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آرشیو بولتن روزانه رسانا

مختلف  دالیل  به  برق  صنعت  مالی  جریان 
آن،  اقتصادی  نامناسب  ساختار  جمله  از 
و  شده  جدی  اختالل  دچار  که  سال هاست 
کسری  ایجاد  مستمر،  اختالل  این  حاصل 
بودجه و بدهی های چند هزار میلیارد تومانی 
در وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن است. 
از  یکی  ساالنه  بودجه  قانون  میان  این  در 
جریان  به  شکل دهی  برای  مهم  مالی  اسناد 

مالی این صنعت است.

سیاسـت های حاکـم بـر صنعـت بـرق بـر اسـاس قوانیـن و احـکام 
باالدسـتی بودجـه سـنواتی در حوزه هـای اصلـی شـامل »جـذب 
سـرمایه گذاری خارجـی«، »تامین مالی از بازار سـرمایه«، »تملک و 
واگـذاری دارایی های سـرمایه ای«، »سـاماندهی بدهی های دولت«، 
»قیمت گـذاری بـرق«، »تامیـن مـواد اولیـه«، »صـادرات«، »اصالح 
مهم تریـن  سیاسـت ها  ایـن  اسـت.  پولـی«  »سیاسـت  و  نهـادی« 

مسـیرها بـرای تامیـن مالـی ایـن صنعت محسـوب می شـوند. 
بـر اسـاس تحلیلـی کـه توسـط »معاونـت پژوهـش و برنامه ریـزی 
بـه  تشـکل  ایـن  شـده،  تهیـه  ایـران«  بـرق  صنعـت  سـندیکای 
نمایندگـی از سـازندگان، پیمانـکاران، مشـاوران و تامین کننـدگان 
کاال و خدمـات، بـرای رفـع چالش هـای پیـش روی ایـن صنعـت، 

سه پیشنهاد بودجه ای برای 
پرداخت مطالبات

تحلیل بخش خصوصی صنعت برق از الیحه بودجه ۱4۰۰
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متن کامل

 1400 بودجـه  بهبـود  بـرای  را  پیشـنهادهایی 
پیشـنهاد ارائـه کـرده اسـت. 

بـا توجـه بـه شـرایط مالـی صنعت بـرق و انباشـت 
بدهی هـای وزارت نیـرو بـه فعـاالن ایـن صنعـت، 
یکـی از مهم تریـن پیشـنهادهایی بخش خصوصـی 
در راسـتای سـاماندهی بدهی هـای دولـت بـه ایـن 

بخـش، ارائه شـده اسـت. 
در جـزء 1 بنـد )و( تبصـره 5 الیحـه بودجـه سـال 
طریـق  از  »دولـت  کـه  اسـت  عنوان شـده   1400
اسـناد تسـویه خزانـه، بدهی هـای قطعـی خـود به 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی )تعاونـی، خصوصی( و 
نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتـی و قـرارگاه 
سـازندگی خاتم االنبیـاء کـه در چهارچـوب قوانیـن 
و مقـررات مربوط تا پایان سـال 1399 ایجادشـده، 
بـا مطالبـات قطعی معـوق دولت از اشـخاص مزبور 
بـا رعایـت اولویـت تقـدم طلب طلبـکاران تـا مبلغ 
ـ  جمعـی  به صـورت  ریـال  میلیـارد  پنجاه هـزار 

خرجـی تسـویه کند.«
مالـی  تـوان  حفـظ  هـدف  بـا  و  اسـاس  ایـن  بـر 
بخش خصوصـی و رفـع مشـکالت کمبـود نقدینگی 
ناشـی از افزایـش بدهی هـای دولـت و شـرکت های 
دولتـی در سـال های اخیـر، پیشـنهاد شـده کـه » 
اولویـت اشـخاص حقیقی و حقوقـی خصوصی« هم 
بـه مواردی کـه در پرداخـت مطالبـات دارای تقدم 

هسـتند، افزوده شـود. 
یکـی دیگر از پیشـنهادات بخـش خصوصی مربوط 
بـه جـزء 2 بنـد )و( تبصـره 5 الیحـه بودجه سـال 
1400 اسـت کـه بـر اسـاس آن بـه دولـت اجـازه 
داده شـده اسـت، در صـورت درخواسـت متقاضیان، 
حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص  قطعـی  مطالبـات 
خصوصـی و تعاونی، تا سـقف سـیصد هـزار میلیارد 
صـورت  بـه  ریـال   )300,000,000,000,000(

جمعـی ـ خرجـی از طریـق انتشـار اسـناد خزانـه 
تسـویه کنـد، بـه نحوی کـه حداقل تهاتـر بدهی از 
طریـق اسـناد )اوراق( تسـویه خزانه برای اشـخاص 
پنجـاه  تعاونـی  و  خصوصـی  حقوقـی  و  حقیقـی 
و  فوق الذکر اسـت  مانـده  مبلـغ   )%50( درصـد 
باقی مانـده آن جهـت تهاتـر بدهی هـای نهادهـای 
عمومـی غیردولتـی، بانک هـا و شـرکت های دولتی 
تابعـه وزارتخانه هـا )صرفـاً بابـت یارانـه قیمت های 
اسـتانی  فاضـالب  و  آب  شـرکت های  تکلیفـی(، 
و شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا اولویـت مطالبـات 
حسابرسـی شـده و قطعی سـازمان تامین اجتماعی 

بـه مصـرف می رسـد.
حـال  در  بخش خصوصـی  کـه  اینجاسـت  نکتـه 
حاضر با مشـکالت شـدید کمبـود نقدینگی ناشـی 
از عـدم ایفـای به موقـع تعهدات دولت مواجه اسـت 
و تهاتـر ایـن مطالبـات بـا اسـناد خزانه بـه ویژه در 
سـال پایانـی فعالیـت دولـت فعلـی امـری ضروری 
پیشـنهاد شـده کـه در  بـه همیـن دلیـل  اسـت. 
راسـتای بند 9 سیاسـت های کلی اقتصـاد مقاومتی 
و بـا هـدف پاسـخگویی بـه نیازها و ایجـاد ثبات در 
اقتصـاد ملـی و پیشـگامی در تقویت بخـش واقعی، 
بـه جای 50 درصـد، هفتاد درصد مبلـغ 300 هزار 
میلیـارد تومـان بـه تهاتـر بدهـی از طریـق اسـناد 
)اوراق( تسـویه خزانـه بـرای اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی خصوصـی و تعاونـی تخصیـص داده شـود. 
عـالوه بر موضـوع ظرفیت های بودجـه 1400 برای 
تسـویه بدهی هـای وزارت نیـرو به فعـاالن صنعت، 
مسـاله تأمیـن مالی طرح هـای زیربنایی با اسـتفاده 
از بـازار پول و سـرمایه هـم از جمله مواردی اسـت 
کـه در خـروج صنعت بـرق از رکود و بازگشـت این 
صنعـت روی ریـل رونق و شـکوفایی تاثیر بسـزایی 

دارد. 

