
 

2796
دوشـنبه 15 دی 1399

دوره آموزشی آنالین تهیه و تنظیم قراردادهای 
2  ........................................تجاری بین المللی

شباهت نوسان قیمت بیت کوین با قیمت ارز در 
3  ...........................................................ایران

مرکز شتابدهی صادرات برای توسعه صادرات با 
4  .............اتاق های مشترک همکاری می کند

چرا صادرکنندگان نفت خاورمیانه باید 
5  .................. تجدیدپذیرها را جدی بگیرند؟
6  .....صادرات تجدیدپذیرها نزدیک می شود
7  .......بدون آلوده کردن هوا برق تولید کنید

عرضه دستگاه ضدعفونی کننده دست با 20 
7  ..............................................درصد تخفیف
8  ..گام جدی چین و روسیه برای حذف دالر

حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند اصالح ساختار 
8  ......................................................... بودجه
9  ....................»الگوی سازگاری با »دورکاری

1

وبینار آشنایی با موضوعات بیمه تامین اجتماعی در 
قراردادهای مقاطعه کاری صنعت برق

خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی ویژه 
اعضای سندیکا )1399-1400(

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از وزیر 
بروزرسانی  به  نسبت  کرده  درخواست  نیرو 
انواع  تضمینی  خرید  تعرفه های  افزایش  و 

نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام شود.
در ابتدای این نامه تاکید شده است که تغییرات نرخ ارز و تورم ناشی 
از آن، تاثیر بسزایی در هزینه تمام شده ساخت نیروگاه و امکان سنجی 
مصوبه  آخرین  ابالغ  زمان  از  دارد.  تجدیدپذیر  پروژه های  اقتصادی 
وزارت نیرو در خصوص تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، نرخ ارز 
با نوسانات و جهش های متعددی مواجه بوده است، بطوریکه افزایش 
125 درصدی متوسط قیمت دالر از آبان ماه سال 98 تا زمان مشابه در 

سال 99، بروزرسانی نرخ های خرید تضمینی جهت معقول ماندن زمان 
بازگشت سرمایه ساخت نیروگاه ها را اجتناب ناپذیر کرده است. 

در ادامه تاکید شده است که اکثر شرکت های فعال در حوزه تولید، 
بازرگانی در صنعت تجدیدپذیر به دلیل رکود  مشاوره، پیمانکاری و 
مطلق حاکم بر این صنعت، در حال تغییر زمینه فعالیت و یا تعطیلی 
هستند لذا از وزیر نیرو درخواست شده است نسبت به بروزرسانی و 
افزایش تعرفه های خرید تضمینی انواع نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام 
شده و در صورت امکان نظر این سندیکا نیز قبل از ابالغ مصوبه مربوط 

به افزایش نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اخذ شود.
همچنین سندیکا با اشاره به اینکه از میان تکنولوژی های مختلف مورد 
استفاده در نیروگاه های تجدیدپذیر، سامانه های فتولتاییک با ظرفیت 

ضرورت بروزرسانی تعرفه های 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%90-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
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سرمایه گذاران  اقبال  بواسطه  مگاوات  یک  از  کمتر 
و ظرفیت های موجود در کشور مورد توجه هستند، 
پیشنهاداتی را در خصوص نرخ خرید تضمینی این 

طیف از نیروگاه ها به شرح زیر ارائه داده است:
1. درخواست تغییر بازه 20 الی 100 کیلووات به 20 

الی 200 کیلووات
کیلووات،   100 الی   20 بین  بازه  اینکه  به  توجه  با 
از نظر فنی و اتصال به شبکه مشابه با بازه 20 الی 
200 کیلووات است، و نیز خروجی نیروگاه  تا 200 
به شبکه 400 ولت )فشار ضعیف( متصل  کیلووات 
کیلووات 200  الی 100  پله 20  گسترش  می شود، 
کیلووات از نظر فنی مساله ای ایجاد نمی کند. همچنین 
از نظر اقتصادی برای واحدهای مستقر در شهرک های 
صنعتی جذابیت بیشتری ایجاد می کند که به تولید 
برق در محل مصرف صنایع کم می کند. در این فاصله 

عقد قرارداد با شرکت های توزیع خواهد بود.
2. درخواست ایجاد بازه 200 کیلووات الی 1 مگاوات

بازه کنونی در فاصله 100 کیلووات تا 10 مگاوات بوده 
که فاصله بسیار زیاد و غیر منطقی است. تعیین یک 
نرخ خرید برق ثابت برای فاصله بین 100 کیلووات تا 
10 مگاوات، برای سایز نزدیک به 10 مگاوات مناسب 
است، ولی برای ظرفیت مابین 100 کیلووات الی 1 
مگاوات از نظر توجیه پذیری اقتصادی مناسب نیست. 
لذا برای جذاب  تر کردن سرمایه گذاری در فاصله بین 

200 کیلووات الی 1 مگاوات، یک پله قیمتی جدید 
برای این فاصله ایجاد شود. در صورت ایجاد این بازه، 
برای ترغیب واحدهای صنعتی به نصب سامانه های 

خورشیدی جذابیت بیشتری ایجاد خواهد شد.
3. عقد قرارداد خرید برق در فاصله 200 کیلووات الی 

1 مگاوات با شرکت های توزیع برق
هم اکنون عقد قرارداد برای نیروگاههای خورشیدی 
بر عهده  تا سایز 1 مگاوات  از 100 کیلووات  بیشتر 
سهولت  به  توجه  با  می شود.  پیشنهاد  است.  ساتبا 
ارتباط با شرکت های توزیع در استان ها و در جهت 
تمرکز زدایی از ساتبا و کاهش رفت و آمد شرکت ها 
به تهران، برای نیروگاههای کمتر از 1 مگاوات، عقد 
قرارداد توسط شرکت توزیع انجام شود. الزم به ذکر 
اکنون در  نیز هم  به شبکه  اتصال  است که مطالعه 
این بازه توسط شرکت های توزیع تایید می شود و در 
آینده نیز بر عهده شرکت های توزیع خواهد بود. هم 
اکنون عقد قرارداد برای نیروگاه های بادی نیز تا سایز 

1 مگاوات بر عهده شرکت های توزیع است.
4. تعرفه های پیشنهادی برای خرید برق

در جدول زیر تعرفه های خرید برق مناسب برای هر 
بازه یک ظرفیت  هر  برای  است.  پیشنهاد شده  بازه 
برای آن  تعیین شده، هزینه سرمایه گذاری  شاخص 
مبنای  بر  مناسب  برق  خرید  نرخ  و  شده  محاسبه 

بازگشت سرمایه 5 ساله پیشنهاد شده است.

