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سومین شماره نشریه سراسری ستبران منتشر شد

ساتکین بیان کرد :سهم انرژیهای تجدیدپذیر در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰چقدر است؟

عدم تخصیص کامل منابع مالی
به انرژیهای تجدیدپذیر
رئیـــس ســـازمان انرژیهـــای
تجدیدپذی ــر گف ــت :بای ــد بودج ــه بخ ــش
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر در الیحـــه
بودجـــه  ۱۴۰۰تقویـــت شـــود تـــا بتـــوان
تعرفههـــای خریـــد بـــرق تضمینـــی
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر را اصـــاح
و تعهـــدات انباشـــته شـــده ســـرمایه
گـــذاران داخلـــی و خارجـــی را تســـویه
کـــرد.

محمـــد ســـاتکین معـــاون وزیـــر نیـــرو و رئیـــس ســـازمان
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر و بهـــرهوری انـــرژی بـــرق در گفتوگـــو
بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری خانـــه ملـــت ،ســـهم انرژیهـــای
تجدیدپذیـــر در الیحـــه بودجـــه ســـال  1400را  1200میلیـــارد
تومـــان عنـــوان کـــرد و گفـــت :از آنجـــا کـــه یکـــی از مهمتریـــن
راهه ــای کاه ــش آلودگ ــی در س ــطح ش ــهرهای ب ــزرگ اس ــتفاده
از نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر بـــرای تولیـــد بـــرق مصرفـــی اســـت
کــه در مــاده " 19قانــون هــوای پــاک" نیــز بــه آن اشــاره شــدهاس ــت ،-دول ــت و مجل ــس بای ــد س ــرمایه گ ــذاران تولی ــد رم ــزارز
را تشـــویق بـــه اســـتفاده از انرژیهـــای تجدیدپذیـــر کننـــد.
وی توســـعه انرژیهـــای تجدیدپذیـــر را منـــوط بـــه تامیـــن
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ادامه از صفحه قبل

مناب ــع مال ــی از طری ــق اجرای ــی ک ــردن قوانی ــن
باالدس ــتی ازجمل ــه تبصرهه ــای  2و  3م ــاده 61
قان ــون اص ــاح الگ ــوی مص ــرف ،یعن ــی پرداخ ــت
ســـوخت صرفهجویـــی شـــده (مصـــرف نشـــده)
در نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر و عـــدم انتشـــار
آالیندههـــای محیـــط زیســـتی دانســـت.
ســـاتکین توضیـــح داد :اگرچـــه "قانـــون اصـــاح
الگـــوی مصـــرف" از ســـال  1389تصویـــب
شـــده اســـت امـــا تاکنـــون منابـــع مالـــی آن
بـــرای انرژیهـــای تجدیدپذیـــر عملیاتـــی
نشـــده اســـت و تنهـــا منبـــع مالـــی مربـــوط بـــه
قراردادهـــای خریـــد تضمینـــی ایـــن صنعـــت،
عـــوارض موضـــوع مـــاده  5قانـــون حمایـــت از
صنعـــت بـــرق بـــوده اســـت کـــه بـــه صراحـــت
در ایـــن قانـــون و اساســـنامه ســـاتبا بـــه عنـــوان
منبـــع مالـــی مکمـــل و تنهـــا بخشـــی از منابـــع
مالـــی بـــه آن اشـــاره شـــده اســـت.
رئیـــس ســـازمان انرژیهـــای تجدیدپذیـــر ادامـــه
داد :ســـرمایه گـــذاران خارجـــی بـــه ســـرمایه
گـــذاری در حـــوزه انرژیهـــای تجدیدپذیـــر
ایـــران عالقـــه بســـیاری دارنـــد و ایـــن صنعـــت
جـــزو صنایـــع پیشـــرو در جـــذب ســـرمایه
گ ــذاران خارج ــی و ارزآوری ب ــرای کش ــور ب ــوده
اســـت بنابرایـــن بودجـــه بخـــش انرژیهـــای
تجدیدپذیـــر بایـــد در الیحـــه تقویـــت شـــود
تـــا بتـــوان تعرفههـــای خریـــد بـــرق تضمینـــی
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر را اصـــاح و تعهـــدات
انباشـــته شـــده ســـرمایه گـــذاران داخلـــی و
خارجـــی را تســـویه کـــرد/.

اجالس همکاری های اقتصادی ایران و عراق در
محل وزارت نیرو افزود :این سند به مسایل مختلف
مورد عالقه دو کشور پرداخته است.
وی اضافه کرد :اجالس در مدت دو روز برپایی،
بحث های بسیار سودمندی را برای دو طرف بدنبال
داشت و پیش بینی می شود منافع دو کشور را
تامین خواهد کرد.
وزیر نیرو گفت :کمیته های فنی در بخش های
مختلف تجارت تشکیل و درباره خدمات فنی و
مهندسی و سایر موضوع های مورد عالقه بحث
کردند.
وی پیرامون مشکل اطالع رسانی به هنگام در باره
مقررات جدیدی که برای صادرات محصوالت تدوین
و اینکار را با مشکل روبرو ساخته ،توضیح داد :ایران
و عراق برای اختصاص وقت یک ماهه جلوتر برای
آگاهی رسانی در باره این نوع مقررات توافق کردند.
اردکانیان گفت :کمیته بازرگانی به عنوان زیر شاخه
این اجالس بزودی تشکیل جلسه خواهد داد و نیز
کمیته های صنعت و امورمالی هم برای پیگیری
مسایل مورد عالقه تشکیل خواهد شد.
وزیر نیرو پیرامون تشکیل جلسه در باره موضوع
های آبی مورد عالقه دو کشور هم توضیح داد :قرار
است به زودی با حضور وزیر منابع آبی عراق در
تهران این موضوع پیگیری شود.
وی اضافه کرد :همچنین در این اجالسیه پیشنهاد
تسکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک بین دو
کشور مطرح و مورد حمایت قرار گرفت و امید است
مسیر خود را ادامه دهد.
اردکانیان گفت :عالوه براین ایجاد کریدور حمل و
نقل دریایی و افزایش تعدادعبور هواپیماهای عراقی
از آسمان ایران توافق های خوبی برای بررسی
درخواست ها انجام شد.