در ایـن راسـتا و در بنـد ب تبصـره 5 الیحه بودجه 
1400 بـه دولت اجازه داده شـده بـرای تامین مالی 
طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای موضـوع 
ایـن قانـون تـا مبلغ دویسـت و سـی هـزار میلیارد 
مالـی  اوراق  ریـال،   )230,000,000,000,000(

اسـالمی )ریالـی ـ ارزی( منتشـر کند. 
مسـاله بسـیار کلیـدی این اسـت کـه انتشـار اوراق 
در بازارهـای مالـی مسـتلزم ارائـه طـرح توجیهـی 
بـوده  بدهی هـا  بازپرداخـت  تـوان  خصـوص  در 
بـه  بـدون پشـتوانه قـوی، منجـر  اوراق  انتشـار  و 
بـه  آتـی دولـت خواهـد شـد.  بدهی هـای  تکثیـر 
عـالوه سـازمان بـورس اوراق بهـادار نیـز تـا زمانی 
کـه منشـأ دقیق تأمیـن منابـع بازپرداخـت اصل و 
سـود اوراق مشـخص نشـده باشـد، اجازه صدور آن 
را بـه دسـتگاه اجرایـی پیشـنهاددهنده نخواهد داد 
و بـر ایـن مبنـا اسـتفاده از مزایـای این بند بسـیار 

اسـت.  محدود شـده 
بـه همیـن دلیـل ایـن مالحظـه بایـد مدنظـر قرار 
طرح هـای  اجـرای  عایـدی  »چنانچـه  کـه  گیـرد 
تملـک دارایی هـای سـرمایه ای بـرای انتشـار اوراق 
دلیـل  بـه  یـا  و  بـوده  دولتـی  حمایـت  مسـتلزم 
مالـی  عوایـد  توسـعه ای،  و  زیرسـاختی  ماهیـت 
حاصـل از آن نسـبت بـه هزینه هـای اجـرا کمتـر 
باشـد، دسـتگاه اجرایـی در شـرایطی می توانـد از 
اوراق اسـالمی  )انتشـار  تامیـن مالـی  ایـن شـیوه 
)ریالـی- ارزی( اسـتفاده کند که شـرکت های مادر 
تخصصـی وابسـته به آن دسـتگاه، بتواننـد از محل 
واگـذاری یـا تغییـر کاربـری دارایی هـا و نیـز منابع 
درآمـدی سـایر فعالیت هـا )فـروش کاال و خدمـات 
یـا صـادرات( اصل و سـود اوراق در زمان سررسـید 
سـازمان  موافقـت  صـورت  در  کننـد.  تامیـن  را 
برنامه وبودجـه امـکان تامیـن سـود اوراق از محـل 

یارانه هـای حمایتـی دولـت وجـود خواهـد داشـت.«
یکـی دیگـر از بندهـای الیحـه بودجـه 1400 کـه 
مرتبـط بـا مسـاله مطالبـات بخش خصوصی اسـت 
تبصـره 19 ایـن الیحـه اسـت کـه بـه مشـارکت 
بخـش خصوصـی در سـاخت و احـداث طرح هـای 
زیربنایـی جدیـد و نیمه تمـام، اشـاره کـرده اسـت. 
در ایـن تبصـره به امـکان اسـتفاده بخش خصوصی 
از بازارهـای پولـی اشـاره  شـده، اما در حـال حاضر 
پرداخـت تسـهیالت بـه شـرکت ها بـه دلیـل نبـود 
سـوابق اعتباری و گردش مالی مناسـب، امکان پذیر 
به عنـوان  شـرکت ها  ایـن  موجودیـت  و  نیسـت 
شـخص حقوقـی واجـد شـرایط دریافت تسـهیالت 
مـورد تردید اسـت. به همین دلیل پیشـنهاد شـده 
کـه در راسـتای بنـد 3 سیاسـت های کلـی اقتصاد 
مقاومتـی و بـا هـدف تقویـت رقابت پذیـری اقتصاد 
به صـورت  عبـارت  ایـن   1400 سـال  بودجـه  در 
» بانـک  شـود:  اضافـه   19 تبصـره  بـه  یک بنـد 
مرکـزی مکلـف اسـت بـرای اسـتفاده حداکثـری 
مالـی  بازارهـای  ظرفیت هـای  از  بخش خصوصـی 
جهـت تامیـن مالـی طرح هـای موضـوع ایـن ماده، 
پروژه هـای  بـه  بانکـی  تسـهیالت  ارائـه  آیین نامـه 
مشـارکت عمومـی –خصوصـی را تهیـه و جهـت 
اجـرا بـه بانک هـا و موسسـات اعتبـاری ابـالغ کند. «
ازجملـه  تردیـد وجـود مشـوق هایی  بـدون  البتـه 
تقلیـل نرخ سـپرده قانونـی یا عاملیـت در بازارهای 
بانـک  کـه  اسـت  ابزارهایـی  جملـه  از  بین بانکـی 
مرکـزی می توانـد جهـت مشـارکت هرچـه بیشـتر 
بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری از آن بهره منـد شـود.
تکمیـل تبصـره 4 بنـد الـف الیحـه بودجـه و نیـز 
پیشـنهاداتی در خصـوص رفـع چالـش قراردادهای 
متوقـف پیمانـکاران و سـازندگان نیـرو، واگـذاری 
طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای به بخش 

http://www.ieis.ir/fa/news/6317/?l
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سخنگوی صنعت برق کشور:

هیچکدام از نیروگاه های تهران 
از مازوت استفاده نمی کنند

کشور  برق  صنعت  سخنگوی  مشهدی،  رجبی 
با اشاره به مصرف بی رویه برق و گاز در کشور 
گفت: در نیروگاه ها از گازوئیل به عنوان سوخت 
دوم استفاده می کنیم و مصرف مازوت فقط در 

شرایط اضطرار انجام می شود.
بـه گـزارش بـازار، اسـتفاده از مـازوت و گازوئیـل بـه 
عنوان سـوخت نیـروگاه ها برای تولیـد برق موضوعی 
اسـت کـه بیـش از پیـش در رسـانه هـای مکتـوب و 
دیـداری و همچنیـن فضـای مجازی دربـاره آن بحث 
مـی شـود. در همین راسـتا سـخنگوی صنعـت برق 
کشـور در گفتگو با برنامه پارک شـهر 9 دی، مصرف 
بـی رویه انرژی در سـطح کشـور و روش های کاهش 

آن را تشـریح کرد.
مصطفـی رجبـی مشـهدی بـا اشـاره بـه افزایش بی 
سـابقه مصـرف گاز در بخش خانگی و تجـاری اظهار 
داشـت: مصرف گاز در سـال جاری رکورد سـال پیش 
را شکسـته اسـت و این امر منجر شـده تا محدودیت 
هایـی در تامیـن سـوخت نیـروگاه هـا ایجاد شـود و 
تـا ایـن شـرایط ادامـه دارد مجبوریم از سـوخت دوم 

اسـتفاده کنیـم. در حـال حاضر برای تامین سـوخت 
نیـروگاه هـا از گازوئیـل اسـتفاده مـی شـود مگـر در 
شـرایط اضطـرار کـه مجبـور خواهیـم شـد از مازوت 

هـم اسـتفاده کنیم.
سـخنگوی صنعت برق کشـور با تاکید بر اینکه هیچ 
کـدام از نیروگاه های اطراف تهران از مازوت اسـتفاده 
نمـی کنند اظهار داشـت: نیروگاه های تهران بیشـتر 
در دماونـد و البـرز و در اطـراف این شـهر قـرار دارند. 
شـرایط مـا بـرای تامیـن برق بسـیار دشوارشـده و ما 
مجبوریـم چـراغ بـرق هـای برخـی معابـر، پـارک ها 
و بزرگـراه هایـی کـه عابـر پیـاده در آن رفـت و آمـد 
ندارد را خاموش کنیم. به جهت آسـیب نرسـاندن به 
هموطنـان حداقل روشـنایی در خیابان هـا و بزرگراه 

ها باید وجود داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا کاهـش دمای یـک درجه 
سـانتیگراد در منـازل و محـل کار می تـوان ۶ درصد 
در مصـرف گاز خانگـی صرفـه جویـی کرد گفـت: از 
مـردم درخواسـت مـی کنیم کمی مصـرف گاز و برق 
خـود را کاهش دهنـد. المپ های اضافـی را خاموش 
کننـد و لبـاس هـای گرم بپوشـند تـا مصـرف گاز و 
بـرق 10 درصـد کاهش پیداکند و ان شـاء اهلل قطعی 