دوره آموزشی آنالین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی
دوره آموزشی آنالین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی روز سه شنبه 23 دی ماه از ساعت 

16 الی 20  توسط موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران برگزار می شود.
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 88107723 و 88107732 تماس 

حاصل فرمایند.  
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اقتصاد ایران و جهان

شباهت نوسان قیمت بیت کوین 
با قیمت ارز در ایران

تهران - ایرنا - بیت کوین به عنوان بزرگترین رمز 
از سال 2020 میالدی  ارز جهان در آخرین ماه 
پس از رشد قابل توجه 47 درصدی در این ماه 
توانسته است تا بار دیگر به عنوان یک پدیده 
عجیب در دنیای مالی و فناوری سقف جدیدی 

از ارزش خود را به ثبت برساند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از گروه اقتصادی خاس، 
عنوان یک  به  اکنون  که  هزار دالری  بیت کوین 28 
تمامی  از  فراتر  ارزشی  متمرکز  غیر  مالی  ساختار 
موجود  شرکتی  و  خصوصی  پرداخت  ساختارهای 
همانند VISA و Paypal پیدا کرده است، در ظاهر به 
عنوان یک رقیب بالقوه برای ساختارهای پولی دولتی 
به نظر می رسد، موضوعی که در این مقطع، آینده 
بیت کوین را با ابهام فراوانی مواجه ساخته و با وجود 
خوشبینی بیش از حد سرمایه گذاران خرد نسبت به 
آینده این رمز ارز موجب سواالت فراوانی در محافل 

سرمایه گذاران حرفه ای شده است.
گرچه بسیاری از متخصصین معتقدند که بیت کوین به 
عنوان یک ابزار پوشش سرمایه در برابر تورم و افزایش 
افسارگسیخته نقدینگی در سال 2020 که ناشی از 
سیاست های حمایتی بانک های مرکزی رخ داده است 
عمل می کند و شاید روایت های جذاب دیگری نیز در 

مورد این رمز ارز مطرح شده است اما در سال گذشته 
روی  بر  را  ارزشمندی  مطالعات   BitWise شرکت 
معامالت این رمزارز انجام داد و با بررسی تراکنش ها 
روی شبکه بالکچین این رمز ارز در تحقیقات خود به 
این نتیجه رسیده اند که در 71 صرافی از 81 صرافی 
مطرح رمزارزها در دنیا اقدام به ایجاد معامالت جعلی 
در لیست ثبت سفارش ها برای باال بردن موهومی حجم 

معامالت و دستکاری قیمت می کنند.
این اقدام موجب شده است تا 95 درصد معامالت نقدی 
بیت کوین به صورت موهومی باشد و موجب آن شود تا 
به واسطه این جعل معامالت توسط صرافی ها یا عوامل 
آنها گروهی به صورت مصنوعی بتوانند قیمت بیت کوین 
را به نفع خودشان تغییر داده و با دستکاری بازار جریان 
سرمایه متعلق به سرمایه گذاران خرد را به سمت اهداف 

خود هدایت کند.
و  مشابه  مطالعات  گذشته  سال های  در  رو  این  از 
گزارش های متعدد دیگر مانند دستکاری بازار توسط 
صرافی بیتفینکس به عنوان بزرگترین صرافی وقت در 
 USDT سال 2017 با کمک ابزاری به عنوان دالر تتر
موجب آن شده است که در اکثر اقتصادهای مطرح 
قانون گذاران و سازمان های ناظر بر بازارهای مالی و 
بانکی همچنان اجازه ارائه ابزارهای مالی مبتنی بر رمز 
ارز ها را در بازارهای دسته اول نداده و حتی در بسیاری 
از کشورها همچون ایران خرید و فروش این رمزارزها 

ممنوع باشد.
بحث دستکاری قیمت در بازارهای مالی به طور معمول 
در تاریخ با نام دولت ها گره خورده است، در طول تاریخ 
برای  رسما  ها  دولت  همواره  بانکی  و  مالی  بازارهای 
اجرای سیاست های تنظیم بازار همانند بازار مبادالت 
ایجاد  به  اقدام  گوناگون  ابزارهای  واسطه  به  ارزی 
تغییرات و تحریکاتی می کنند تا بتوانند روند قیمت 
کالس های مختلف دارایی را هم راستا با سیاست های 

کالن اقتصادی خود دچار تغییر و تحول سازند.
به  دولت ها  توسط  قیمت چنانچه  در  این دستکاری 
عنوان سیاست های حمایتی انجام پذیرد، شکل قانونی 
به خود گرفته و موجب ایجاد الگوهای تکرار شونده ای 
نیز  معامله گران  از  بسیاری  که  می شود  نمودارها  در 
تالش می کنند تا با یافتن و تشخیص این الگوها در 
نمودارهای "قیمت-زمان"  دارایی های گوناگون اقدام به 
پیش بینی قیمت های آتی و روند ارزش دارایی ها کنند.

تحت  همواره  گذشته  سال   100 در  نیز  ایران  در 
فشارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی قرار داشته است 
و سیاست مداران برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف 
یا حفظ منافع صنایع گوناگون به درست یا غلط همواره 
سعی در اتخاذ سیاست های پولی و مالی داشته اند تا 
بتوانند با تنظیم بازار، اثرات این فشارها را خنثی سازند 
الگوهای دستکاری دولتی در نمودارهای قیمت-زمان 
از جمله نمودار قیمت دالر-ریال در بازار آزاد به وضوح 

قابل تشخیص است.
نکته قابل توجهی که از دید اکثر فعاالن در بازارهای 
مالی و بانکی پنهان مانده است، شباهت بیش از اندازه 
الگوهای دستکاری و جهت دهی قیمت در نمودار ارز 

دالر-ریال و بیت کوین-دالر است.
چنانچه تنها فقط به بخشی از گذشته تاریخی قیمت ارز 
در ایران و بیت کوین در بازارهای مالی بین المللی نگاه 
کنیم متوجه شباهت عددی و رفتارهای بسیار مشابه 
در تغییر مسیر قیمت خواهیم شد، بیت کوین که در 
سال 2017 توانست سقف قیمت 19500$ را همانند 
سقف قیمت دالر در بازار ایران به ارزش 19 هزار و 
500 تومان به ثبت برساند، در ماه مارس سال 2020 
در هنگام پاندمی کرونا به نزدیک قیمت 4300 دالر 
که بسیار شبیه به قیمت ارز دولتی در ایران به قیمت 

4200 بود دست یافت.
 در ایران هم امکان کاهش قیمت ارز تا این ناحیه به 

لحاظ تئوریکال امکان پذیر بود اما دولت برای جلوگیری 
از ورشکستگی کسب و کارها مانع کاهش بیشتر قیمت 
ارز پایین تر از کانال 9 هزار و 200 تومان در بازار آزاد 
شد، از طرفی در موج بعدی حاال بیت کوین به قیمت 
30 هزار دالر رسیده و نشان از تالش بیشتر این رمز 
ارز برای دستیابی به اهداف قیمتی بیشتر از 32 هزار 
دالر دارد که به طور دقیق در بازار ارز کشورمان نیز 
قیمت ارز در بازار آزاد به نزدیک 33 هزار تومان در ماه 
های گذشته رسید، این انطباق حرکت قیمت ها گرچه 
از لحاظ زمانی و تقدم و تاخر آن بسیار متفاوت است اما 
موجب این برداشت در تحلیلگران شده که بیت کوین و 
قیمت ارز در ایران از الگوی یکسان در دستکاری بازار و 
بازارگردانی پیروی می کنند و شائبه این موضوع را ایجاد 
می کند که احتمال دارد قیمت بیت کوین پس از رویت 
محدوده قیمتی 32 تا 33 هزار دالری به مانند قیمت 
ارز در ایران دچار یک اصالح قابل توجه تا مرز 22 هزار 
و 500 تومان و در نهایت در بازه قیمتی 25 هزار و 500 

