل را طی کردند؟ رمز موفقیت آنها این 
بود که به دنبال تقاضا گشتند. به دنبال مشتری های 
ناراضی. کسانی که از روش های سنتی خسته شده 
بودند. ایر بی ان بی به شهرهایی رفت که هتل هایشان 
همیشه پر بود. پس اگر تو به عنوان مسافر به یکی 
پیدا  ماندن  برای  جایی  و  می رفتی  شهرها  این  از 
بود.  خوبی  گزینه  برایت  شرکت  این  نمی کردی، 
همین طور.  هم  اوبر  نداشتی.  دیگری  گزینه  چون 
آنها کارشان را از شهرهایی شروع کردند که تاکسی 
یا  ورزشی  رویداد  یک  از  پس  می آمد.  گیر  سخت 
نفر  هزاران  و  از جمعیت می شد  پر  کنسرت، شهر 
گزینه  که  آنها  برای  اوبر  و  بودند  تاکسی  دنبال 
دیگری نداشتند، بهترین گزینه بود و این طوری بود 

که اولین مشتری هایشان را پیدا کردند.
رقابت  کسی  با  حتی  روزها  آن  شرکت ها  این 

نمی کردند، درست است؟
چطور  ببینی  اینکه  همین جاست.  نکته  و  دقیقا 
رقابت  ندارد،  وجود  که  دیگری  گزینه  با  می توانی 
در  اما  آوری  به دست  منابع هم  و  پول  باید  کنی. 
در  تا  کنی  جذب  هم  مشتری  باید  حین،  همین 
اول  مشتری های  کنند.  کمکت  دیگر  زمینه های 
آنها  نمی آورند.  پول  فقط  آنها  مهمند:  نظر  این  از 
خیلی کارها می توانند انجام دهند. اوال می توانند تو 
را تبلیغ کنند. اوبر و اتسی از همین طریق توانستند 
به  دهان  تبلیغات  پس  کنند،  پیدا  مشتری  کلی 

دهان مهم است.
متن کامل 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3599867-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
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نگاه آخر

 پارک ملی »کویر« گرمسار

مناطق  قدیمی ترین  و  بزرگترین  از  یکی  »کویر«  ملی  پارک 
بیشتر آن در شهرستان گرمسار  ایران است که  حفاظت شده 
استان سمنان و بخش های کوچکی هم در استان های تهران، قم 
و اصفهان قرار دارد، این منطقه در جنوب غربی استان سمنان 
و حدود ۶0 کیلومتری شهرستان گرمسار و در حد فاصل کویر 
مرکزی ایران و دریاچه نمک واقع شده است. پارک ملی کویر 
ابتدا در سال 13۴3 به عنوان منطقه حفاظت شده با مساحتی 
بالغ بر ۶00 هزار هکتار تحت مدیریت کانون شکار ایران درآمد و 
در سال 135۴ تمامی مساحت قبلی به پارک ارتقاء سطح یافته 
و به عنوان ذخیره گاه زیست گاه به دبیرخانه یونسکو معرفی شد 
و باالخره در سال 13۶1 این منطقه به دو قسمت پارک ملی 
و منطقه حفاظت شده  که بخش جنوبی و جنوب شرقی آن 
با مساحت ۴۶2 هزار و 212 هکتار شامل سیاه کوه، نخجیر و 
سفید آب تحت عنوان پارک ملی ابقاء گردید که اکنون مدیریت 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  عهده  به  ملی  پارک 

سمنان است.
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