گاز و برق نداشـته باشـیم.
در  کـرد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  مشـهدی  رجبـی 
جلسـات عالـی که برگزار شـده راهکارهـای مختلفی 
در جهـت کاهـش مصـرف انـرژی ارائه شـده اسـت و 
در نهایـت تصمیـم بـر ایـن گرفته شـد تا چـراغ برق 
معابـر و بزرگـراه ها بـه صورت یـک در میان خاموش 
شـود. ایـن شـرایط پایـدار نخواهـد بود و با بازگشـت 
بـه حالت عـادی در مصرف گاز و برق بـه حالت اولیه 

بازمـی گردیم.
سـخنگوی صنعت برق کشـور در پاسـخ بـه اظهارات 
امیرحسـین راسـخ مبنی بـر کاهش صـادرات گاز در 

راسـتای تامیـن مصرف داخلـی اظهار داشـت: تامین 
مصـرف داخلـی از اولویـت هـای مسـئوالن اسـت و 
تمـام ظرفیـت بـرای مصـرف داخـل اسـتفاده شـده 
اسـت. بیش از ۸0 درصد گاز کشـور در بخش خانگی 
و تجـاری مصـرف مـی شـود و صنایـع بـزرگ هم در 
سـال جـاری 15 درصـد افزایـش مصرف برق داشـته 
انـد و قطعـا بخشـی هـم بـر مصـرف گاز آنهـا افزوده 
شـده اسـت. اگـر در تمام کشـور بانـک هـا، ادارات و 
منـازل و واحدهـای تجـاری مصـرف خـود را کاهش 
دهنـد مـی تـوان از قطع بـرق و گاز جلوگیـری کرد. 
ایـن نظـارت هـا در تمامـی ادارات هـم انجـام خواهد 
شـد و از مـردم هم می خواهیم تـا 10 درصد کاهش 

مصرف داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مشـترکان کـم مصـرف از 
تخصیص 100 درصدی برخوردارهسـتند گفت: روی 
سـخن ما با مشـترکانی اسـت کـه به صـورت بی حد 
و مـرز از بـرق و گاز اسـتفاده مـی کننـد و پرداخـت 

مبلـغ ایـن انرژی هم برایشـان آسـان اسـت.
رجبـی مشـهدی درباره سـرمایه گـذاری بـرای زمان 
هـای محـدود گفت: مصـرف بـرق در تابسـتان فقط 
بـا مدیریت بار مصـرف امکانپذیر اسـت و نمی توانیم 
از سـرمایه هـای کشـور برای مـدت محدود اسـتفاده 
کنیـم. بهینه سـازی مصـرف انرژی هم بـرای کاهش 
آالینـده هـا و حفـظ ذخایـر کشـور برای نسـل های 
آینـده الزامی اسـت. برای بهینه سـازی مصرف انرژی 
تصمیمـات خوبـی گرفتـه شـده کـه بایـد بـه تدریج 
اجـرا شـود و البتـه بخشـی از آن بر دوش مردم اسـت.
سـخنگوی صنعت برق کشـور در پایان این گفتگوی 
رادیویـی خاطرنشـان کـرد: بیـش از 90 نیـروگاه در 
کشـور داریـم کـه 20 درصـد آن بـه اسـتان تهـران 
تعلـق دارد. در ایـن نیروگاه هـا از گاز و گازوئیل برای 

تامین سـوخت اسـتفاده می شـود.

اصالحات آیین نامه بانک مرکزی 
درخصوص ابالغ حواله های ارزی

سندیکا در نامه ای به مدیران عامل شرکت های 
مرکزی  بانک  آیین نامه  اصالحات  درباره  عضو 
ارزی اطالع رسانی  ابالغ حواله های  درخصوص 

کرد.
مورخ   27503۶/99 شماره  بخشنامه  ابالغ  از  پس 
2۸/0۸/99 بانک مرکزی درخصوص کاهش مهلت 
صدور و ارائه اسناد حمل حواله  های ارزی، سندیکا 
این  مفاد  به  اقتصادی  تشکل های  از  تعدادی  و 
مقررات  این  اجرای  پیامدهای  و  اعتراض  آیین نامه 
را به اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و تهران منعکس نمودند، ازاین رو مکاتباتی با 
تهران  اتاق  توسط  ایران  اسالمی  ریاست جمهوری 
معدن  صنعت،  وزارت  و  مرکزی  بانک  ریاست  و 
در  و  پذیرفته  صورت  ایران  اتاق  توسط  تجارت  و 
اداره  به  آیین نامه  این  مشکالت  بازتاب  راستای 
سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، بندهای 1 
،5 ،۶ و ۸ بخشنامه فوق الذکر کان لم یکن گردیده 

است.
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فایل ماهنامه

سی و ششمین شماره ماهنامه 
شبکه انتقال برق منتشر شد

سی و ششمین شماره ماهنامه شبکه انتقال برق 
انتقال،  شبکه  توسعه  برنامه ریزی  دفتر  توسط 
توانیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاونت 

منتشر شد.
و  سی  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
ششمین شماره ماهنامه شبکه انتقال برق به منظور 
صرفه جویی در مصرف کاغذ به صورت الکترونیکی 
توسط دفتر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال، معاونت 

برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر منتشر شد. 

فراخوان پنجمین همایش ملی 
فرهنگ کار

با موافقت مقام عالی وزارت »پنجمین همایش 
های  پروتکل  رعایت  با  کار«  فرهنگ  ملی 
بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه 

۱8 اسفندماه ۱399 برگزار می گردد.
صادقی فر معاون وزیر و رئیس پنجمین همایش ملی 
فرهنگ کار، با تاکید بر اهمیت و لزوم ارتقاء فرهنگ 
اجتماعی   - اقتصادی  توسعه  افزود:  جامعه  در  کار 
کشور، افزایش کیفیت تولیدات ملی و اقبال عمومی 
به آن ها، افزایش سطح رفاه اجتماعی، امنیت شغلی 
و اعتماد عمومی به دستگاه ها و بخش های مختلف 
اقتصادی، ارتباط مستقیمی با ارتقاء فرهنگ کار در 

جامعه دارد.     
مقام  توسط  امسال  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 

العالی، سال »جهش تولید«  معظم رهبری مدظله 
تحریم های  دیگر  از طرف  و  است  نامگذاری شده 
برای  را  شرایط  اقتصادی  جانبه  یک  و  ظالمانه 
هموطنان عزیز سخت نموده است، لذا توجه بیشتر 
به فرهنگ کار، ارتقاء و نهادینه نمودن آن در سطح 
جامعه از اولویت های مهم وزارت متبوع و معاونت 

فرهنگی اجتماعی می باشد.
ادامه  کار  فرهنگ  ملی  همایش  پنجمین  رئیس 
داد: همایش یادشده توسط دفتر امور فرهنگی و با 
همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی در دو بخش 

برگزار خواهد گردید:
از  تعدادی  با  کنفرانسی  ویدئو  گفتگوی  بخش  در 
وزرای محترم، معاونین وزارت متبوع و مدیران کل 
اجرایی، به بررسی آخرین وضعیت فرهنگ کار در 
و  رو  پیش  های  چالش  و  شناسی  آسیب  کشور، 

راهکارهای ارتقاء آن پرداخته خواهد شد.