تا 2۶ هزار و 500 تومان در نوسان باشد.
در نهایت با توجه به شرایط کنونی مناسبات سیاسی 
نگران کننده  از جمله وضعیت  المللی  بین  در سطح 
احتمال تقابالت نظامی در خاورمیانه، حواشی مراسم 
تحلیف رییس جمهوری آمریکا در روزهای پیش رو، 
امکان افت قابل توجه ارزش شاخص دالر و افزایش 
آمار مرگ و میر کرونا در کشورهای پیشرفته، احتمال 
موجب  که  جهان  سطح  در  وسیع  بحران های  وقوع 
تا  دارد  وجود  دیگری شود،  گونه ی  به  ایجاد شرایط 
بازارها برخالف تدابیر بازارگردانان عمل کرده یا جریان 
نقدینگی بر خالف تجربه های تاریخی جهت دیگری را 
به خود بگیرند دور از انتظار نیست که در این صورت 
دستیابی بیت کوین به قیمت های باالتر در نهایت تا 
حدود سقف قیمتی 42 هزار و 420 دالر قبل از یک 

اصالح بزرگ، امکان پذیر است.
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مرکز  رئیس  اقتصادی،  مهدی  نشست  در 
شتاب دهی صادرات ایران با سیدحسین سلیمی، 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، 
نخبگان  نوآوری توسط  و  ایده  چگونگی جذب 
و همچنین تسریع در روند صادرات با همکاری 
مشترک  اتاق های  و  صادرات  شتابدهی  مرکز 

بازرگانی بحث و بررسی شد.
باهـدف  ایـران  صـادرات  شـتابدهی  مرکـز  اولیـن 
کسـب وکار  توسـعه  و  صادراتـی  ایده هـای  جـذب 
معاونـت  و  ایـران  اتـاق  همـکاری  بـا  بین المللـی 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، شـهریورماه 

سـال جـاری افتتـاح شـد.
در نشسـت مهـدی اقتصـادی، رئیـس ایـن مرکـز 
مشـترک  اتـاق  رئیـس  سـلیمی،  سیدحسـین  بـا 
بازرگانـی ایـران و افغانسـتان، چگونگـی جذب ایده 
تسـریع  همچنیـن  و  نخبـگان  توسـط  نـوآوری  و 
شـتابدهی  مرکـز  همـکاری  بـا  صـادرات  دررونـد 
صـادرات  و اتاق هـای مشـترک بازرگانـی تشـریح 

. شد
اقتصـادی در ابتـدای ایـن نشسـت ضمـن معرفـی 
اهـداف و وظایـف مرکـز شـتابدهی صـادرات ایران، 
توسـعه صادرات در شـرایط فعلـی را اجتناب ناپذیر 

عنـوان کـرد و گفـت: خوشـبختانه همکاری هـای 
الزم از سـوی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری و سـایر نهادهای ذی ربط بـرای همکاری 
دارد  وجـود  ایـران  مرکـز شـتابدهی صـادرات  بـا 
ایـن همـکاری،  امیـدوار هسـتیم کـه در کنـار  و 
حمایـت اتاق هـای مشـترک بازرگانی را هـم مبنی 

بـر اشـتراک گذاری تجربیـات داشـته باشـیم.
رئیـس مرکز شـتابدهی صـادرات، نیازسـنجی برای 
توسـعه صـادرات و تمرکـز بـر بازارهـای هـدف را 
به عنـوان مهم تریـن اولویت هـای مرکـز شـتابدهی 
صـادرات عنوان کـرد و ظرفیت های اتـاق بازرگانی، 
توسـعه  در  ایـران  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع، 

صـادرات را موردتوجـه قـرارداد.
اقتصـادی پیشـنهاد داد تا مرکز شـتابدهی صادرات 
ایـران بـا همـکاری اتاق مشـترک بازرگانـی ایران و 
افغانسـتان، اقـدام بـه برگـزاری سـمیناری باهـدف 
و  ایـران  میـان  تجـاری  ظرفیت هـای  معرفـی 

افغانسـتان کنـد.
از  موقـت  نمایشـگاهی  برگـزاری  همچنیـن   
کشـورهای  سـایر  و  ایـران  صادراتـی  محصـوالت 
هـدف صادراتـی، دیگـر پیشـنهاد  رئیـس مرکـز 
شـتابد دهی صـادرات ایران بـرای تقویـت همکاری 
اتاق هـای  و  ایـران  صـادرات  شـتابدهی  مرکـز 

اسـت. بازرگانـی  مشـترک 
اقتصـادی بـر ضـرورت بهره منـدی از ظرفیت هـای 
صادراتـی در شـرایطی کـه اقتصـاد درگیـر تحریـم 
اسـت، تأکیـد کـرد و بـا اشـاره بـه کشـور اندونزی 
گذشـته  سـال های  طـول  در  کشـور  ایـن  گفـت: 
نـزول کـرده  پـول ملـی آن  ارزش  اینکـه  به رغـم 
اسـت، امـا از ایـن فرصـت بـرای جـذب توریسـت 
اسـتفاده کـرد و در حـال حاضر یکی از کشـورهای 

موفـق در ایـن حـوزه اسـت.

اتـاق  رئیـس  سـلیمی  حسـین  سـید  بعـدازآن، 
ارائـه  بـه  افغانسـتان  و  ایـران  بازرگانـی  مشـترک 
توضیحاتـی پرداخـت و بر ضـرورت حمایـت دولت 
از بخـش خصوصـی در شـرایطی فعلـی و باهـدف 

حمایـت از صـادرات تأکیـد کـرد.
موفقیـت  عـدم  از دالیـل  یکـی  اسـت:  معتقـد  او 
ایـران در حـوزه صـادرات به خصـوص در حجم های 
بـزرگ صادراتـی، عـدم حضـور و مشـارکت بخـش 

خصوصـی اسـت.
از ظرفیت هـای  آگاهـی  عـدم  سـلیمی همچنیـن 
صادراتـی را یکـی دیگـر از دالیلـی عنـوان کرد که 
منجـر بـه عـدم توفیـق در حـوزه صـادرات شـده 

. ست ا
او اظهـار کـرد: یکـی از باورهـای غلط مـا در حوزه 
اگـر  می کنیـم  تصـور  کـه  اسـت  ایـن  صـادرات 
محصولـی داریـم، بقیـه کشـورها خودبه خـود ایـن 
محصـول را می شناسـند و می خرنـد، درصورتی کـه 
بایـد محصـوالت خـود را ماننـد سـایر کشـورها در 
بازارهـای بین المللـی معرفـی کنیـم. اقدامـی کـه 
می توانـد بـا همـکاری اتاق هـای مشـترک بازرگانی 

و مرکـز شـتابدهی صـادرات عملیاتـی شـود.
سـلیمی بـا تأکیـد بـر اهمیـت تجـارت فرامـرزی 
به رغـم ظرفیت هـای صادراتـی  کـرد:  خاطرنشـان 
ایـران امـا متأسـفانه رقـم صـادرات ناچیـز اسـت 
و بـرای بهبـود صـادرات، معتقـدم در اولیـن قـدم 
بایـد بـا افزایش بینش سیاسـی کاری کنیـم تا بقیه 
کشـورها بپذیرنـد راهـی جز صـادرات و تجـارت با 