در پایان اجالس دو کشور؛

وزیر نیرو :سند تفاهمنامه
همکاری های ایران و عراق امضا
شد

تهران  -ایرنا  -وزیر نیرو گفت :ایران و عراق در
پایان چهارمین اجالس همکاری بین دو کشور،
تفاهم نامه همکاریهای اقتصادی را امروز (
چهارشنبه) امضا کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،رضا اردکانیان»
روز چهارشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین
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سندیکا /+انرژی

وزیر نیرو از توافق های خوب در بخش فناوری
ارتباطات و اطالعات و همکاری های علمی خبر داد
و خاطرنشان ساخت :توافق شد شاخه ای از دانشگاه
علوم پزشکی ایران در عراق تاسیس شود.
وی با بیان اینکه چارجوب های مناسبی برای
همکاری های بخش دولت و خصوصی تدوین شد
ابراز امیدواری کرد :کمیته پیگیری این مسایل به
زودی اقدام الزم را به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،رضا اردکانیان»
روز سه شنبه در نشست تجاری کمیسیون مشترک
همکاری های اقتصادی ایران و عراق افزود:
دستیابی به هدف سطح مبادالت تجاری باالی ۲۰
میلیارد دالر ،مستلزم رفع موانع گمرکی ،پولی و
بانکی ،حمل و نقل پول و میدان دادن به بخش
خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد :سه ماه پیش که با تصویب
دولت جمهوری اسالمی ایران،مسوولیت کمیسیون
مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور به وزارت
نیرو محول شد ،نخستین برنامه این بود که بعد
از  ۶سال اجالس کمیسیون مشترک را برگزار که
فراهم شد.
اردکانیان افزود :هدف اصلی اجالس چهارم
کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو
کشور ایجاد تسهیالت برای بخشهای خصوصی
در زمینه فعالیتهای تجاری و اقتصادی است و
البته زمینههایی هم برای توسعههای بیشتر در
همکاریهای سازمانهای دولتی و برنامهها و
پروژههای مربوط به دستگاههای دولتی وجود دارد.
نشست های اجالس یاد شده در چهار کمیته
تخصصی که مربوط به خدمات فنی مهندسی ،امور
کنسولی ،مسائل پولی و بانکی و نیز تجاری بود،
دنبال شد.

شماره  24  2803دی 99

ثروتی که در نیروگاههادود میشود؛

افزایش آلودگی هوا به دلیل
بازدهی پایین نیروگاهها

تهران -ایرنا -پایینبودن بازدهی نیروگاههای
تولید برق به دلیل مدیریت نامناسب توزیع
سوخت باعث شده تا در  ۹۰روز گذشته حدود
یک میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتر در نیروگاه
ها مصرف شود که این موضوع به آلودگی هوا
دامن زده است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ،آلودگی هوا در
تهران و کالنشهرهای کشور به مرحله هشدار
رسیده است .در این میان تغییر سوخت نیروگاهها
از گاز به سوخت مایع گازوئیل و مازوت به عنوان
اصلیترین دلیل آلودگی هوا مطرح میشود و حتی
پای این موضوع به شبکههای اجتماعی نیز باز شده

با این حال ،گازرسانی به نیروگاهها هیچگاه به صفر
نرسیده اما استفاده از سوخت مایع آلودگی هوا در
کالنشهرها را به دنبال داشته است.
اما این تمام ماجرا نیست .در واقع پایین بودن
راندمان (بازدهی) نیروگاه های تولید برق باعث
راندمان
افزایش مصرف سوخت شده است.
نیروگاهها در ایران بسیار پایین است و به طور
میانگین با سوخترسانی  ۱۰۰درصدی با استفاده
از گاز  ۴۰درصد برآورد میشود .البته این عدد برای
نیروگاههای سیکل ترکیبی بیشتر است و به باالی
 ۵۰درصد میرسد.
راندمان پایین نیروگاهها در کشور باعث شده
تا تولید میزان مشخصی برق در قبال سوزاندن
سوخت بیشتر محقق شود.
در واقع نیروگاهها اگر با بازدهی باالتری کار کنند
مصرف سوخت نیز پایین میآید و از همین رو حتی
با وجود محدودیت تامین گاز که به دلیل بدمصرفی
دربخش خانگی رخ میدهد ،بازهم نیاز کمتری به
سوخت مایع خواهند داشت.
بنابراین با برنامهریزی برای تخصیص سوخت به
نیروگاهها میتوان این بهره وری را افزایش داد.
در واقع راندمان نیروگاهها با توزیع بهینه سوخت
بین نیروگاههایی که بیشترین راندمان را دارند و
نیروگاههایی که تولید میزان مشخصی برق توسط
آنها (بخاطر پایداری شبکه) نیاز هست افزایش
مییابد .به این معنا که با توزیع میزان مشخصی
سوخت ،برق بیشتری در کشور تولید میشود.
به طور مثال سال گذشته ،در دورهای که شرکت
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،مدیریت
این بهینهسازی را بر عهده گرفت میانگین راندمان
نیروگاهها به  ۴۱درصد رسید.
این در حالی است که میانگین بازدهی نیروگاههای

و مخاطبان این شبکهها با هشتک آلودگی هوا،
مازوت نسوزانید و  ...نسبت به این موضوع اعتراض
کردهاند.
ایران در این سالها با توجه به افزایش تولید گاز،
گازرسانی به مناطق مختلف کشور را توسعه داده تا
آنجا که اکنون بیش از  ۹۸درصد از جمعیت شهری
و حدود  ۸۲درصد از جمعیت روستایی به شبکه
گاز متصل هستند.
اگرچه حضور مهمان ناخواندهای به نام ویروس کرونا
نیز مصرف گاز را افزایش داده و از پیشبینیها نیز
باالتر برده است.
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی باعث شده تا
گازرسانی به نیروگاهها کاهش پیدا کند و نیروگاهها
و صنایع مصرف سوخت مایع را در دستور کار خود
قرار دهند.
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کشور از ابتدای سال در حدود  ۳۳درصد بوده و این
رقم در روزهایی حتی به  ۳۱درصد نیز کاهش پیدا
کرده است .البته اکنون میانگین راندمان نیروگاهها
به  ۳۹درصد رسیده و با اقدامات انجام گرفته در
مجموعه وزارت نفت در نحوه توزیع سوخت تا
روزهای آینده به  ۴۱درصد باز خواهد گشت.
اما این اعداد نشاندهنده نکته بسیار مهمی است.
اختالف  ۳۳درصد تا  ۳۹درصد فعلی به معنای
آن است که  ۶درصد راندمان در نیروگاهها به هدر
رفته است.
اگر میزان سوخت تحویلی به نیروگاهها را ۲۰۰
میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم ،روزانه ۱۲
میلیون لیتر سوخت اضافه در نیروگاهها سوزانده
شده که در  ۹۰روز به معنای مصرف یک میلیارد
لیتر سوخت مایع اضافه اعم از گازوئیل و مازوت
است که نه تنها آلودگی کمتری ایجاد میکرد بلکه
فرصت صادرات نیز داشت.
در واقع با مدیریت تخصیص سوخت ،نیروگاههایی
که راندمان پایین دارند  ،سوخت کمتری دریافت
میکنند و برای پایداری شبکه ،سوخترسانی به
نیروگاهها با راندمان باالتر  ،به طور کامل انجام
خواهد شد.
البته در موارد خاص برای حفظ پایداری شبکه
برق ،سوخت به نیروگاههای دورتر نیز کامل انجام
میشود تا بازدهی نیروگاهی بهینه شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگرچه
به دلیل بدمصرفی بخش خانگی ،مصرف گاز در
زمستان جهش باالیی میکند و این موضوع باید با
فرهنگسازی به تدریج اصالح شود  ،اما با افزایش
راندمان نیروگاههای تولید برق کشور ،میتوان
شرایط آسانتری را برای عبور از فصل سرد سال
بدون قطعی گاز و برق رقم زد.