در بخش علمی نیز،  ارائه مقاالت علمی – پژوهشی 
کار  دستور  در  آن  ارتقاء  و  کار  فرهنگ  حوزه  در 

دبیرخانه قرار دارد.
ملی  همایش  پنجمین  برای  مقاله  پذیرش  شرایط 

فرهنگ کارسال 1399
*مقاله دارای جنبه های آموزشی و تحقیقاتی باشد.
*متن مقاله با استفاده از واژه پرداز Word نسخه 
همایش  دبیرخانه  ایمیل  به  و  تایپ  باال  به   2007

ارسال شود.
*چکیده مقاله حداکثر 200 کلمه تحریر شود.

*مقدمه مقاله حداکثر 200 کلمه باشد.
*واژگان کلیدی با توجه به موضوع حداکثر 5 کلمه 

انتخاب شود.
*کل متن مقاله بین 2500 تا 3000 کلمه باشد.

*شیوه ارجاع به مطالب براساس روش APA صورت 
گیرد.

رزومه،  تحصیلی،  مدرک  تصویر  نویسنده،  *نام 
نشانی و تلفن تماس، ضروری است.
*مقاالت رسیده مسترد نمی شود.

*مسئولیت مطالب به عهده نویسندگان است.
*دبیرخانه همایش ملی فرهنگ کار حق پذیرش و 
یا ویراستاری مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
شهید  خیابان  تهران،  همایش:  دبیرخانه  -نشانی 
 2۶۶ پالک  تختی،  میدان  جنوبی  ضلع  بهشتی، 
امور  دفتر  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   ،

فرهنگی
-نشانی الکترونیکی دبیرخانه جهت ارسال مقاالت: 

WORKCULTURE@MCLS.GOV.IR
https://farhangi. :نشانی پایگاه اطالع رسانی-

mcls.gov.ir
و   ۸۶732072 همایش:  دبیرخانه  تماس  -شماره 

۸۶7320۶3

کلیات بودجه ۱4۰۰ در 
کمیسیون تلفیق تصویب شد

در   ۱4۰۰ سال  کشور  کل  بودجه  الیحه  کلیات 
جلسه امروز کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  
بودجه  تلفیق  خبرنگاران  جوان، جلسه کمیسیون 
عصر  الیحه  این  کلیات  بررسی  برای   1400 سال 
بودجه  کلیات  گزارش،  این  بنابر  برگزار شد.  امروز 
1400 در جلسه کمسیون تلفیق با 23رأی موافق، 
شد.  تصویب  ممتنع  رأی  یک  و  مخالف  رأی   19
کلیات  تصویب  از  پس  تلفیق  کمیسیون  اعضای 
یعنی  آن  جزییات  وارد  آینده،  سال  بودجه  الیحه 
درآمدها و هزینه ها خواهند شد و پس از دو هفته، 
ارجاع  پارلمان  علنی  صحن  به  بررسی ها  نتیجه 

می شود.

http://www.ieis.ir/fa/news/6315/?l
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هشدار قطعی برق عراق به دلیل 
بدهی معوق به ایران

برق  وزارت  سخنگوی  گفته  به   : دنیای اقتصاد 
روبه رو  برق  جدی  قطعی  با  کشور  این  عراق 
دلیل  به  دارد  قصد  ایران  چراکه  شد؛  خواهد 
بدهی های معوق عراق، صادرات گاز به این کشور 
را کاهش دهد. احمد موسی، سخنگوی وزارت 
برق عراق گفته ایران قصد دارد صادرات روزانه 
گاز به عراق را از پنج میلیون متر مکعب به سه 
کاهش  این  دهد.  کاهش  مکعب  متر  میلیون 
پس از برنامه های اعالم شده قبلی برای کاهش 
صادرات از 5۰ میلیون به پنج میلیون متر مکعب 
در روز صورت می گیرد. به گزارش »ایسنا« احمد 
دارایی عراق خواسته مشکل  وزارت  از  موسی 
بدهی های معوق عراق به ایران را حل کند تا از 
قطع برق بغداد و شهرهای دیگر جلوگیری شود. 
سال ها تحریم و جنگ باعث شده صنعت برق 
عراق با مشکالتی جدی دست وپنجه نرم کند و 
شهرهای عراق در روزهای گرم تابستان شاهد 

صحنه اعتراض هایی علیه قطع مکرر برق باشد.
مگاوات  هزار   24 حدود  عراق  ساالنه  برق  مصرف 
است و در حال حاضر این کشور 17 هزار مگاوات 
متر  میلیون   2۸ حدود  عراق  می کند.  تولید  برق  
برق خود  نیروگاه  برای مصرف  ایران  از  گاز  مکعب 
برق  مگاوات   2۸00 تولید  برای  که  می کند  وارد 
عراق حدود  به  ایران  برق  می کند. صادرات  کفایت 
خردادماه  پانزدهم  است.  مگاوات   1300 تا   1200
یک روزه  سفر  در  نیرو،  وزیر  اردکانیان  رضا  امسال 
این  به  برق  صادرات  دوساله  قرارداد  عراق  به  خود 
هیات های  باید  قرارداد  این  طبق  کرد؛  امضا  کشور 
فنی و تخصصی بخش خصوصی ایران برای امضای 

دو قرارداد در زمینه کاهش تلفات شبکه توزیع برق 
و تعمیر و بازسازی ادوات و تجهیزات برقی عراق به 
»ایرنا«  خبرگزاری  به  اردکانیان  کنند.  سفر  بغداد 
گفته بود: تمامی قراردادهای صادرات برق به عراق تا 
پیش از این یک ساله بوده اما در این سفر، مذاکرات 
برای  برق  صادرات  ساله  دو  قرارداد  و  شده  نهایی 
سال های 2020 و 2021 با وزارت برق عراق به امضا 
شرکت  مدیرعامل  متولی زاده،  محمدحسین  رسید. 
از هزار مگاوات  ایران هم گفته است: »بیش  توانیر 
برق به کشورهای همسایه صادر می شود، عمده برق 
صادراتی ایران به عراق است اما به کشورهای دیگر 
همچون افغانستان و پاکستان صادرات برق داریم.« 
یکی از مشکالتی که در این حوزه وجود دارد، بدهی 
عراق  دولت  است.  انرژی  حوزه  در  ایران  به  عراق 
با شیوع ویروس کرونا و  در نتیجه بحران مالی که 
سقوط قیمت های نفت تشدید شده، برای پرداخت 
حقوق کارمندان دولتی و سایر خدمات ضروری به 
مشکل برخورده است. درآمد نفتی دیگر برای پوشش 
هزینه های اساسی کفاف نمی دهد و دولت عراق ناچار 
شده است برای تامین کسری بودجه که پیش بینی 
می شود در سال 2021 رشد بیشتری پیدا کند، به 
باعث شده  مالی  تنگنای  بپردازد.  داخلی  استقراض 
باالتری  تولید  به دنبال دریافت سهمیه  است عراق 
در اوپک پالس باشد که به دلیل سابقه بد این کشور 
در نقض سهمیه تولید، مورد بی اعتنایی قرار گرفته 
است. اما اوپک پالس در آخرین دیدار رسمی وزیران 
این گروه با افزایش تولید گروهی به میزان 500 هزار 
بشکه در روز در ژانویه موافقت کرد که برای عراق 
فضای بیشتری برای تولید و صادرات فراهم می کند. 
وزیر نیروی ایران هفته آینده برای گفت وگو درباره 
به  ایران،  به  عراق  معوق  بدهی های  و  گاز  صادرات 

بغداد سفر خواهد کرد.