ندارند. مـا 
کـردن  بهینـه  ضـرورت  بـر  راسـتا  همیـن  در  او 
ارتباطات سیاسـی تأکید و درعین حال خاطرنشـان 
کـرد نبایـد برای حـل مشـکالت اقتصـادی، دیدی 

اتخـاذ کنیم.   سیاسـی 

مرکز شتابدهی صادرات برای توسعه صادرات با اتاق های مشترک 
همکاری می کند
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چرا صادرکنندگان نفت 
خاورمیانه باید تجدیدپذیرها را 

جدی بگیرند؟
منطقه  هر  با  گاز خاورمیانه  و  نفت خام  ذخایر 
دیگری از جهان غیرقابل قیاس است و مهمترین 
های  دهه  در  منطقه  این  ثروت  و  درآمد  منبع 

گذشته بوده است.
دوران  که  حقیقت  این  اگرچه  ایسنا،  گزارش  به 
سوخت فسیلی به پایان خواهد رسید، مورد پذیرش 
انتظار  از کارشناسان  برخی  اما  واقع شده  گسترده 
ندارند در کوتاه مدت تغییرات جدی صورت بگیرد. 
در این بین، تحوالت اخیر تردیدهایی را برانگیخته 
که آیا کشورهای وابسته به نفت و گاز می توانند در 
بیاورند. همه گیری کووید  تاب  آتی  تغییرات  برابر 

19 برخی از پیش بینیها را سرعت بخشیده است.
خاورمیانه در دهه های گذشته به مهمترین منطقه 
جهان در زمینه تولید نفت تبدیل شد و نه تنها یکی 
از بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد بلکه هزینه 
سرمایه  ریسکهای  کاهش  با  هم  تولید  اندک  های 
دهد.  می  افزایش  را  منطقه  این  پتانسیل  گذاری، 

با وجود انقالب شیل در آمریکا، خاورمیانه در سال 
2019 حدود نیمی از نفت جهان را تولید کرد.

در حالی که سوختهای فسیلی منبع عظیم ثروت 
اما  اند  بوده  اقتصادی  توسعه  برای  مهم  دارایی  و 
منابع  اند  نبوده  قادر  خاورمیانه  کشورهای  اکثر 
کنند.  متنوع  توجهی  قابل  میزان  به  را  درآمدشان 
ترکیبی از عوامل مختلف شامل بی ثباتی سیاسی، 
به  بد  سیاست  و  کارانه  محافظه  داخلی  عناصر 
معنای آن است که قیمتهای جهانی نفت پیشرفت 

اقتصادی در این منطقه را دیکته می کند.
تغییر و تحوالت جاری

فسیلی،  سوختهای  صادرات  به  وابستگی  وجود  با 
به  و  آمده  خود  به  منطقه  در  کشورها  از  برخی 
بهبودهای  اند.  کرده  توجه  تجدیدپذیرها  پتانسیل 
صورت گرفته در فرآیند تولید و اقتصاد ابعاد، هزینه 
های انرژی بادی و خورشیدی را به سطحی رسانده 
که در برخی از مناطق از سوختهای فسیلی ارزانتر 
شرایط  دلیل  به  خصوص  به  خاورمیانه  اند.  شده 
اقلیمی مطلوب، ظرفیت عظیمی در این زمینه می 

تواند داشته باشد.
این  ماندن  مهارناپذیر  و   19 کووید  گیری  همه  با 
برای  تقاضا  روی  آن  بلندمدت  پیامدهای  بیماری، 
از  برخی  که  حالی  در  است.  مانده  نامعلوم  نفت 
به  نفت  برای  تقاضا  احیای  به  نسبت  کارشناسان 
دلیل بهبود شرایط اقتصادی در سال 2021 خوش 
برجسته  انرژی  موسسه  چندین  اما  هستند  بین 
پیامدهای منفی مربوط به همه گیری را پیش بینی 

می کنند.
موسسات برن اشتاین انرژی، ریستاد انرژی و آژانس 
بین المللی انرژی انتظار دارند پیک نفت تحت تاثیر 
در  اجتماعی  فشار  و  اقتصاد  در  ساختار  تغییرات 
اکثر کشورهای توسعه یافته، در حدود سال 2030 

برقی،  رشد خودروهای  به  رو  فروش  بیافتد.  اتفاق 
برای نفت را کاهش می دهد و هزینه های  تقاضا 
شود.  می  کمتر  مرتبا  خورشیدی  و  بادی  نیروی 
کشورهای  برای  درآمد  منابع  کردن  متنوع  انگیزه 
صادرکننده نفت باید واضح باشد. این کشورها برای 
سر پا ماندن در قرن بیست و یکم باید تجدیدپذیرها 

را جدی بگیرند.
مسابقه علیه زمان

پیش بینی برخی از کارشناسان در خصوص وقوع 
پیک تقاضا برای نفت تا 10 سال آینده یک چالش 
اوپک  حال  این  با  است.  خاورمیانه  برای  جدی 
همچنان انتظار دارد تقاضا برای نفت تا سال 2040 
همچنان رشد کند. این پیش بینی برای کشورهای 
نفت خیز خاورمیانه خوب نیست زیرا فوریت تنوع 

سازی را برای آنها کمتر می کند.
سرمایه  کاهش،  به  رو  درآمدهای  تهدید  بر  عالوه 
گذاری در انرژی بادی و خورشیدی می تواند هزینه 
برق که در حال حاضر مشمول یارانه های سنگین 
است را کاهش دهد. بعالوه حجم قابل توجه نفت در 
حال حاضر برای تولید برق استفاده می شود که با 
استفاده از تجدیدپذیرها ظرفیت بیشتری می تواند 

برای صادرات آزاد شود.
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
طرح  است،  کشور  این  اصلی  حاکم  واقع  در  که 
بلندپروازانه ای افق 2030 سعودی را رونمایی کرد 
اولیه عمومی سهام آرامکو قرار بود منابع  و عرضه 
مالی مورد نیاز برای تامین این برنامه را فراهم کند. 
بین  گذاران  سرمایه  توجه  قابل  استقبال  عدم  اما 
نشانه  آرامکو  سهام  عمومی  اولیه  عرضه  از  المللی 

آن است که سودآوری در بلندمدت نامعلوم است.
در حالی که جوامع غربی به میزان فزاینده نگران 
برای  را  دولتهایشان  و  هستند  اقلیمی  تغییرات 

اما  اند  داده  قرار  فشار  تحت  ضروری  تغییرات 
کشورهای عربی تحوالت سیاسی مشابهی را تجربه 
هوا،  آلودگی شدید  دلیل  به  هم  کنند. چین  نمی 

مسیر گذار به انرژی را آغاز کرده است.
العاده خاورمیانه می تواند  پتانسل جغرافیایی فوق 
بزند.  کلید  را  منطقه  این  در  بعدی  انرژی  انقالب 
اعالم  را  عظیم  پروژه  چندین  کشورها  از  شماری 
کرده اند. امارات متحده عربی طرحی را برای آغاز 
سال  در  بزرگ  خورشیدی  پارک  چندین  ساخت 
هسته  نیروگاه  با  همراه  که  کرد  رونمایی   2021
ای "براکه" می توانند نیمی از برق این کشور را تا 

اواسط قرن تامین کنند.