شماره  24  2803دی 99

آیا ارزهای دیجیتال مقصر خاموشیها هستند؟

تهران -ایرنا -استخراج ارزهای مجازی با
توجه به پایین بودن نرخ برق در کشورمان و
افزایش نرخ جهانی آن جذابیت زیادی برای
استخراجکنندگان دارد ،به گونهای که این روزها
تعداد استخراج کنندگان (مجاز و غیرمجاز)
ارزهای دیجیتال افزایش یافته که همین امر به
مصرف بیشتر برق منجر شده است.
بـه گزارش روز چهارشـنبه خبرنـگار اقتصادی ایرنا،
بـه فراینـد اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال ،صنعـت
«ماینینـگ» و بـه مراکـز تولیـد این ارزهـا ،مزرعه
یـا «فـارم» گفتـه میشـود .در صنعـت ماینینـگ،
نفـت و گاز بـه انرژی بـرق و در نهایـت به محصول
ارز دیجیتـال تبدیـل میشـود کـه بـه عنـوان یک
پـول مجـازی میتـوان بـرای مبـادالت مالـی از آن
اسـتفاده کرد.
موضـوع ماینینـگ (اسـتخراج ارزهای مجـازی) که
موضوعی ناشـناخته در کشـور به شـمار میرود ،در
روزهـای اخیربـه دلیـل نگرانـی از افزایـش مصرف
بـرق و احتمـال کمبـود ایـن حامـل انـرژی مـورد

مجـازی مصـرف میشـود.
«مصطفـی رجبی مشـهدی» پیـش از این در گفت
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا گفتـه بـود :باال رفتـن نرخ
بیـت کویـن کـه یـک زمـان هشـت هـزار دالر بود
و اکنـون بـه بیـش از  ۳۰هـزار دالر رسـیده سـبب
افزایـش تعداد اسـتخراج کنندگان شـده اسـت.
وی افـزود :ارزانـی نرخ برق در کشـورمان نیز عامل
دیگـری در افزایـش عالقمنـدان بـه اسـتخراج رمز
ارزها شـده است.
مصـرف  ۷۲هـزار کیلـوات بـرق بـرای تولیـد هـر
واحـد بیـت کویـن
بـرآورد شـده کـه برای تولیـد هر واحـد ارز مجازی
«بیـت کویـن» نیاز بـه مصـرف  ۷۲هـزار کیلووات
بـرق اسـت ،یعنی برای تولیـد هر واحـد از این نوع
ارز مجـازی ،بـه انـدازه مصـرف  ۲۸مشـترک ،برق
اسـتفاده میشود.
از طرفـی ،قیمـت ارزان بـرق در ایـران در مقایسـه
بـا سـایر کشـورها باعـث شـده تـا سـرمایهگذاری
گسـتردهای توسـط داخلـی و خارجیهـا در ایـن
صنعـت نوپـا ،پرمصـرف و پرابهـام در کشـورمان
انجـام و هـزاران دسـتگاه ماینـر (اسـتخراج) بـه
صـورت قاچـاق و غیرقانونـی روانـه کشـورمان شـود.
از طـرف دیگـر ،افزایـش روز افزون قیمـت این نوع
ارز ،پـای تعـداد بیشـتری از افراد را برای اسـتخراج
رمـز ارز بـه ایـن صنعـت بـاز کـرده و همیـن امـر
سـبب شـده عـده ای مقصـر اصلی افزایـش مصرف
بـرق ایـن روزهـای کشـور را اسـتخراج کننـدگان
رمـزارز هـا بداننـد و بخشـی از افزایـش آالیندگـی
هـوا را بـه آنهـا نسـبت دهند.
وایـن درحالی اسـت کـه متولـی اصلی برق کشـور
مـان فقـط کسـانی کـه بـه صـورت غیـر مجـاز از
بـرق بـرای اسـتخراج رمز ارزهـا اسـتفاده می کنند