قبض های برق امید به دست 
مردم رسید/ اعمال تخفیف 

۱۰۰ درصدی برای مشترکان کم 
مصرف

در شرایط  گفت:  برق کشور  سخنگوی صنعت 
کنونی تمامی مشترکان خانگی کم مصرف برق 
و  شده  برخوردار  برق  درصدی   ۱۰۰ تخفیف  از 
این تخفیف در قبض این دوره آن ها اعمال شده 

است.
برق  صنعت  سخنگوی  مشهدی،  رجبی  مصطفی 
کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
قبض های  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  فارس 
دوره چهارم امسال مطابق با الگوهای مصرف طرح 
کنونی  شرایط  در  گفت:  شده  محاسبه  امید  برق 
تمامی مشترکان خانگی کم مصرف برق از تخفیف 

100 درصدی برق برخوردار شده و این تخفیف در 
قبض این دوره آن ها اعمال شده است.

شدن  رایگان  جزئیات  بیان  در  مشهدی  رجبی 
قبوض، تاکید کرد: دوره جدید قبض های برق در 
آبان و آذر ماه امسال هستند که دقیقا از اول آبان ماه 
آن دسته  از مشترکانی که کمتر از الگوی تعیین 
شده برق امید مصرف داشته اند، از پرداخت تمامی 
هزینه ها حتی بیمه و عوارض برق معاف شده اند و 
این پاداشی برای قدردانی از مشترکانی است که از 

انرژی به اندازه و درست مصرف می کنند.
* آمار دقیق برق امید به زودی منتشر می شود

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به خبرنگار فارس در 
مورد آمار دقیق مشترکان افزود: با توجه به اینکه 
به  استان  سیستم محاسبات و صدور قبض در هر 
انجام  استان  برای مشترکان آن  و  صورت جداگانه 
از  توجهی  قابل  بخش  حاضر  حال  در  می شود، 
مردم  دست  به  و  شده  صادر  دوره  این  قبض های 
برق  تعداد مشترکان مشمول طرح  رسیده است و 
امید و تخفیف صد درصدی قابل توجه است، لیکن 
قبض  فرآیند صدور  اتمام  دقیق مستلزم  آمار  ارائه 
های این دوره و تجمیع آمار در شرکت توانیر است 
از  دقیقی  آمار  زودی  به  شود،  می  بینی  پیش  که 
مشترکان کم مصرف ، خوش مصرف و پرمصرف به 

مردم ارائه شود.
اینکه،  به  اشاره  با  پایان  در  مسئول  مقام  این 
مصرف  ساده  راهکارهای  انجام  با  توانند  می  مردم 
به جمع مشترکان کم  و  داده  را کاهش  برق خود 
مصرفی  برق  هزینه های  بابت  و  بپیوندند  مصرف 
پولی پرداخت نکنند، گفت: عالوه بر این مشترکان 
حد  در  مصرف  مدیریت  با  می توانند  نیز  پرمصرف 
الگوهای تعیین شده از پرداخت هزینه های مازاد و 

جرایم معاف شوند.
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رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق :

تغییر نرخ ارز ضربه ای مهلک 
به صنعت برق

بخش  بوسیله  برق  تولید  و  نیروگاهی  توسعه 
خصوصی یکی از عرصه های مهم در سال جهش 
تولید است که متاسفانه سرمایه گذاری در این 

بخش بشدت کاهش یافته است
مرکز   ، سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  برقبه 
تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس   ، رضوی  خراسان 
به مشکالت  اشاره  با  ما  با خبرنگار  برق در گفتگو 
از  ارزی  تسهیالت  دریافت  با  که  نیروگاه هایی 
کرد  تصریح  شده اند،  احداث  ملی  توسعه  صندوق 
به سرمایه گذاری  نیاز  بزرگ،  نیروگاه های  : ساخت 
کالن دارد، به طور معمول بانک ها توانایی این حجم 
اعتبار  دلیل  همین  به  و  نداشته  را  سرمایه گذاری 
صندوق  منابع  از  نیروگاه ها  این  ساخت  برای  الزم 

توسعه ملی با عاملیت بانک ها تامین می شود.
خارجی  سرمایه گذاران  درباره  وحدتی  محمدعلی 
خارجی  سرمایه گذاران  برق  پول  پرداخت  گفت: 
ارز  نرخ  تغییرات  نتیجه  در  و  است  ارزی  به صورت 
درحالی  این  نمی کند.  ایجاد  مشکلی  آن ها  برای 
است که سرمایه گذاران داخلی قیمت برق تولیدی 
بازپرداخت  اما  می کنند،  دریافت  ریال  به  را  خود 
تنها  نه  ارز  نرخ  تغییرات  است،  ارزی  آن ها  اقساط 

بلکه  اقتصادی می کند،  را بدون توجیه  طرح آن ها 
دلیل  همین  به  می سازد.  غیرممکن  را  بازپرداخت 
دولت در مصوباتی، بانک مرکزی را موظف کرده در 
زمان بازپرداخت اقساط وام به صندوق توسعه ملی، 

ارز مورد نیاز را به نرخ رسمی دولتی تامین کند.
به  دولت  بدهی های  تهاتر  وضعیت  درباره  وحدتی 
نیروگاه ها با بدهی های نیروگاه ها به بانک ها، گفت: 
قانون بودجه سال 97 فرصتی را ایجاد کرد تا کسانی 
که از دولت طلبکار و همزمان به بانک ها بدهکارند، 
بتوانند طلب و بدهی شان را تهاتر کنند. این موضوع 
بخشی از بدهی صنعت برق را پوشش داد و بخشی 
حل  را  خصوصی  نیروگاه های  مالکان  مشکالت  از 
کرد. اما در سال 97 در آیین نامه مربوطه که سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی آن را تهیه کرده بود، بدهی 
توسعه  صندوق  تسهیالت  آن  منشأ  که  بانک ها  به 
این معنا  به  قاعده مستثنی شد،  این  از  ملی است 
دریافت  وام  ملی  توسعه  از صندوق  که کسانی که 
کرده اند، نه می توانند قیمت برق تولیدی را از وزارت 
نیرو دریافت کنند و نه مجازند طلب خود از دولت را 

با بدهی خود به بانک بابت اقساط وام تهاتر کنند.
شدید  تغییر  عالوه  به  موارد  این  تمام  افزود:  وی 
کرده،  برابر  را چند  آن ها  اقساط  مبلغ  که  ارز  نرخ 
وضعیتی را به وجود آورده که هیچ اقدام موثری از 
طرف مالکان نیروگاه های بخش خصوصی قابل انجام 

نیست.
وی با بیان مشکل آفرین بودن بازپرداخت ارزی وام 
و فروش ریالی برق و عدم توانایی در صادرات برق، 
افزود: در بعضی نیروگاه ها به دلیل عدم پرداخت به 
موقع طلب نیروگاه ها از وزارت نیرو، پرداخت اقساط 
به تاخیر افتاده و با تغییر نرخ ارز بدهی چند برابر 
نیروگاه،  طلب  که  است  درحالی  این  است.  شده 

همان مبلغ ریالی ثابت مانده است.