کار  دارد.  بزرگی  طرحهای  هم  سعودی  عربستان 
سواحل  در  مگاواتی   400 بادی  مزرعه  یک  روی 
با وجود  و  آغاز شده است  این کشور  شمال غربی 
اندازه متوسط، تجربه ضروری برای پروژه های آتی 
فراهم می کند. صادرات هیدروژن پاک هم به دلیل 
هزینه های تولید اندک در خاورمیانه می تواند به 
شود.  تبدیل  آینده  در  مهمی  صادراتی  محصول 
کارخانه  بزرگترین  دارد  قصد  سعودی  عربستان 
هیدروژن جهان را در شهر آینده گرای نئوم احداث 
کند. بر اساس گزارش اویل پرایس، با وجود برنامه 
های بزرگ اعالم شده در خاورمیانه، اندکی بدبینی 
است.  الزم  کشورها  این  واقعی  نیات  خصوص  در 
طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی، در سال 2019 
تجدیدپذیرها تنها 2۶ درصد از توسعه ظرفیت نیرو 
در خاورمیانه را تشکیل دادند. از این نظر خاورمیانه 
را  عملکرد  بدترین  که  بوده  جهان  مناطق  از  یکی 
تقریبا  رقم  این  جهان  نقاط  اکثر  در  است.  داشته 
سه برابر باالتر بوده و همچنان کارهای بیشتری در 

دست انجام است.
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صادرات تجدیدپذیرها نزدیک 
می شود

با شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف برق در 
افزایش  تجدیدپذیر  های  انرژی  به  توجه  دنیا، 
یافته در ایران نیز این انرژی طی سال های اخیر 
توانسته جایگاه مناسب تری را برای خود پیدا 
کند و آنطور که مسووالن اعالم کردند میتوان 
امسال شاهد صادرات انرژی پاک به کشورهای 

همسایه بود.
به گزارش ایسنا،  در سال های اخیر بازار انرژی های 
حاکم،  سیاست های  چارچوب  نیز  و  تجدیدپذیر 
تحقق  و  بوده  پیشرفت  و  درحال توسعه  به سرعت 
با  جدید  نصب شده ی  ظرفیت  گیگاوات   177
سرمایه گذاری جهانی بیش از 282 میلیارد دالری 
 2019 سال  در  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در 
میالدی )با 1درصد افزایش نسبت به سال قبل از 

آن( مجموع ظرفیت جهانی نصب شده نیروگاه های 
تجدیدپذیر به 2533 گیگاوات رسیده است.

 ۶22 با  ترتیب  به  خورشیدی  و  بادی  نیروگاه های 
و 584 گیگاوات بیشترین ظرفیت را در بین منابع 
داده اند.  اختصاص  خود  به  تجدیدپذیر  انرژی های 
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سناریوی 
که   )REmap( تجدیدپذیر  انرژی های  راه  نقشه 
تجدیدپذیر  انرژی های  بین المللی  آژانس  سوی  از 
انرژی های تجدیدپذیر  ارائه شده، سهم   )IRENA(
 30 از  بیش  به  می تواند  میالدی  سال2030  تا 
در  امر  این  که  برسد  دنیا  انرژی  سبد  در  درصد 
سایه تکنولوژی هایی که در حال حاضر در دسترس 
هستند امکان پذیر است که افزایش بهره وری انرژی 
و همچنین بهبود دسترسی به انرژی می تواند سهم 
انرژی های تجدیدپذیر را در ترکیب انرژی جهانی به 

3۶ درصد هم برساند.
یک  از  انرژی  بخش  در  تحول  حال  در  جهان 

به سیستمی  فسیلی  انرژی های  بر  مبتنی  سیستم 
متشکل از انرژی های تجدیدپذیر است و تقریباً هر 
کشوری متناسب با محدوده جغرافیایی اش قادر به 
جغرافیایی  حوزه  در  تجدیدپذیر  انرژی های  مهار 
خود خواهد بود که این امر می تواند تأثیر عمیقی 
نظر  از  دیگر  طرف  از  بگذارد.  جهانی  اقتصاد  بر 
اساس  و  پایه  بر  گاز  و  نفت  تجارت  ژئوپلیتیک، 
بوده  دنیا  در  مستقر  کنونی  ژئوپلیتیکی  سیستم 
سوخت های  تولیدکننده  که  کشورهایی  بیشتر  و 
برروی  را  خود  اقتصاد  درگذشته  می باشند  فسیلی 
این منابع استوار و اداره کرده اند و لذا ضرورت دارد 
انتخاب  اقتصاد خود  برای  متنوعی  و  الگوی جدید 

کنند.
این امر عالوه بر آنکه دغدغه ای برای این کشورها 
کشورهای  برای  عظیمی  فرصت  می آید،  به حساب 
تولیدکننده سوخت فسیلی نیز است، زیرا بسیاری 
از آن ها از نظر منابع انرژی های تجدیدپذیر نیز غنی 
دارد  وجود  آن ها  برای  فرصتی  بنابراین  هستند، 
باقی  انرژی   بخش  فعال  بازیگر  به عنوان  بتوانند  تا 

بمانند.
اوضاع در ایران چگونه است؟

 آنطور که رضا اردکانیان - وزیر نیرو گفته با اتکا 
به پتانسیل باالی منابع انرژی های تجدیدپذیر اعم 
و  زمین گرمایی  زیست توده،  بادی،  خورشیدی،  از 
غیره وزارت نیرو به منظور تحقق سیاست ها و اسناد 
باالدستی در برنامه های توسعه ای جمهوری اسالمی 
انرژی های  توسعه  زمینه  در  تحول  ایجاد  و  ایران 
کرده  برنامه ریزی  را  خوبی  اقدامات  تجدیدپذیر، 

است.
برای  خصوصی  بخش  از  حمایت  وی  گفته  به 
)100 درصد  تجدیدپذیر  انرژی های  کاربرد  توسعه 
مشارکت  سوی  از  ایران  تجدیدپذیر  نیروگاه های 

در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و  مردمی 
تضمینی  خرید  قرارداد  عقد  است(،  انجام  حال 
از  حمایت  مناسب،  شرایط  با  تجدیدپذیر  برق 
بومی سازی  و  انتقال  هدف  با  تولیدکنندگان 
از  حمایت  تجدیدپذیر،  انرژی های  فن آوری های 
مراکز تحقیقاتی جهت توسعه برنامه های تحقیقاتی 
برای فن آوری های رقابت پذیر و فراهم کردن زمینه 
و  دورافتاده  مناطق  در  پایدار  برق  به  دسترسی 
وزارت  زیرمجموعه  شرکت های  نظارت  با  روستاها 

نیرو از جمله این اقدامات است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
مگاوات   850 حدود  از  بهره برداری  شاهد  تاکنون 
نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک بوده ایم، 
طریق  از  مذکور  نیروگاه های  کرد:  خاطرنشان 
مردمی  مشارکت  و  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
انرژی های  حوزه  در  فعال  شرکت   1۶0 از  )بیش 
استان های  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  تجدیدپذیر( 

کشور ایران توسعه یافته اند.
 4500 شامل  مذکور  ظرفیت  اردکانیان  گفته  به 
)پشت بامی(  کوچک مقیاس  سامانه های  واحد 
خورشیدی است که تماماً در مناطق محروم و کم 
 2۶0 همچنین  و  احداث شده اند  کشور  برخوردار 
مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال احداث بوده که 
پیش بینی می شود اکثر آن ها تا پایان فعالیت دولت 