توجـه قـرار گرفته اسـت.
مصـرف بـاالی برق توسـط دسـتگاههای اسـتخراج
ارزهـای دیجیتـال و مجـازی ،همـواره تهدیـدی
بـرای صنعـت بـرق بـه شـمار میرفتـه اسـت،
البتـه گفتـه میشـود ایـن تهدیـد بیشـتر از سـمت
اسـتخراج کننـدگان غیرمجـاز ارزهـای مجـازی
اسـت تا کسـانی کـه به صـورت مجاز اقـدام به این
کار مـی کننـد.
وزارت نیرو و ارزهای دیجیتال
سـخنگوی صنعـت بـرق در ایـن بـاره مـی گویـد:
وزارت نیـرو خـود را بـرای تامیـن بـرق مراکز مجاز
اسـتخراج رمـز ارز متعهـد میدانـد و در عیـن
حـال از همـه راهکارهـا بـرای شناسـایی اسـتفاده
کننـدگان غیرمجـاز از بـرق نیـز بهـره میگیـرد.
در عیـن حال سـخنگوی صنعت برق بـا بیان اینکه
مصـرف غیرمجـاز بـرق توسـط اسـتخراجکنندگان
ارزهـای مجـازی از عوامـل افزایش مصـرف برق در
کشـور اسـت ،گفـت :بیـش از  ۳۰۰مـگاوات بـرق
غیـر مجـاز توسـط اسـتخراج کننـدگان ارزهـای
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مقصـر مـی داند.
داستان رمزارزها و برق از کجا شروع شد
فروردیـن مـاه  1397بـود کـه «محمودرضـا
حقیفـام» معـاون وقـت هماهنگـی توزیع شـرکت
مادرتخصصـی تولیـد ،انتقـال و توزیـع نیـروی برق
ایران(توانیـر) در پاسـخ بـه پیگیریهـای خبرنـگار
ایرنـا بـه فعالیـت تولیدکننـدگان بیـن المللـی
ارزهـای مجـازی در کشـور اشـاره کـرد و گفـت:
پاییـن بودن تعرفه بـرق در ایران ،موجب اسـتقبال
ایـن تولیدکننـدگان شـده اسـت.
وی افـزود :تلاش مـی شـود بـا توجـه بـه فعالیت
تولیدکننـدگان ارز مجـازی بینالمللـی  -از جملـه
تولیدکننـدگان چینـی  -در کشـور ،تعییـن تعرفـه
مجـزا بـرای آنـان صـورت گیرد.
حقـی فـام بـا اشـاره بـه بـه یارانـهدار بـودن
بـرق در کشـور کـه باعـث افزایـش فعالیـت ایـن
تولیدکننـدگان ارز مجـازی شـده اسـت ،گفـت:
اکنـون نگرانی ما حضـور بیشـتر تولیدکنندگان ارز
مجـازی بینالمللـی بـا توجـه به نـرخ پاییـن برق و
اسـتفاده بیـش از حـد از بـرق اسـت.
این مقام مسـوول خاطرنشـان ساخت :تعیین تعرفه
صنعتـی و یا صادراتی دو راهکار پیشـنهادی اسـت
تـا بتـوان مصـرف ایـن مشـتریان را مدیریـت کرد.
«همایـون حائـری» معاون بـرق و انـرژی وزیر نیرو
نیـز همـان روزهـا در پاسـخ بـه خبرنـگار اقتصادی
ایرنـا گفـت :بـرق ارزان ،اسـتخراجکنندگان ارز
مجازی را به کشـورمان کشـانده اسـت کـه افزایش
بیـش از حـد آنهـا میتوانـد بـه ضـرر صنعـت برق
باشد.
وی بابیـان اینکـه بـرای تولید هر واحـد ارز مجازی
«بیـت کویـن» نیاز بـه مصـرف  ۷۲هـزار کیلووات
بـرق اسـت ،گفـت :بـرای تولیـد هـر واحـد از ایـن
متن کامل
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راه هـای دسـتیابی بـه ایـن مهـم بـود و ایـران نیز
بـرای معرفـی خود بـه بازارهای جهانی بایـد از این
ابزارهـا بـه درسـتی بهـره مند شـود.
طالیی خاطرنشـان کـرد :امکان برگـزاری رویدادی
با این وسـعت به شـکل فیزیکی در محل نمایشـگاه
هـا وجـود نـدارد ،امـا فضـای مجـازی شـرایطی را
فراهـم مـی کنـد تـا در یـک شـکل بنـدی تمـام
حـوزه هـای اقتصـادی کشـور بـرای ارائـه خدمات
و کاال حضـور داشـته باشـند.
بـه گفته وی ،این رویداد موجب می شـود شـرکت
هـا و فعـاالن اقتصـادی بـا هزینـه اندک نسـبت به
حضـور در فضـای فیزیکـی بـه دور از محدودیـت
زمانـی و مکانـی محصـوالت خـود را ارائـه دهنـد
و مشـکالت تحریـم هـای موجـود را نیـز در ایـن
زمینـه رفـع خواهـد کرد.
رییـس فدراسـیون فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
اتـاق بازرگانـی ایـران تصریـح کـرد :ایـن غرفـه در
مرحله نخسـت به شـکل ملـی برگزار می شـود ،اما
موفقیـت آن مـی توانـد موجـب برگـزاری در دوره
هـای بعـدی بـا مشـارکت کشـورهای خارجی شـود.
وی افـزود :شـکل بندی نمایشـگاه مجـازی ایران با
مطالعـه بـر روی کشـورهای ترکیه ،روسـیه ،امارات
و چیـن آماده سـازی شـده و بـه دو زبان انگلیسـی
و فارسـی به متقاضیـان و بازدیدکننـدگان خدمات
ارائه خواهـد کرد.
طالیـی بـا بیـان اینکه خدمات در سـه بسـته سـه
میلیـون ،چهـار میلیـون و  ۶میلیـون تومانـی بـه
متقاضیـان ارائـه مـی شـود ،تاکیـد کـرد :شـرکت
هـای دانـش بنیـان در صـورت تاییـد از سـوی
صنـدوق شـکوفایی و نـوآوری مـی تواننـد از ۷۰
درصـد تخفیـف برخـوردار شـوند و برخـی تخفیف
هـا دیگـری نیـز بـرای مشـارکت درنظـر گرفتـه

یک مقام مسوول در پارلمان بخش خصوصی:

نمایشگاه مجازی ایران راهکاری برای معرفی کاال و خدمات

تهران -ایرنا -رییس فدراسیون فناوری اطالعات
و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گفت :نخستین
نمایشگاه مجازی ایران با حضور همه فعاالن
اقتصادی ،صنعت ،معدن ،کشاورزی و شرکت
های دانش بنیان برای معرفی توانمندیهای
تولیدی و صادراتی محصوالت و خدمات کشور
برگزار می شود.
بـه گـزارش روز چهارشـنبه خبرنـگار ایرنـا،
محمدرضـا طالیـی در نشسـت خبـری نمایشـگاه
مجـازی افـزود :شـیوع ویـروس کرونـا موجب شـد

سـرعت اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
در جوامـع افزایـش یابـد و ایـران نیـز از ایـن قائده
خـارج نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه توسـعه فنـاوری هـای اطالعاتی
بایـد گسـترش بـازار و کاهـش هزینـه هـای تولید،
بازاریابـی و تبلیغـات را بـه همـراه داشـته باشـد،
گفـت :اقتصـاد جهـان بـا توجـه بـه زیـان تحمیـل
شـده کوویـد  ۱۹بـا تغییراتـی همراه و موجب شـد
تـا شـرکت هـا بـه سـمت کاهـش هزینـه حرکـت
کننـد کـه روی آوردن بـه ابـزار دیجیتـال یکـی از
5
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شـده اسـت .وی افـزود :ثبـت نـام بـرای بازدیـد از
نمایشـگاه مجـازی ایـران رایـگان اسـت و توضیـح
داد :ایـن شـکل بنـدی تـا دو مـاه بعـد از پایـان
نمایشـگاه در دسـترس و شـرکت هـا مـی تواننـد
اطالعـات خـود را بـه روز کننـد.
رییـس فدراسـیون فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
اتـاق بازرگانـی ایـران بـا بیـان اینکـه  ۱۲تشـکل
تخصصـی در حـوزه فنـاوری اطالعـات در دو دهـه
گذشـته در اتـاق بازرگانـی ایـران فعالیـت خـود را
آغـاز کـرده انـد ،تصریح کـرد :ذات تشـکل فناوری
اطالعـات و ارتباطـات ارائـه خدمـات بـه بخـش
هـای دیگـر اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی اسـت
و کشـورهای پیشـرفته اقتصادی به شـکل عمده از
ایـن حـوزه بـرای توسـعه اسـتفاده کـرده اند.
وی افـزود :زمانـی کشـورها بـرای توسـعه وارد
جنـگ مـی شـدند امـا در دوره فعلـی توسـعه بـا
اطالعـات و ارتباطـات بیشـتر و بهبـود زیرسـاخت
هـا رخ مـی دهـد .طالیـی بـا بیـان اینکـه حـوزه
فنـاوری اطالعـات به عنـوان موتور محـرک اقتصاد
محسـوب مـی شـود ،خاطرنشـان کـرد :ایـن حوزه
بـا رشـد روز افـزون خـود در رفتـار اجتماعـی نیـز
تغییراتـی ایجاد کـرده و حتی فرهنـگ را نیز دچار
دگرگونـی کـرده اسـت.
وی گفـت :شـیوع کرونـا آزمونی برای حـوزه فضای
مجـازی بود تـا میزان تاب آوری بانکـداری ،تجارت
و زیرسـاخت های دیگر الکترونیکی مشـخص شـود
و اکنـون کشـورهایی با زیرسـاخت الکترونیک قوی
بـه راحتـی توانسـتند فضـای دورکاری را ایجـاد
کننـد ،امـا در ایـران بـا مشـکالت بسـیاری همـراه
بود .به گزارش ایرنا،قراراسـت نخسـتین نمایشـگاه
مجـازی ایـران از پنجـم تا  ۲۰اسـفندماه به شـیوه
مجـازی برگزار شـود.
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بانک مرکزی ابالغ کرد؛