در پی کمبود انرژی در چین

استخراج بیت کوین به مخاطره 
افتاد

قیمت زغال سنگ در چین طی یک ماه گذشته 
که واردات این کشور متوقف شده، افزایش یافته 
کنندگان  مصرف  برای  انرژی  کمبود  باعث  و 
خانگی و صنعتی و خاموشی شده و به تهدیدی 

برای استخراج بیت کوین تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، چین به سهمیه بندی برق اقدام 
کرده است. نیاز باالی استخراج بیت کوین به مصرف 
برق با جنگ تجاری میان چین و استرالیا و توقف 

واردات زغال سنگ استرالیایی به چین، توربینهای 
بادی یخ زده و کمبود عرضه زغال سنگ روسیه که 
ملوانان و خدمه کشتی را ماهها در دریا سرگردان 

نگه داشته، مورد تهدید واقع شده است.
بیت  بزرگ  کنندگان  استخراج  اکثر  میزبان  چین 
کوین جهان است و استخراج کنندگان بیت کوین 
از سهمیه بندی برق در چین ممکن است بدترین 

صدمه را ببینند.
این موضوع منطقی به نظر می رسد زیرا استخراج 
بیت کوین فوق العاده انرژی بر است و یک مبادله 
آمریکایی،  اندازه مصرف 23 روز یک خانه  به  تک 
برق مصرف می کند و انتشار آالیندگی آن معادل 
تماشای 54 هزار و 5۶3 ساعت ویدیو در یوتیوب 

است.
فعالیت  فزاینده  بار  و  زغال سنگ در چین  کمبود 
استانهای  در  گسترده  خاموشی  باعث  صنعتی 
گوانگ  و  شانکسی  هونان، جیانگ شی،  ژیجیانگ، 
دونگ شده است و باعث شده شهرها برای مصرف 
ساوت  نشریه  کنند.  وضع  محدودیتهایی  برق 
چاینا مورنینگ پست خاموشیهای اخیر را بدترین 

خاموشی در حدود یک دهه گذشته خوانده است.
را  وضعیت  این  کوین،  بیت  استخراج  موضوع  اما 
پیچیده تر کرده و باعث توجه رسانه ها شده زیرا 
ارزش  دالر  و 77  هزار  اکنون 27  کوین  بیت  یک 
حدود  بازار  ارزش  با  کوین  بیت  استخراج  و  دارد 

500 میلیارد دالر، کسب و کار بزرگی است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ریشه اصلی کمبود 
زغال سنگ در چین، تحریم واردات از استرالیا در 
پی تنش میان دو کشور و تبدیل شدن آن به جنگ 
توقف  که  است  این  منکر  چین  اما  است  تجاری 
واردات زغال سنگ استرالیا باعث کمبود نیرو شده 

است.
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رایزنی برای دریافت مطالبات از 
عراق به کجا می رسد؟

به دنبال عدم پرداخت بدهی عراق به ایران برای 
گاز دریافتی، ایران مقدار صادرات گاز خود به 
این کشور را کاهش داده و آنطور که سخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی اعالم کرده است این کشور گزینه 
دیگری برای دریافت گاز ندارد و به نظر می رسد 

که این مشکل به زودی برطرف شود.
بــه گــزارش ایســنا، وزارت بــرق عــراق بابــت 

ــه  ــارد دالر ب ــادل 5 میلی ــش از مع واردات گاز بی
شــرکت ملــی گاز ایــران بدهــکار اســت کــه مبلــغ 
3 میلیــارد دالر آن در بانــک عراقــی TBI مســدود 
ــده و بیــش از 2 میلیــارد  ــل اســتفاده مان و غیرقاب
دالر از بدهــی سررسیدشــده وزارت بــرق نیــز هنوز 
ــت  ــراق پرداخ ــرق ع ــرف وزارت ب ــاس از ط از اس
ــی،  ــرف عراق ــا، ط ــر اینه ــزون ب ــت. اف ــده اس نش
طبــق قــرارداد فــی مابیــن، بیــش از یــک میلیــارد 
دالر نیــز بــه شــرکت ملــی گاز ایــران بابــت جرائــم 

ــکاری دارد. ــراردادی بده ق

آن طــور کــه شــرکت ملــی گاز ایــران اعــالم کــرده 
صــادرات گاز توســط شــرکت ملــی گاز ایــران بــه 
ــاری اســت، در  ــی اقتصــادی و تج ــراق، موضوع ع
ــش  ــتانکاری بی ــا بس ــی ب ــرف ایران ــه ط ــی ک حال
از ۶ میلیــارد دالری از طــرف عراقــی، از هیــچ 

ــی برخــوردار نشــده اســت. منفعت
هــدف از صــادرات درآمــد اســت و ایــن پــول بــرای 
غــذا و دارو مصــرف می شــود، از ایــن رو ایــن 
شــرکت پــس از اخطارهــای مکــرر قــراردادی کــه 
ــه رو  ــی روب ــرف عراق ــی ط ــا بی توجه ــفانه ب متأس
ــه کاهــش  ــرارداد، نســبت ب ــاد ق ــق مف شــده، طب
ــدام کــرده اســت. در هــر  ــی اق ــدار گاز صادرات مق
حــال، شــرکت ملــی گاز ایــران خــود را متعهــد بــه 

ــد. ــرارداد امضــا شــده می دان ــق ق اجــرای دقی
ــخنگوی  ــینی - س ــد حس ــه حمی ــن رابط در همی
ــت، گاز  ــای نف ــدگان فرآورده ه ــه صادرکنن اتحادی
و پتروشــیمی بــه ایســنا گفــت: باتوجــه بــه اینکــه 
ــازادی  ــه گاز م ــورهای منطق ــدام از کش ــچ ک هی
ــوان  ــی ت ــد نم ــراق ندارن ــه ع ــادرات ب ــرای ص ب
ــی  ــد جایگزین ــی توان ــور م ــن کش ــه ای ــت ک گف

ــد. ــدا کن ــران پی ــرای ای ب
ــورهای  ــدام از کش ــچ ک ــه هی ــان اینک ــا بی وی ب
ــادرات  ــرای ص ــازادی ب ــتان گاز م ــت و عربس کوی
بــه عــراق ندارنــد، اظهــار کــرد: تنهــا در کردســتان 
ــتخراج  ــر اس ــه اگ ــود دارد ک ــی وج ــراق مخازن ع
ــم  ــا آن ه ــد ام ــه ای باش ــد گزین ــی توان ــود م ش
بــه دلیــل اختالفاتــی کــه وجــود دارد بعیــد اســت 

ــد. ــاز باش ــراق کارس ــرای ع ــد ب بتوان
ــای  ــدگان فرآورده ه ــه صادرکنن ســخنگوی اتحادی
نفــت، گاز و پتروشــیمی افــزود: تنهــا طرحــی کــه 
عــراق دارد ایــن اســت کــه گازهــای همــراه نفــت 
ــتارت  ــروژه اس ــن پ ــه ای ــد ک ــع آوری کنن را جم

ــد  ــه زودی بتوانن ــه ب ــال دارد ک ــورده و احتم خ
بخشــی از نیازهــای گازی خــود را از محــل جمــع 
آوری گازهــای همــراه نفــت تامیــن کنــد امــا نیــاز 
ــن  ــا ای ــه ب ــن اســت ک ــش از ای ــه گاز بی ــراق ب ع

ــاز برطــرف نخواهــد شــد. ــز کل نی راهــکار نی
حســینی بــا اشــاره بــه ســفر وزیــر نیــرو بــه عــراق 
ــت: وزارت  ــاله، گف ــن مس ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ب
ــی  ــول پرداخــت م ــراق درحــال حاضــر پ ــرق ع ب
ــود  ــول موج ــراق پ ــا در ع ــاب م ــد و در حس کن
ــول  ــال پ ــل و انتق ــوه نق ــث نح ــا در بح ــت ام اس
ــده  ــان ش ــی بی ــود دارد، راهکارهای مشــکالتی وج
کــه برخــی از آن در حــال عملیاتــی شــدن اســت 
ــدان جــدی نیســت. ــه نظــر مــن مشــکل چن و ب

ــاله  ــراق ۶ س ــا ع ــرارداد ب ــه ق ــان اینک ــا بی وی ب
اســت و کال ســه ســال دیگــر بیشــتر اعتبــار نــدارد 
و همچــون قــرارداد ترکیــه 25 ســاله نیســت، 
اظهــار کــرد: آنطــور کــه اعــالم شــده بدهــی عــراق 
بــه ایــران حــدود ۶ میلیــارد اســت کــه حــدود دو 
تــا ســه میلیــارد در حســاب موجــود اســت کــه بــه 