دوازدهم به بهره برداری برسند.
برنامه صادرات چیست؟

خاص  موقعیت  به  توجه  با  نیرو  وزیر  اعالم  طبق 
برق  به  فراوان  تقاضای  وجود  و  ایران  جغرافیایی 
ابالغ مصوبه  اغلب کشورهای هم جوار،  انرژی در  و 
و  نیرو  وزارت  سوی  از  تجدیدپذیر  برق  صادرات 
که  است  مهمی  اقدامات  از  یکی  آن،  از  حمایت 
زمینه را برای همکاری های بین المللی فراهم کرده 

متن کامل

https://www.isna.ir/news/99101511021/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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بدون آلوده کردن هوا برق تولید 
کنید/ نقش انرژی هسته ای در 

کاهش آلودگی هوای اروپا
اروپا  قاره  در  برق  تولید  اطالعات  اساس  بر 
کشورهایی  به  هوا  آالیندگی  میزان  کمترین 
اختصاص دارد که از انرژی هسته ای برای مصرف 

در نیروگاه تولید برق بهره  می برند.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
متهم های  از  یکی  همواره  برق  تولید  نیروگاه های 
نظر  به  می آیند.  به حساب  هوا  آلودگی  اول  ردیف 
می رسد، پیش از آنکه نیروگاه تولید برق را به عنوان 
یکی از متهمان آالیندگی هوا و فشار به ریه خود به 
حساب بیاوریم، باید تفکیکی میان انواع نیروگاه های 

برق قائل باشیم.

منابع اصلی تولید برق در یک واحد نیروگاهی  به 
انرژی های  و  هسته ای  انرژی  فسیلی،  سوخت های 
میزان  اگر  می شوند.  بندی  تقسیم  تجدیدپذیر 
انواع  بررسی  برای  ما  شاخص  هوا  آالیندگی 
گفت  باید  بگیرد،  قرار  برق  تولید  نیروگاه های 
به  تجدیدپذیر  و  هسته ای  انرژی  نیروگاه های 
اما  ندارند  هوا  برای  آالیندگی  هیچ  مستقیم  طور 
نیروگاه های سوخت فسیلی بیشترین آلودگی را با 

خود به همراه خواهند داشت.
به طور کلی، ذغال سنگ، گاز طبیعی، گازوییل و 
در مواردی نفت کوره یا همان مازوت، انرژی تولید 
برق را در نیروگاه سوخت فسیلی را مهیا می کند. 
به منظور بررسی آالیندگی هر یک از انواع نیروگاه 
کشورهای  بین  مقایسه ای  است،  بهتر  برق  تولید 

اروپایی انجام دهیم.
*تولید برق بدون آلودگی هوا در فرانسه با استفاده 

از نیروگاه های هسته ای
به استناد آمار بدست آمده از میزان آالیندگی تولید 
برق در قاره اروپا، کشور فرانسه با وجود اینکه یکی 
از اصلی ترین کشورهای تولید کننده برق در کشور 
اروپا است اما کمترین میزان آالیندگی در این حوزه 
را به خود اختصاص داده است. در همین راستا و 
به منظور بررسی دالیل آالیندگی کم نیروگاه های 
کارشناس  غفاری،  سیما  سراغ  به  فرانسه  کشور 
حوزه انرژی رفتیم. این کارشناس با اشاره به اینکه 
عمده برق در فرانسه از محل انرژی هسته ای تامین 
تولید  برق  انرژی  از  درصد   71.7 گفت:»  می شود، 
علت  و  است  هسته ای  بخش  سهم  فرانسه  شده 
آالیندگی کم نیروگاه های این کشور نیز همین امر 

است.«
غفاری با اشاره به این نکته که بخش زیادی از برق 
کشور سوئد نیز از منابع هسته ای حاصل می شود، 

انرژی تولید  از کل  گفت:» در سوئد، 40.3 درصد 
شده مرتبط با منابع انرژی هسته ای است و بررسی 
آالیندگی در این کشورها نیز از میزان کم آالیندگی 

تولید برق در این کشور خبر می دهد.«
به طور کلی انرژی هسته ای مستقیما زمینه ایجاد 
نیروگاه ها  این  توسعه  و  نکرده  را مهیا  آلودگی هوا 
نکته  می شود.  اتمسفر  آالیندگی   کاهش  به  منجر 
قابل توجه این است که نیروگاه های هسته ای تولید 
مستعد  اتمی  زباله های  خاص  نوع  واسطه  به  برق 
آلودگی  این  اما  آلودگی زیست محیطی است  نشر 
تدابیری  با  و  قابل کنترل است  ارتقاء تکنولوژی  با 
می توان ریسک ناشی از انتشار آلودگی رادیو اکتیو 

را به صفر نزدیک کرد.
*سوخت های فسیلی هوای شهر را مسموم می کنند
اروپا  قاره  در  برق  تولید  آالیندگی  میزان  بررسی 
بیانگر آن است، علی رغم اینکه 44.۶ درصد از برق 
تولیدی در کشور آلمان از منابع تجدید پذیر بدست 
برق در  تولید  از  ناشی  اما میزان آالیندگی  می آید 
این کشور بسیار باال است. در همین ارتباط محمد 
چرا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  پورحمید 
میزان آالیندگی ناشی از تولید برق در آلمان زیاد 
سال  در  موجود  اطالعات  اساس  بر  گفت:»  است؟ 
جاری 23.8 درصد برق آلمان از نیروگاه های ذغال 
سنگ بدست آمده و 1۶.2 درصد برق نیز ناشی از 
مصرف گازی طبیعی در نیروگاه تولید برق است.«

برق  تولید  اینکه  به  اشاره  با  انرژی  کارشناس  این 
از منابع فسیلی نظیر ذغال سنگ آالیندگی بسیار 
زیادی را به محیط زیست تحمیل می کند، گفت:» 
برای مثال بیش از 77 درصد برق در کشور  لهستان 
از منابع فسیلی مانند ذغال سنگ بدست می آید و 
همین امر وضعیت این کشور را در حوزه آالیندگی 

به حد هشدار می رساند.«

عرضه دستگاه ضدعفونی کننده 
دست با 20 درصد تخفیف

صنعت  سندیکای  محترم  اعضای  اطالع  به 
رعایت  لزوم  به  توجه  با  می رساند  ایران  برق 
کاری،  محیط های  در  بهداشتی  پروتکل های 
هماهنگی های مقتضی از جانب سندیکا به منظور 
تسهیل تهیه دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده 
دست با 20 درصد تخفیف ویژه اعضا انجام شده 

است. 
متقاضیـان جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و تهیـه 
دسـتگاه مذکـور بـا شـماره تلفـن 09037191832 
نماینـده شـرکت سـاتراپ تمـاس حاصـل فرماینـد.
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گام جدی چین و روسیه برای 
حذف دالر/یک چهارم مبادالت 

دو کشور با ارزهای ملی انجام 
شد

چین روسیه در سال جاری 25 درصد مبادالت 
خود را با ارزهای ملی انجام دادند و هدفگذاری 

کردند که این رقم را به 50 درصد برسانند.
دالر/یک  حذف  برای  روسیه  و  چین  جدی  گام  

چهارم مبادالت دو کشور با ارزهای ملی انجام شد
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
به نقل از راشا تودی، بر اساس اعالم سفارت روسیه 
در چین، مسکو و پکن سطح مبادالت ارزی خود را 
در سال جاری به 25 درصد افزایش دادند و این در 
حالی است که در هفت سال پیش این رقم تنها 2 