مرکزی مانند استفاده از برنامکهای موبایلی
برای ثبت چکها در سامانه صیاد در راستای
ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف شبکه
بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده  ۲۴قانون
پیشگفت ،انتظار میرود همکاریها و تعامالت
مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول
شده به نظام بانکی کشور انجام شود .از این رو
بر ضرورت انجام اقدامهایی مانند آموزش کارکنان
شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان
و تبیین کارکردهای سامانههای مرتبط با چک
حداکثر تا تاریخ  ۳۰دی ماه سال جاری ،ایجاد
ساختار نظامیافته و پاسخگو (میزامداد مشتریان)
در راستای رفع ابهامات و اشکاالت مشتریان
حداکثر تا تاریخ  ۱۵بهمن ماه سال جاری ،همکاری
متعامل ،مستمر و موثر روابط عمومی آن بانک با
اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر
افکار عمومی به منظور فرهنگسازی اجرای قانون
موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیههای ابالغی
اداره یادشده ،تجهیز همه درگاههای بانکی شامل
درگاههای نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)،
ک و کیوسک به خدمات سامانه
خودپردازها ،تلفنبان 
صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمنماه سال
جاری تاکید میشود .در ادامه این بخشنامه اعالم
شده است :بازرسان این بانک به صورت میدانی
و غیرحضوری همه اقدامها و برنامهریزیهای آن
بانک را رصد میکنند و در صورت مشاهده عدم
کفایت همکاریهای بانک متبوع ،گزارش و اقدامات
تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی
میشود .به گزارش ایرنا ،قانون اصالح قانون صدور
چک» در آبان ماه سال  ۱۳۹۷به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید و در  ۱۲آذر ماه  ۱۳۹۷به
شبکه بانکی کشور ابالغ شد.

الزام بانکها به ایجاد زمینههای اجرای مطلوب قانون جدید چک

تهران  -ایرنا  -رییس کل بانک مرکزی در
بخشنامهای به همه بانکها و موسسات اعتباری
بر ضرورت انجام اقدامات الزم در راستای ایجاد
زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون
«اصالح قانون صدور چک» تاکید کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک
مرکزی ،در این بخشنامه آمده است :پیرو بخشنامه
صادر شده در  ۱۶دی ماه سال جاری مدیریتکل
مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصالح قانون
صدور چک» مصوب سیزدهم آبانماه  ۱۳۹۷مجلس
شورای اسالمی و ابالغ ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره ( )۱ماده

 ۲۱مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری
و بخشنامه ابالغ شده در  ۱۷دی ماه سال جاری
اداره نظامهای پرداخت مبنی بر اعالم زمانبندی
عملیاتیسازی سامانههای مرتبط با اجرای قانون
موصوف ،به اطالع میرساند با وجود تذکرها و
توصیههای اکید این بانک ،برگزاری نشستها و
کارگروههای تخصصی با مدیران و کارشناسان
بانکی ،همکاری ،تعامل و همسویی الزم در خصوص
اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نشده
است و باتوجه به عدم تمدید مهلت زمانی مقتضی
است تالش الزم در راستای ایجاد زمینههای اجرای
مناسب و مطلوب این قانون انجام شود.
با اقدامهای اخیر صورت پذیرفته از سوی بانک
6
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مهرخبرمیدهد؛

کدام نیروگاههای تهران از مدار
خارج شدند؟/مناطق مرکزی
هم خاموش شد

علت خاموشی گسترده امروز در بخشهای
غرب ،جنوب غربی ،جنوب و مرکزی تهران از
مدار خارج شدن نیروگاههای طرشت ،ری و سه
واحد از نیروگاه رودشور بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،صبح امروز بخشهای
گستردهای از مناطق غرب ،جنوب و جنوب غربی
پایتخت در خاموشی فرو رفت .بخشی از مناطق
مرکزی تهران نیز از دقایقی قبل در خاموشی فرو
رفته است.
یک مقام مسئول ساعاتی قبل در گفتگو با خبرنگار
مهر علت خاموشی گسترده در بخشهای مختلف
پایتخت را خروج چند نیروگاه تأمین کننده برق
پایتخت از مدار اعالم کرد و گفت که علت این
اتفاق ،عدم تأمین به موقع سوخت است.
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد سه
نیروگاه تأمین کننده برق پایتخت که به دلیل عدم
تأمین سوخت از مدار تولید خارج شدهاند شامل
نیروگاههای طرشت ،ری و سه واحد از نیروگاه
رودشور بوده است.
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عضوشورای عالی بورس در گفتگو با مهر:

قیمتگذاری دستوری ،ماهیت
بورس را زیرسوال میبرد

عضو شورای عالی بورس با انتقاد از مصوبه
مجلس مبنی بر تعیین سقف و کف قیمتی فوالد
توسط وزارت صنعت گفت :این تصمیم ماهیت
شورای عالی بورس را زیر سوال خواهد برد.
حسین سالحورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با
اشاره به مصوبه دیروز مجلس که براساس آن وزارت
صنعت باید سقف و کف قیمتی برای فوالد تعیین
کند ،گفت :متأسفانه مجلس در مصوبه دیروز خود
اختیار تعیین قیمت فوالد را به وزارت صمت واگذار
کرده که این مصوبهای بسیار خطرناک است.
عضو شورای عالی بورس افزود :اینکه قانونگذار،
شورای عالی بورس را با ترکیب متنوع و جامع در
تصمیمگیریها مد نظر قرار نداده و سیاستگذاری
در حوزه بورسها چه بورس اوراق بهادار و چه
بورسهای کاالیی را که جزو وظایف شورای عالی
بورس است ،نادیده گرفته ،جای تعجب دارد.
وی تصریح کرد :تصمیمات اینچنینی باعث از
کار انداختن مکانیزم بورس شده و اثرات بسیار