دنبــال دریافــت آن هســتیم.
شــب گذشــته رضــا اردکانیــان - وزیــر نیــرو 
و رئیــس طــرف ایرانــی کمیســیون مشــترک 
همکاری هــای اقتصــادی ایــران و عــراق بــه بغــداد 
ســفر کــرد و قــرار اســت در ایــن ســفر بــا مقامــات 
اجــالس  برگــزاری  مقدمــات  دربــاره  عراقــی 
کمیســیون مشــترک همکاری هــای اقتصــادی 
ــی  ــه میزبان ــاه جــاری ب بیــن دو کشــور کــه در م

ــد. ــو کن ــد، گفت وگ ــد ش ــزار خواه ــران برگ ای
ــت  ــرو و هیئ ــر نی ــفر، وزی ــن س ــن در ای همچنی
اقتصــادی همــراه دربــاره ظرفیت هــا و مســیرهای 
ــن  ــاری بی ــادی و تج ــای اقتص ــعه همکاری ه توس

ــد کــرد. تهــران و بغــداد مذاکــره خواهن



شماره  2792 9 دی 99

8

اقتصاد ایران و جهان

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس پاسخ داد

نقش سوئیس در فروش واکسن 
کرونا به ایران چیست؟

ایران و سوئیس  بازرگانی مشترک  اتاق  رئیس 
می گوید کانال مالی بشردوستانه ایران و سوئیس 
انتقال  برای  دولت  گزینه های  از  یکی  می تواند 
منابع مالی الزم برای واردات واکسن کرونا باشد.
شریف نظام مافی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
در ابتدا باید در نظر داشت که آنچه به کانال مالی 
سوئیس اشاره دارد، ارتباطی با اینستکس که بنا بود 
اینستکس  ندارد.  اداره شود  اروپا  اتحادیه  از سوی 
یک مجموعه بود که در قالب شرکت کار می کرد و 
از تحریم ها  برای عبور  اروپایی  از سوی کشورهای 
راه اندازی شد اما کانال سوئیس بیش از آنکه یک 
یا  مجوزها  مجموعه ای  باشد،  شرکت  یا  مجموعه 
امکان دریافت مجوزها برای فرایند تجاری و بانکی 

است.
به گفته وی، آنطور که در دستور کار این کانال مالی 
تحریم های  فشار  در  ایران  اینکه  به  توجه  با  آمده، 
در  دیگر،  سوی  از  و  دارد  قرار  آمریکا  جانبه  همه 
این  گرفته،  قرار  نیز  اف  تی  ای  اف  سیاه  فهرست 
به  داروها  برخی  واردات  که  داشت  وجود  احتمال 
کشور دشوار شود، این کانال به منظور آن فعال شد 
که بتواند بخشی از تحریم ها را کنار زده و مجوزهای 
الزم برای تجارت در حوزه غذا و داروهای مورد نیاز 

را دریافت کند.
رئیس اتاق ایران و سوئیس با بیان اینکه بانک هایی 
که در فرایند کاری این کانال فعال می شوند، کامال 

ایرانی و شرایط تحریم آشنایی دارند،  بانک های  با 
بیان کرد: این بانک ها در دوره های قبلی تحریم نیز 
این رو می توانند در شرایط فعلی  از  بودند و  فعال 
نیز کمک حال باشند. با طراحی ساز وکارهای الزم 
و دریافت مجوزهای مورد نیاز، می توان از این بستر 

استفاده کرد.
امکان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مافی  نظام 
استفاده از کانال سوئیس برای نقل و انتقال منابع 
الزم برای خرید واکسن کرونا وجود دارد؟ نیز گفت: 
من به شکل دقیق در جریان مذاکرات نیستم اما با 
توجه به بستری که این کانال به وجود آورده قطعا 
می تواند به عنوان یکی از گزینه های بانک مرکزی 
این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  پول  انتقال  برای 
آمادگی در کانال بشردوستانه وجود دارد و اگر یکی 
از گزینه های ایران بوده باشد، قطعا امکان پیگیری 
شرایط و استفاده از این فرصت وجود خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، با وجود ادعای دولت ترامپ مبنی 
بر اینکه صنعت داروی ایران تحریم نیست، اما در 
سال های  در  بانکی،  تحریم های  به  توجه  با  عمل 
گذشته جابجایی پول برای خرید دارو و تجهیزات 
پزشکی با دشواری های فراوانی رو به رو بوده است.

از  از شیوع کرونا گذشته، بسیاری  در ماه هایی که 
کشورهای جهان از آمریکا خواستند تحریم ها علیه 
ایران را کاهش دهد اما با رد این خواسته ها، ایران 
در مبارزه با این ویروس نیز با محدودیت های جدید 
از نهایی شدن تولید چند  مواجه شد و حتی پس 
واکسن کرونا، ایران اعالم کرد در جابجایی پول برای 
محدودیت هایی  و  مشکالت  با  نیز  واکسن  واردات 
مواجه است. هرچند در روزهای گذشته رئیس کل 
بانک مرکزی از برطرف شدن مشکالت انتقال پول 
واکسن خبر داده اما تداوم تحریم های گزینه های 

ایران را بسیار محدود کرده است.

دولت دالر حساب ذخیره ارزی 
را چند فروخت؟

طبق گزارش تفریغ بودجه، حساب ذخیره ارزی 
موجود  دالر  میلیون   7۰۰ حدود   98 سال  در 
داشته که دولت آن را با نرخ نیما و بین بانکی 

فروخته و خرج کرده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 9۸، 
اعالم  را  ارزی  ذخیره  حساب  وصولی  و  موجودی 
کرد. براین اساس موجودی حساب ذخیره ارزی در 
اول سال 9۸ بیش از 21۶ میلیون و ۸54 هزار دالر 
سال  در  حساب  این  وصولی  همچنین  است.  بوده 
مذکور، 47۸ میلیون دالر بوده که جمع آن ۶95 

میلیون و 13۸ هزار دالر می شود.
قانون   2 پیوست  در  است:   آمده  گزارش  این  در 
میلیارد  هزار   3 مبلغ  کشور  کل   9۸ سال  بودجه 
ریال ذیل ردیف درآمدی 1۶0199 با عنوان حساب 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  برای  ارزی  ذخیره 

پیش بینی شده است.
مصوبه  طی  ارزی  ذخیره  حساب  امنای  هیئت 
افزایش  منظور  به  نمود  مقرر   9۸ اسفند   5 مورخ 
ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای آموزشی و 
پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش تا مبلغ 
15 میلیون دالر از حساب ذخیره ارزی در اختیار 
سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار 
گیرد لیکن در سال 9۸ هیچ مبلغی به حساب خزانه 
واریز نگردیده و خزانه داری کل کشور نیز در این 
رعایت  عدم  مبین  که  نداشته  پرداختی  خصوص 

مفاد حکم این بند است.
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  است  ذکر  شایان 
ایران با استفاده از مجوز این بند دو مرحله در تاریخ 
12 تیرماه 99 به میزان 7 میلیون و 399 هزار و 
سیصد و میانگین نرخ بازار ثانویه ETS و در تاریخ 
14 تیرماه 99 به میزان 4 میلیون و 124 هزار و 
917 با میانگین نرخ نیمایی جمعاً 11 میلیون و 15 
هزار و 290 دالر با میانگین نرخ 15717 تومان از 
را  آن  ریالی  معادل  و  نموده  برداشت  ارزی  ذخیره 
به  تومان  میلیون   9۸۶ و  میلیارد   1۸0 میزان  به 
شرح جدول 2 به حساب خزانه داری کل کشور واریز 

نموده است.
اقدام بانک مرکزی مبین عدم رعایت مفاد حکم بند 
 9۸ سال  بودجه  قانون  واحده  ماده   21 تبصره  واو 
کل کشور است همچنین استفاده از نرخ بازار ثانویه 
در تبدیل ارز به ریال موضوع این عدم رعایت مفاد 

حکم این بند است.