درصد بود.
اعالم کرد:  در چین  روسیه  دنیسوف سفیر  آندری 
سهم مبادالت دو کشور با ارزهای ملی روز به روز 

در حال افزایش است و در 9 ماهه نخست امسال 
این رقم به یک چهارم مبادالت دو کشور رسیده  و 

یک پیشرفته بزرگی محسوب می شود.
بر اساس اعالم سفیر روسیه در چین اگرچه فرایند 
انجام مبادالت با ارز ملی دردسرهای زیادی دارد اما 
در شرایط فعلی این یک نیاز ضروری برای کشورها 
محسوب می شود تا مبادالت خود را در غیاب دالر 

انجام دهند.
سفیر روسیه تاکید کرده که دو کشور چین و روسیه 
اصرار دارند مبادالت دو کشور با ارزهای ملی روبل 
و یوان انجام شود چرا که در حال حاضر فشارهای 

زیادی روی دو کشور ایجاد می شود.
دنبال  به  که  کشورهایی  کرده   اضافه  دنیسوف 
استفاده از ارزهای ملی هستند تنها چین و روسیه 
نیستند و بسیاری از کشورهای دیگر در حال کنار 
گذاشتن دالر از مبادالت تجاری خودشان هستند و 
می خواهند دیگر این ارز را به عنوان ابزار مبادالتی 

خود استفاده نکنند.
بر اساس این گزارش دو طرف ین و روسیه توافقنامه 
از  استفاده  برای   2019 سال  اوایل  را  دولتی  بین 
ارزهای ملی امضا کردند و پس از آن مسکو و پکن 
توافق کردند که استفاده از ارزهای ملی را تا سطح 
توسعه  اتحادیه  امسال  اوایل  برسانند  درصد   50
خارجی چین گزارش داد که تجارت دو جانبه چین 
و روسیه در پایان 2019 از رقم 100 میلیارد دالر 

عبور کرد.
مسکو و پکن گام مهمی را برای حذف موانع استفاده 
از ارزهای ملی برداشته اند که می تواند به افزایش 
شود  منجر  کشور  دو  همکاری های  توسعه  سریع 
دنبال  به  که  کردند  اعالم  همچنین  کشور  دو  این 
این هستند تا پایان سال 2024 سطح مبادالت با 

ارزهای ملی را به 200 میلیارد دالر برساند.

مهر گزارش می دهد؛

حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند 
اصالح ساختار بودجه

حذف ارز 4200 می تواند 2.5 برابر رقم پیشنهادی 
مجلس برای طرح تامین کاالهای اساسی منبع 
پایین  دهک  سه  یارانه  و  کند  ایجاد  جدید 
تومان  هزار   350 حدود  نفر  هر  به  را  درآمدی 

افزایش دهد.
بـه گـزارش خبرنگار مهـر، با قصور دولـت در انجام 
اصالحـات سـاختاری در الیحـه بودجـه 1400 کل 
کشـور، اینـک ایـن مسـئولیت سـنگین بـر دوش 
مجلـس اسـت کـه با اتخـاذ تصمیمـات بـزرگ، بار 
اصـالح سـاختار را بـه سـرمنزل مقصود برسـاند. به 
ترجیحـی 4200  ارز  حـذف  کارشناسـان،  اذعـان 
میهمـان  اسـت  سـال  از سـه  بیـش  کـه  تومانـی 
مـدت خسـارات  ایـن  در  و  اسـت  ایـران  اقتصـاد 
فراوانـی را متوجه سـفره مـردم، فعاالن شناسـنامه 
دار اقتصـادی و فضـای کسـب و کار کشـور کـرده، 
از جملـه اصالحات مهمی اسـت که انتظـار می رود 

توسـط مجلـس اتخاذ شـود.
گرفـت  تصمیـم  دولـت  کـه  بـود   97 فروردیـن 
نـرخ ارز را تـک نرخـی کـرده و هرگونـه معاملـه 
در قیمت هـای باالتـر از آن را قاچـاق اعـالم کنـد. 
دولـت  گفـت:  بـاره  ایـن  در  جهانگیـری  اسـحاق 
مصمـم اسـت بـه مـردم اطمینـان دهـد کـه قـادر 
اسـت اقتصاد کشـور را باثبـات، با اطمینـان و قابل 
پیش بینـی اداره کنـد. بـه همیـن دلیـل تصمیـم 
گرفتیـم کـه نرخ دالر بـرای تمام فعـاالن اقتصادی 
و بـرای رفـع همـه نیازهـای قانونـی و اداری آنـان، 
نیازهـای خدماتی مسـافران، دانشـجویان، محققان 
و دانشـمندانی کـه بـرای کارهـای تحقیقاتـی خود 

بـه ارز نیـاز دارنـد، 4.200 تومـان باشـد.
اکثـر قریـب بـه اتفـاق کارشناسـان اقتصـادی این 
تصمیـم را بـه ضد منافـع مردم دانسـتند و احتمال 
بـروز انـواع و اقسـام فسـاد را گوشـزد کردنـد امـا 
گـوش دولـت بدهـکار هیچکـدام از ایـن انتقـادات 
ارز 4200 تومانـی  نبـود؛ تبعـات و فسـاد توزیـع 
چنـان گسـترده شـد کـه صـدای فعـاالن بخـش 
دار  فعـاالن شناسـنامه  درآورد.  هـم  را  خصوصـی 
بخـش خصوصـی بارهـا اذعـان کردنـد ارز 4200 
تومانـی رانـت ویژه ای اسـت که در اختیـار افرادی 
خـاص قـرار می گیـرد و قـدرت رقابـت را از بخـش 
خصوصـی شناسـنامه دار سـلب می کنـد. رئیـس 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن تهران نیـز اخیراً 
ارز ترجیحـی را »ام الفسـاد« اقتصـاد ایران خواند و 

خواسـتار حـذف آن شـد.
ارز دولتی ثابت ماند اما قیمت برخی کاالها دوبرابر 

شد!
ــت  ــدرت رقاب ــط ق ــه فق ــی ن ــت ارز ترجیح سیاس
تضعیــف  را  دار  شناســنامه  اقتصــادی  فعــاالن 
ــار  ــی را در انحص ــای واردات ــی کااله ــازار برخ و ب
برخــی واردکننــدگان خــاص قــرار داد بلکــه حتــی 
ــد  ــه کــه بای در کنتــرل قیمــت کاالهــا نیــز آنگون
مؤثــر نبــود. خــالف آنچــه مــورد انتظــار مســئوالن 
کشــور بــود باعــث ثابــت مانــدن قیمــت کاالهــای 
اساســی نشــد. بــا مقایســه قیمــت کاالهایــی مانند 
گوشــت قرمــز و یــا چــای متوجــه می شــویم کــه 
بــا وجــود ثابــت مانــدن نــرخ ارز ترجیحــی قیمــت 
ــش از  ــا آذر 98 بی ــفند 9۶ ت ــا از اس ــن کااله ای
دو برابــر شــده اســت! جزئیــات ایــن تغییــرات در 
ــس آن را  ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ــی ک جدول

تدویــن کــرده آمــده اســت.
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یادداشت