الزام همتی به بانک ها برای
اجرای مطلوب قانون جدید
چک

نامطلوبی را در پی خواهد داشت و امیدواریم این
مصوبه هنگام ارائه به صحن علنی ،به تصویب
نمایندگان نرسد.
وی تاکید کرد :قیمتگذاری بر روی کاالهایی که
در بورس عرضه میشوند ضمن ایجاد رانت عظیم
برای گروهی خاص ،منجر به خدشه دار شدن و
زیان منافع میلیونها سهامداری میشود که سهام
شرکتهای تولیدکننده این کاالها را خریداری
کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر ،موضوع قیمتگذاری
دستوری فوالد در بورس کاال و ابالغ شیوهنامه
جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته
سر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این
اساس ،معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در
جلسهای که با فعاالن بورسی داشت ،تاکید کرد
که سازوکارهای بورس باید مالک عمل قرار بگیرد
ضمن اینکه رئیس جمهور نیز عالوه بر تاکید بر
ضرورت عرضه هر چه بیشتر کاالها در بورس کاال،
به صراحت اعالم کرد که مکانیزمهای مورد تائید و
تصمیمات شورای عالی بورس ،مالک عمل دولت
در تصمیمگیریها خواهد بود؛ این در شرایطی
است که بورس کاال نیز اعالم کرده که شیوهنامه
نرخگذاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت مخالف
قوانین بورسی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد و
تصمیمگیری درباره آن را به شورای عالی بورس
سپرده است .در عین حال دیروز در مجلس کلیات
طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد
اصالح سیاستهای تنظیم بازار» ،پیشنهادی از
سوی تعدادی از نمایندگان ،با  ۱۸۶رأی موافق در
مجلس تصویب شد .نگاهی به محورهای این مصوبه
نشان میدهد این مصوبه بیش از ابالغیه وزارت
صمت چالش و رانت ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها
و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات
الزم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب
و مطلوب قانون «اصالح قانون صدور چک»
تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم بانک مرکزی ،در این
بخشنامه که از طرف رییس کل این بانک به مدیران
عامل شبکه بانکی کشور ابالغ شده ،آمده است:
پیرو بخشنامههای شماره ۳۳۱۴۲۹ ۹۹.مورخ
 ۱۳۹۹.۱۰.۱۶مدیریتکل مقررات ،مجوزهای
بانکی و مبارزه با پولشویی در خصوص تکالیف و
الزامات قانون «اصالح قانون صدور چک» مصوب
سیزدهم آبان  ۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی و ابالغ
مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید
مهلت اجرای تبصره ( )۱ماده  ۲۱مکرر الحاقی به
قانون مزبور تا پایان سال جاری و ۳۳۲۹۷۴۹۹.
مورخ  ۱۳۹۹.۱۰.۱۷اداره نظامهای پرداخت مبنی
بر اعالم زمانبندی عملیاتیسازی سامانههای
مرتبط با اجرای قانون موصوف ،به اطالع میرساند
متاسفانه علیرغم تذکرات و توصیههای اکید این
بانک ،برگزاری نشستها و کارگروههای تخصصی
با مدیران و کارشناسان بانکی ،همکاری ،تعامل و
همسویی الزم در خصوص اجرای قانون مذکور در
حد کفایت مشاهده نشده و باتوجه به عدم تمدید
فرجه زمانی صدراالشاره ،مقتضی است مساعی
الزم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و
مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.
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با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک
نظیر استفاده از برنامکهای موبایلی برای ثبت
چکها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت
کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و
نیز مشمول نشدن طبق ماده  ۲۴قانون پیشگفت،
انتظار میرود همکاریها و تعامالت مقتضی به
منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام
بانکی کشور انجام شود.
از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید
اقدامات ذکر شده در نامههای فوق ،مالحظات و
تذکرات به شرح زیر را اعالم میدارد:
 -۱آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت
صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانههای
مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰
 -۲ایجاد ساختار نظامیافته و پاسخگو (میزامداد
مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکاالت
مشتریان حداکثر تا تاریخ  ۱۵بهمن ۱۳۹۹
 -۳همکاری متعامل ،مستمر و موثر روابط عمومی
آن بانک/موسسه اعتباری با اداره روابط عمومی
بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به
منظور فرهنگسازی اجرای قانون موصوف و تمکین
از رهنمودها و توصیههای ابالغی اداره یادشده
 -۴تجهیز تمام درگاههای بانکی شامل درگاههای
نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک) ،خودپردازها،
تلفنبانک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد
(پیچک) حداکثر تا پایان بهمنماه سال جاری
بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی
و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامهریزیهای آن
بانک را رصد می کند و در صورت مشاهده عدم
کفایت همکاریهای بانک متبوع ،مراتب گزارش
و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک
خاطی اجرایی می شود.
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ارتباط استخراج بیتکوین با
خاموشیها چیست؟

رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین
ایران از تبلیغات در مورد نقش استخراج رمزارز
در کمبود انرژی و آلودگی هوا انتقاد کرد ه و
با مقایسه آمار مصرف انرژی در کشور طی
سالهای گذشته ،اظهار کرد :این آمار نشان
میدهد که رشد مصرف انرژی در سال جاری
نسبت به روند سالهای گذشته جهش معناداری
نشان نمیدهد.
به گزارش ایسنا ،استخراج رمز ارز ،کسب و کاری
نوپاست؛ همه ابعاد این کسب و کار هنوز کامال
شناختهشده نیست .در ایران با توجه با توجه به سوق
پیدا کردن عالقهمندان به این سمت ،وزارتخانههای
صمت ،نیرو و ارتباطات و  ...از سال گذشته ،پس
از تصویب قوانین مربوطه ،موانع را از پیش پای
سرمایه گذاران برداشتند و راه حضور آنها را تسهیل
کردند .اما این روزها به دلیل خاموشیهایی که در
کشور صورت گرفته ،این شائبه ایجاد شده که در
کشور و آن هم در زمان صعود قیمت بیتکوین،
استخراج این رمزارز صورت میگیرد که منجر به
قطعی گسترده برق شده است.
البته سخنگوی صنعت برق اعالم کرده که در برخی
از مناطق کشور محدودیت موقتی بهدنبال موضوع
محدودیت سوخت نیروگاهها اعمال شده است
که باعث شده در برخی مناطق خاموشی مقطعی
داشته باشیم .قطع برق در برخی بخشهایی از