9

شماره  2792 9 دی 99

9

یادداشت

کلمبیا،  دانشگاه  در  کسب وکار  مطرح  استاد 
به  کرد.  ارائه  رقابتی«  »مزیت  از  تعریف جدید 
بازارها به خصوص در  دلیل سرعت تحوالت در 
دوره پاندمی، »طول عمر مزیت رقابتی« بسیار 
است.  شده  مدیران  ذهنی  محاسبات  از  کمتر 
در عصر جدید، مدل های سنتی سرمایه گذاری، 
قدرت نمی آورد، بلکه »ایده و نوآوری« به عنوان 

سرمایه نامرئی، شرکت ها را رقابتی می کند.
مجله »یوروپین بیزینس ریوو« به گفت وگو با ریتا 
مک گرث نشسته است؛ فردی که عالوه بر تدریس 
چند  نیویورک(،  )در  کلمبیا  مدرسه کسب وکار  در 
مانند  مختلف  همایش های  و  مجالت  توسط  بار 
فوربس و تینکرز50 در زمره اثرگذارترین متفکران 
مصاحبه  در  مک گرث  است.  گرفته  قرار  مدیریت 
و  رقابتی  مزیت  عصر  پایان  نوآوری،  درباره  خود 
امروز  پرتالطم  محیط های  در  کسب وکار ها  بقای 

سخن می گوید.
در  دارید  قصد  را  نکاتی  چه  شروع،  برای 
انتقال  کسب وکارها  مدیران  به  سخنرانی هایتان 

دهید؟
پیش از هر چیز، می خواهم این موضوع را به آنها 
یادآور شوم که مزیت های رقابتی شان بسیار کمتر از 
تصورات،  بقا خواهند یافت. همین که متوجه شوید 
امروز  بازارهای  در  رقابتی  مزیت  یک  عمر  طول 
شیوه  در  شگرفی  تغییرات  است،  کوتاه تر  بسیار 
آن  پیامم  دومین  آمد.  خواهد  پدید  فعالیت هایتان 
برای  کانال هایی  ساخت  به  باید  مدیران  که  است 
نیازمند  کار  این  کنند.  فکر  رقابتی  مزیت های 
افکار  و  ایده ها  در  سازمانی  منابع  سرمایه گذاری 
جدید است و به افراد نوآور هم باید به طور متناسب 
پاداش داده شود. سومین نکته ای که باید روی آن 
تاکید کنم، تغییر محتوای استراتژی ها در سال های 

اخیر است. در گذشته استراتژی ها، ماهیتی تحلیلی 
و داده محور داشت و تدوین کنندگان آن در جلسات 
عملکردهای  بررسی  با  و  می نشستند  هم  دور 
و  هدفگذاری  به  اکسل  صفحات  در  گذشته  مالی 
برنامه ریزی برای آینده می پرداختند. این وضعیت، 
متالطم  دلیل  به  و  نیست  حاضر  شرایط  مناسب 
شدن بازارها و آنکه آینده لزوما دنباله روی گذشته 
و  رویاپردازی  شهود،  از  جنبه هایی  باید  نیست، 

پویایی به استراتژی ها اضافه کرد.
 زمانی که مدیران کسب وکارها و رهبران سازمانی 
متوجه این تغییرات شدند، چه کارهایی می توانند 

انجام دهند؟
پس از درک این تغییرات، زمان اجرا فرا می رسد. 
نخستین چیزی که مدیران کسب وکارها و رهبران 
سازمانی باید به آن فکر کنند، برنامه کارشان است. 
آنها باید به این موضوع فکر کنند که چه برنامه ای 
بزرگ ترین  از  یکی  داشت.  خواهند  آینده  برای 
مواجه  آن  با  کسب وکار  جهان  در  که  مشکالتی 
و  مدیران  از  بسیاری  است.  نزدیک بینی  هستیم، 
رهبران سازمانی به درآمدهای امروز فکر می کنند. 
چراکه  می اندیشند؛  کنونی  سه ماه  به  حداکثر  آنها 
گزارش  خود  سهامداران  به  یکبار  ماه  سه  هر  باید 
عملکرد بدهند و در همین دوره بیشترین سودآوری 
باعث  وضعیتی  چنین  باشند.  داشته  برایشان  را 
می شود که اسیر دوره های سه ماهه شوید و از آینده 

غافل بمانید.
که  است  آن  واقعیت  و  است  رسیده  فرا  امروز 
تصمیمات  از  ناشی  امروز،  درآمدهای  و  سودآوری 
و اقدامات دیروز شما است. اگر به این موضوع فکر 
کنید، متوجه می شوید که همواره یک فاصله زمانی 
دارد. همواره  نتایجشان وجود  و  اقدامات شما  بین 
باید نگاه کوتاه مدت را با نگاه میان مدت و بلندمدت 

می توانند  اقداماتی  و  تصمیمات  چه  کرد:  تلفیق 
چه  دهند؟  افزایش  را  کنونی  دوره  سودآوری 
افزایش سودآوری  برای  دیگری  سرمایه گذاری های 
در آینده می توان انجام داد؟ گاهی نیز با این مشکل 
مواجه می شوید  گزینه های سرمایه گذاری خود  در 
کنید.  برآورد  نمی توانید  را  آنها  واقعی  ارزش  که 
همچنین نمی دانید که کدام سرمایه گذاری ها به بار 
آنها شکست خواهد  از  خواهد نشست و کدام یک 
خورد. به رغم این ابهام باید قمار کنید و اینجا است 
سرمایه گذاری ها  سبد  به  تنوع بخشی  اهمیت  که 
که  کوتاه مدت  برنامه های  کنار  در  می شود.  روشن 
سرمایه گذاری هایی  می کنند،  فرق  دوره  به  دوره 
آینده  در  آنها  نتیجه  که  داشت  خواهید  بلندمدت 

روشن می شود.
می توانند  چگونه  مدیران  آینده،  به  نگاه  منظر  از   
یک  ناگهانی  بروز  صورت  در  که  باشند  مطمئن 
بازار  یا  رقیب  یک  ظهور  یا  فعالیت ها  در  چالش 

جدید، توانایی رقابت خواهند داشت؟
خواهند  ظهور  نوآوری ها  از  مختلفی  انواع  همواره 
شکوفا  بازاری  یا  مکان  در  آنها  از  بسیاری  و  کرد 
به  من  توصیه  نداریم.  را  انتظارش  که  می شوند 
مدیران و رهبران کسب وکار این است که اطالعات 

خود را باال برده و باهوش تر عمل کنید.
از  کانال هایی  باید  همواره  گفتم  که  همان طور 
نوآوری داشته باشید که در طول آن، نوآوری ها به 
نتیجه برسند. به نظر من، شیوه مواجهه با چالش ها 
گزینه هایی  به  بستگی  بازار،  جدید  نوآوری های  و 
دارد که در کانال ها رشد یافته اند. اگر شما گزینه ای 
نداشته باشید و اتفاق جدیدی در بازار رخ دهد، آن 
موقع به مشکل خواهید خورد! شاید از قبل بتوانید 
پیش بینی کنید که چه نوع اتفاقات غیرمنتظره ای 
ممکن است برایتان دردسرساز شود. در این حالت، 

مصاحبه با استاد دانشگاه کلمبیا و یکی از اثرگذارترین متفکران عرصه مدیریت

نقطه کور سرمایه گذاری در شرکت ها

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3725666-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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آغاز تست واکسن ایرانی کرونا
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