را  »دورکاری«  مزه  هم  آمریکایی  کارمندان 
جدید  این سبک  حفظ  برای  هم  و  چشیده اند 
رفته اند.  دیجیتالی  فنون  از  استقبال  به  کاری 
شرکت های  در  کارمند   1300 از  نظرسنجی 
آمریکایی نشان می دهد تحت تاثیر »دورکاری«، 
وقت آزاد افراد -بدون کاهش مدت زمان کار- 
»منشی  است.  یافته  افزایش  ساعت  یک  تا 

دیجیتال« و »اتاق مجازی کار« در راه است.
پاندمی کرونا باعث شد بسیاری از کارکنان وادار به 
دورکاری شوند و رفت وآمدهای روزانه از محل کار 
به خانه و برعکس را از زندگی روزمره خود حذف 
»اضافی«  زمان  آن  با  که  اینجاست  سوال  کنند. 
که  مستقلی  کارکنان  دارد.  بستگی  کرده اند؟  چه 
مسوولیت های مدیریتی ندارند، توانسته اند این زمان 
مدیران  اما  کنند.  کارهای شخصی  انجام  صرف  را 
چطور؟ بیماری کووید-19 بخش اعظمی از نیروی 

کار جهان را به کار از خانه واداشته که این یعنی 
تقریبا حذف کامل رفت وآمدها به محل کار. سوالی 
دسته  آن  که  است  این  می شود  مطرح  اینجا  که 
نمی کنند  رفت وآمد  ماه هاست  که  کارمندانی  از 
به چه چیزی  را  زمان  این  خانه(،  و  کار  )به محل 
این  که  است  این  کلی تر  سوال  داده اند؟  تخصیص 
گذار اجباری به دورکاری، چه تاثیری بر نحوه کار 
و تعامل کارکنان با یکدیگر داشته؟ و آیا تاثیرات بر 

مدیران و افرادی که مدیر نیستند، متفاوت است؟
ما برای پاسخ به این سواالت، خاطرات حدود 1300 
کارمند را که در تابستان 2019 و 2020 جمع آوری 
آمریکایی  آنها  همه  کردیم.  مطالعه  بودیم،  کرده 
بودند و در این خاطرات، با جزئیات گفته بودند که 
زمان خود را چطور گذرانده اند. چرا این بازه زمانی 
انتخاب کردیم؟ چون می خواستیم ببینیم وقوع  را 
بحران کرونا، برنامه های روزانه را تا چه حد تغییر 

داده است. تمرکز اصلی ما این بود که آدم ها »کی« 
و »چه مدت«، کار می کنند و در این مدت، چه نوع 

فعالیت هایی انجام می دهند.
همان طور که می شد پیش بینی کرد، فهمیدیم که 
مشهودترین تاثیر روی آوری به کار از خانه، کاهش 
چشمگیر زمان رفت وآمد بوده است )41 دقیقه در 
روز(. اما کارکنان مختلف، این زمان را به شکل های 
جمله  از  مستقل،  کارکنان  گذرانده  اند:  مختلف 
آنهایی که مسوولیت مدیریتی ندارند، بخش زیادی 
از این زمان را صرف انجام کارهای شخصی کرده اند، 
درحالی که مدیران، ساعات کار خود را بیشتر کرده و 
زمان بیشتری را صرف شرکت در جلسات کرده اند. 
صرف  که  زمانی  و  دقیقه   5۶ تا  آنها  کاری  روز 
پاسخ دهی به ایمیل ها می کردند، 13 دقیقه افزایش 
برای  که  مدیرانی  مورد  در  ارقام  این  است.  داشته 
بیشتر  مراتب  به  می کنند،  کار  بزرگ  شرکت های 
بوده. زمانی که آنها هر روز در جلسات می گذرانند، 
22 دقیقه بیشتر بوده و زمان پاسخ دهی به ایمیل ها 

نیز، 1۶ دقیقه افزایش داشته است.
از  پس  کار،  که  است  این  نشان دهنده  داده ها  ین 
کرونا به طرز چشمگیری بازسازماندهی شده است، 
اگر  مدیران  و  سازمان ها  مدیران.  برای  به خصوص 
خانه  از  کار  نام  به  جدیدی  واقعیت  با  می خواهند 
درک  را  تغییرات  این  جزئیات  باید  شوند،  سازگار 

کنند.
 یافته های یک نظرسنجی

ما اطالعاتی درباره جزئیات فعالیت های نمونه آماری 
بزرگی از کارکنان دانش ورز آمریکایی را جمع آوری 
شده  انتخاب  نمودار  یک  نوسان  سه  از  که  کردیم 
ژوئن  شرکت کننده(،   ۶15(  2019 آگوست  بودند: 
2020 )203 شرکت کننده( و آگوست 2020 )545 
شرکت کننده(. قبل از وقوع کرونا کارمندها عموما 

به محل کار رفت وآمد می کردند. از شرکت کننده ها 
خواسته شد یک روز کاری عادی را به یاد بیاورند و 
فعالیت های اصلی و مهمی را که طی آن روز انجام 
و  شروع  زمان  فعالیت،  )نوع  کنند  ثبت  می دادند 
امکان را می داد که  این  پایان(. داده ها به ما  زمان 
زمان شروع، پایان، مدت زمان انجام و نوع بیش از 

20 هزار فعالیت را با ذکر جزئیات، بررسی کنیم.
وقتی الگوهای قبل و پس از کرونا را مقایسه کردیم، 

به این یافته ها رسیدیم:
افزایش  و  زمان رفت وآمد  دقیقه ای  1( کاهش 41 
شخصی،  فعالیت های  به  پرداخت  دقیقه ای   37
پاسخ دهندگان،  از  بسیاری  صبح ها.  به خصوص 
ساعات کار خود را به پس از ساعت 5 عصر، بسط 
تمام   5 ساعت  تا  لزوما  کارها  یعنی  بودند.  داده 

نمی شد.
هیچ  کار،  انجام  برای  شده  صرف  زمان  کل   )2
یا  کارها  انجام  زمانی  بازه  اما  بود.  نیافته  افزایشی 
همان ساعات روزکاری، افزایش یافته بود. از میان 
تمام پاسخ دهندگان سال 2020، زمان بین شروع 
اولین فعالیت کاری تا پایان آخرین فعالیت، حدود 

3/ 3۶ دقیقه افزایش یافته بود.
کارکنان  و  مدیران  روزانه  برنامه های  تغییر  در   )3

مستقل، تنوع قابل توجهی را شاهد بودیم:
* مدیران قادر بودند تنها 23 دقیقه از زمان شخصی 
خود را بازیافت کنند، درحالی که کارکنان مستقل 

بیش از یک ساعت به دست آوردند.
* بازه روزکاری برای مدیران تا 5۶ دقیقه افزایش 
تغییری  مستقل  کارکنان  برای  بازه  این  اما  یافت 

نکرد.
سازماندهی  نحوه  در  فاحش  تغییرات  شاهد   )4
کارکنان  مورد  در  اما  بودیم.  مدیران  در  روزکاری 

مستقل چنین تغییری را مشاهده نکردیم:

ایجاد توازن میان کار و زندگی و شادی کارکنان با دورکاری

الگوی سازگاری با »دورکاری«

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3727614-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

پل میربهاءالدین غرق در زباله

https://www.farsnews.ir/photo/13991015000001/%D9%BE%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
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