مناطق  ۱۱،۱۳ ،۹ ،۶ ،۳ ،۲و  ۱۴تهران اتفاق افتاده
و این محدودیت موقتی بدنبال موضوع محدودیت
سوخت نیروگاهها اعمال شده است که باعث شد در
برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم.
این در حالی است که وزارت نیرو در پاسخ به
این موارد اعالم کرده :با تصویب هیئت وزیران از
 ۱۳مرداد سال  ۱۳۹۸استخراج بیتکوین و سایر
رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب
آمده و پس از کسب مجوز از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) برای عموم مردم آزاد است .تأمین
برق مراکز استخراج رمزارزها با تعرفه برق صادراتی
(بدون یارانه) انجام میشود و این امر به یکی از دو
طریق دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا
احداث نیروگاه جدید توسط متقاضی میسر است.
تبلیغات منفی علیه صنعت استخراج رمزارز با صعود
بیتکوین
در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا ،محمدرضا
شرفی ،رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین
ایران ،با اشاره به اختصاص  ۳۱۰مگاوات انرژی به
صنعت رمزارز کشور و دریافت تعرفهای چندین برابر
برق صنعتی از فعاالن استخراج ،تاکید کردهاست که
نباید صنعت استخراج رمزارز را «عالوه بر درآمدزایی
برای صنعت برق» به «بالگردان سوءمدیریت» در
این حوزه تبدیل کرد.
وی خاطرنشان کرد :صنعت استخراج رمزارز به
عنوان صنعتی نوپا در کشور مسیر دشواری را پیش
رو دارد .برآورد دقیق سهم ایران از توان پردازشی
زنجیره جهانی بالکچین بیتکوین امکانپذیر
نیست ولی برآورد موسسات معتبر بینالمللی حاکی
است که حدود  ۳الی  ۴درصد از توان پردازشی در
کشور ایران متمرکز باشد .رشد مصرف برق در کشور
به دلیل واگذاری انشعابات جدید و افزایش جمعیت

و توسعه شبکه مصرف ،امری غیرقابل اجتناب بوده
و طی سالیان گذشته از الگویی مشخص پیروی
کرده؛ به نحوی که در مطالعات و پیشبینیهای
وزارت نیرو لحاظ شده ،بنابراین این میزان افزایش،
قابل پیشبینی است.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین با بیان
اینکه بررسی میزان مصرف برق در سال 1399
نسبت به سال  1398و در بازه زمانی  ۴۹روزه از
ابتدای آذر ماه تا  ۱۹دی ماه بیانگر افزایشی معادل
 ۲۵۲۳مگاوات است ،افزود :این یعنی در مقایسه با
افزایش مصرف در بازه زمانی مشابه در سال 1398
نسبت به سال  ۲۲۱۷( ۹۷مگاوات) رشدی معادل
 ۳۰۶مگاوات را نشان می دهد که کامال منطبق
بر مطالعات و پیش بینی وزارت نیرو جهت تامین
نیاز کشور و پایداری شبکه توزیع برق است .اما
اخیرا بیتوجه به این حقیقت ،مطالبی در خصوص
تاثیر صنعت استخراج رمزارز بر مصرف انرژی کشور
منتشر میشود.
شرفی با بیان اینکه تعرفه انرژی صنعت استخراج
رمزارز رکورددار در میان تمام مصارف برق کشور
است ،اظهار کرد :صنعت استخراج رمزارز از
صنعت فقط نام آن را یدک میکشد؛ حال آنکه
برق تخصیصی به این صنعت ،رکورددار تعرفه در
میان تمام مصارف کشور است .این نرخ  ۸برابر
تعرفه صنعتی و به نحوی است که عالوه بر پوشش
هزینههای تولید و انتقال ،سود قابل مالحظهای را
نیز به صنعت برق کشور میرساند.
وی ادامه داد :بررسی میزان افزایش مصرف برق در
سال جاری نسبت به سال گذشته نشان میدهد که
افزایش مصرف متناسب و متوازن با سالهای قبل
بوده و افزایشی معادل  ۳۰۰مگاوات نسبت به روند
متداول را نمایش میدهد .این در حالی است که بنا
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به اعالم وزارت نیرو  ۳۱۰مگاوات انشعاب برق به
صنعت استخراج رمزارز (فارغ از چگونگی تخصیص
این ظرفیت به متقاضیان و اختصاص بیش از ۵۰
درصد آن به یک واحد استخراج دوملیتی) داده
شده و با لحاظ این نکته میتوان اذعان داشت
مطالب و آمارهای جهتدار منتشره در نشریات و
جامعه به دور از واقعیت بوده و این صنعت بدلیل
نوپایی و کمبود اطالعات عموم جامعه در مورد آن
با بیمهری و انواع هجمهها روبروست.
صنعت استخراج رمزارز را بالگردان سوءمدیریت
نکنید
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین با بیان
اینکه مصرف سوخت مازوت در نیروگاهها مختص
به سال جاری نبوده و مسبوق به سابقه است ،گفت:
دالیل بسیاری در این زمینه ذکر میشود ،مانند
تکمیل ظرفیت منابع نگهداری مازوت و انباشت
آن در انبارهای وزارت نفت که خود دلیلی برای
عرضه به عنوان سوخت نیروگاهی است .چندین
نیروگاه کشور با ظرفیتی عظیم (در حدود چند
ده هزار مگاوات) در حال بهرهگیری از سوخت
مازوت هستند که طبیعتا ارتباط آن با مصرف ۳۰۰
مگاواتی صنعت استخراج رمزارز امری نامعقول بوده
و قصد راویان از بیان چنین مواردی بیشتر حذف
صورتمسئله و سلب مسئولیت جلوه میکند.
شرفی اظهار کرد :همزمان با افزایش قیمت
بیتکوین ،با نگاهی به جدول پیشبینی وزارت نیرو
در مورد روند رشد مصرف برق کشور چنین به نظر
میرسد که این صنعت عالوه بر درآمدزایی برای
صنعت برق ،نقش بالگردانی سوءمدیریت را نیز بر
عهده دارد .محاسبات مصرف برق و پیشبینی و
چشمانداز افزایش مصرف در سایت توانیر ،گویای
همین مطالب است.
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ظریف ،والیتی و قالیباف در گفتوگو با سایت
 Khamenei.irاعالم کردند

حرف قطعی ایران در برجام

دنیایاقتصاد  :محمدجواد ظریف وزیر امور
س مجلس و
خارجه ،محمدباقر قالیباف رئی 
علیاکبر والیتی مشاور رهبری در امور بینالملل
توگوهایی جداگانه با پایگاه اطالعرسانی
در گف 
دفتر حفظ و نشر آثار آیتاهلل العظمی خامنهای،
به بررسی موضوع تحریمها و برجام پرداختند.
این سلسله مصاحبهها که طی روزهای آینده
توگوهایی با علیاکبر صالحی ،علی
در قالب گف 
الریجانی ،سعید جلیلی و کمال خرازی ادامه
خواهد یافت ،ذیل پروندهای با عنوان «حرف
توگو با
قطعی» انجام میشوند .ظریف در این گف 
تاکید بر اینکه صرف بازگشت آمریکا به برجام در
شرایط کنونی کفایت نمیکند ،افزود« :بازگشت
آمریکا به برجام ،بدون برداشتن تحریمها فقط به
نفع آمریکاست ».او همچنین ادامه داد سیاست
ایران درباره احیای برجام «تعهد در برابر تعهد»
خواهد بود .والیتی نیز با اشاره به مکانیزم ماشه
گفت« :رهبر معظم انقالب از اول به قضیه مکانیزم
ماشه راضی نبودند ».همچنین رئیسمجلس
در این مصاحبه اعالم کرد« :بدون رفع تحریم،
فلسفه اصلی برجام تحقق پیدا نمیکند».

حرف قطعی ایران در برجام
رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی  ۱۹دی درباره
گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور
پیرامون رفتار جمهوری اسالمی در قبال برجام و
وظایف آمریکا در این خصوص گفتند« :ما هیچ
اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم که آمریکا به
برجام برگردد؛ اصال مساله ما این نیست که آمریکا
به برجام برگردد یا برنگردد .آنچه مطالبه منطقی
ما و مطالبه عقالنی ما است ،رفع تحریمها است؛
این حق غصبشده ملت ایران است ».این جمالت
مواضعی بود که رهبر انقالب آن را بهعنوان «سخن
پایانی و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم کردند .در
همین ارتباط ،پایگاه اطالعرسانی KHAMENEI.
 IRذیل پرونده «حرف قطعی» موضع جمهوری
اسالمی در زمینه تحریمها و برجام را در گفتوگو
با دکتر محمدجواد ظریف ،وزیر امورخارجه بررسی
کرده است.
یکی از موضوعاتی که رهبر انقالب در سخنرانی
تلویزیونیشان در سالروز قیام  ۱۹دی مطرح کردند،
بحث توقف تحریمها علیه ملت ایران بود .بهعنوان
سوال اول ،چرا غربیها و مشخصا دولت آمریکا
موظفند همه تحریمها علیه ملت ایران را بردارند؟
و چرا برچیدهشدن تحریمها بر بازگشت آمریکا به
برجام اولویت دارد؟
آمریکاییها بعد از اینکه از برجام خارج شدند ،هم
تحریمهای گذشته را برگرداندند و هم اینکه با
عناوین جدید تحریمها را دشوارتر کردند .بنابراین
صرف بازگشت آمریکا به برجام در شرایط کنونی
کفایت نمیکند .بهخاطر اینکه برجام در شرایطی
مذاکره شد که نوع دیگری از تحریمها علیه ایران
مطرح بود و رفع آن تحریمها در داخل برجام تشریح
شد؛ یعنی هدف برجام هم این بود که آن تحریمها

را بردارد .امروز برای اینکه آن شرایط فراهم بشود،
صرفا بازگشت به برجام برای آمریکا کافی نیست،
بلکه باید تحریمها را بردارد یعنی نه اینکه بگوید
مثال من عین کلمات برجام را اجرا میکنم .ترامپ
در این چهار سال تالش کرد که برجام را از محتوا
تهی و تحریمهایی را تحمیل کند که اگر آمریکا به
برجام برگردد هم آن تحریمها کماکان باقی بماند.
مثال بانک مرکزی و وزارت نفت ما را از تحریمهای
تحت عنوان هستهای خارج کردند و با عنوان
تروریسم تحریم کردند .اصال عناوین و نحوه انتصاب
تحریمها را هم عوض کردند.
رهبر انقالب همین فرمایشات در سخنرانی
اخیرشان را به ما نیز فرموده بودند و ما هم براساس
آگاهیای که از دیدگاه ایشان داشتیم از مدتها
قبل اعالم کردیم آنچه باید آمریکا انجام بدهد،
انجام وظیفههایی است که چهار سال از آن تخطی
کرده و اول از همه باید آن کار را انجام بدهد.
هرچند اوباما هم خیلی با تعهد به وظایف خودش
عمل نکرد؛ اما در چهار سال گذشته ،هدف ترامپ
نابودکردن برجام بود .آمریکا اول باید تعهداتش را
انجام بدهد ،بعد موضوع بازگشت آمریکا به برجام
یک مساله ثانوی است .موضوع اصلی این است که
روابط اقتصادی ما با کشورها عادی شود .اگر به
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱نگاه کنید ،تعهدی که آنجا
وجود داشته در واقع عادیسازی روابط اقتصادی
ایران با دنیا بوده که بهدلیل تحریمهای آمریکا و
اتحادیه اروپا و بهدلیل تبعیت بسیاری از آمریکا،
منطق قانونیای غیرعادی شده بود
بدون هیچ
ِ
و در این چهار سال هم با فشارهایی که ترامپ
آورد این وضعیت ادامه پیدا کرد .بنابراین خواست
رهبر انقالب ،مسووالن کشور و مذاکرهکنندگان
همین است که مهمترین اولویت ،برداشتهشدن

یادداشت

تحریمهاست .بعد از آن بحث ورود آمریکا به برجام
مورد توجه قرار میگیرد.
همانطور که میدانید آمریکا و اروپا برای رفع
تحریمها باید یکسری گامهای عملی بردارند .این
اقدامات چیست؟ چه خسارتهایی از ناحیه خروج
آمریکا از برجام به ما وارد شده و این خسارتها
چگونه قابل جبران است؟
یکی از گامهای عملی این است که باید روابط
اقتصادی ایران با جهان عادی شود؛ یعنی حلوفصل
تمام اقداماتی که آمریکا کرده و باعثشده رابطه
اقتصادی با ایران را محدود بکند .ما با آمریکا
کاری نداریم .اما اگر بخواهیم وارد جزئیات بشویم،
باید محدودیتهایی را که برای فروش نفت ایران
ایجاد کردند بردارند .نفت ایران مشتری دارد،
ولی آمریکاییها با روشهای زورمندانه و فشار
مانع شدند که مشتریها نفت ایران را خریداری
کنند .خب این هم باید متوقف شود .باید روابط
بانکی ما به حالت اولیه برگردد .باید قراردادهایی
که با شرکتهای مختلف داشتیم اجرایی بشود باید
طرفهای مختلف کارگزاریهای بانکی ما به حالت
اول برگردند .مشکالتی که برای حملونقل و بیمه
ما بوده را باید برگردانند.
بهعبارت دیگر ،آنچه در ضمیمه دوم برجام هست
تاکید بر آثار اقدامات دارد .نه فقط اینکه آقای
بایدن یک متنی را امضا بکند .امضا ضروری است،
اما این فقط شرط الزم است .شرط کافی این است
که ما آثار اقدامات آمریکا را ببینیم .هم در برجام،
هم در بحث تعهدات اتحادیه اروپا و هم در بحث
تعهدات آمریکا مطرح و تاکید شده است .حرفی که
ما در چهار سال گذشته به اروپاییها زدیم این است
که درست است شما یکسری امضا کردید و یک
رشته تحریمها را برداشتید ،اما مردم ایران اثری
متن کامل
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اینجا تهران است (خیابان ولی عصر)
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