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وبینار تکمیلی آشنایی با انواع بیمه های 
بازرگانی و کاربرد آنها 

ادامه در صفحه2

اعـتراض سندیکا بـه 
عدم پرداخت مطالبات اعضا
نودمین جلسه دوره هفتم هیات  مدیره سندیکای 
ایران، بیست و چهارم فروردین سال  برق  صنعت 
بازرسین  و  مدیره  هیات  اعضای  حضور  با  جاری 

سندیکا به صورت برخط برگزار شد.
ــر  ــات اخیـ ــی از اقدامـ ــه گزارشـ ــدای جلسـ در ابتـ
ـــزارش  ـــن گ ـــد. در ای ـــه ش ـــر ارائ ـــط دبی ـــندیکا توس س
بـــه پیگیـــری مطالبـــات اعضـــا، ارائـــه پیشـــنهادات 
ســـندیکا در خصـــوص پیش نویـــس قـــرارداد خریـــد 
ــر،  ــرکت توانیـ ــه شـ ــرق بـ ــی بـ ــای تخصصـ کاالهـ
ــه  ــرق و تهیـ ــت بـ ــود صنعـ ــع موجـ ــل وضـ تحلیـ
پیشـــنهادات ســـندیکا در خصـــوص تحقـــق شـــعار 
ســـال، انعـــکاس نقطـــه نظـــرات ســـندیکا در خصـــوص 
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طـــرح تعـــدادی از نماینـــدگان مجلـــس مبنـــی 
بـــر واگـــذاری شـــرکت های آب و بـــرق بـــه 
شـــهرداری ها و اشـــاره شـــد. همچنیـــن انتشـــار 
ـــتعالم  ـــتبران، اس ـــریه س ـــری نش ـــماره 4 سراس ش
ــون  ــرای قانـ ــع اجـ ــات و موانـ ــات، تعارضـ ابهامـ
ـــا  ـــب کار از کمیته ه ـــط کس ـــتمر محی ـــود مس بهب
ـــرکت  ـــا ش ـــا ب ـــکالت اعض ـــری مش ـــا، پیگی و اعض
ـــت  ـــر و معاون ـــرکت توانی ـــتان از ش ـــع خوزس توزی
قضایـــی دادســـتانی کل کشـــور و هماهنگـــی 
ـــر  ـــرکت در توانی ـــن ش ـــا ای ـــی ب ـــه اختصاص جلس
و ابـــالغ و اطالع رســـانی فهـــارس بهـــای انتقـــال 
ـــال 1400 بخـــش  ـــرق س ـــروی ب ـــع نی ـــوق توزی و ف

دیگـــری از گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود. 
در ادامـــه جلســـه بـــا توجـــه بـــه پیگیری هـــای 
ــت  ــرای پرداخـ ــر بـ ــرکت توانیـ ــندیکا از شـ سـ
ـــدم  ـــال و ع ـــی س ـــام پایان ـــا در ای ـــات اعض مطالب
اقـــدام موثـــر از ســـوی شـــرکت های بـــرق 
منطقـــه ای و توزیـــع نیـــروی بـــرق، مقـــرر 
شـــد ســـندیکا اعتـــراض خـــود را نســـبت بـــه 
رونـــد پرداخـــت مطالبـــات بـــه مدیـــران ارشـــد 
وزارت نیـــرو و توانیـــر منعکـــس و از تمامـــی 
ـــات  ـــری مطالب ـــرای پیگی ـــندیکا ب ـــای س ظرفیت ه

اعضـــا اســـتفاده شـــود.  
در بخـــش بعـــدی جلســـه برنامه هـــای ســـندیکا 
بـــرای ســـال 1400 توســـط دبیـــر ارائـــه و 
مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت. در ایـــن 
بخـــش تاکیـــد شـــد کـــه بـــه دلیـــل برگـــزاری 
ـــوری  ـــت جمه ـــات ریاس ـــیزدهمین دوره انتخاب س
ـــاالن اقتصـــادی  ـــرای فع ـــاه، امســـال ب در خـــرداد م
ـــات کالن  ـــت و موضوع ـــازی اس ـــال سرنوشت س س
ــزوده  ــندیکا افـ ــای سـ ــه برنامه هـ ــد بـ ــز بایـ نیـ
ــی از  ــد گزارشـ ــنهاد شـ ــن پیشـ ــود. همچنیـ شـ

ـــز  ـــال ۹۹ نی ـــتاوردهای س ـــات و دس ـــش اقدام پای
تهیـــه و دالیـــل عـــدم تحقـــق موضوعاتـــی کـــه 
بـــه نتیجـــه مطلـــوب نرســـیده اند، اعـــالم شـــود. 
ـــات  ـــری موضوع ـــرر شـــد پیگی ـــن اســـاس مق ـــر ای ب
کالن کســـب و کار نیـــز در برنامـــه ســـال 1400 
ـــا  ـــا ب ـــه ه ـــوند و برنام ـــه ش ـــر گرفت ـــندیکا درنظ س
ـــرایط  ـــی ش ـــت و پیش بین ـــرات دول ـــه تغیی ـــگاه ب ن
ـــرر شـــد  ـــن شـــود. همچنیـــن مق ناشـــی از آن تدوی
ــات  ــوی هیـ ــده از سـ ــن شـ ــای تعییـ اولویت هـ
ــا  ــا و اعضـ ــا کمیته  هـ مدیـــره پـــس از طـــرح بـ
ـــا  ـــک از اولویت ه ـــر ی ـــل ه ـــه عم ـــخص و برنام مش
ـــه  ـــره ارائ ـــات مدی ـــه هی ـــی ب ـــد نهای ـــت تایی جه

ـــود.  ش
در ادامـــه بـــا توجـــه بـــه بحـــث و بررســـی در 
ـــس  ـــدگان مجل ـــدادی از نماین ـــرح تع ـــوص ط خص
ــذاری شـــرکت های آب و بـــرق  ــر واگـ مبنـــی بـ
ـــب  ـــندیکا مرات ـــد س ـــرر ش ـــهرداری ها، مق ـــه ش ب
ـــه  ـــما ب ـــا را رس ـــن طرح ه ـــا ای ـــود ب ـــت خ مخالف
مراجـــع ذیربـــط منعکـــس کنـــد. همچنیـــن بـــا 
ـــنهادات  ـــد پیش ـــرر ش ـــره مق ـــأت مدی ـــت هی موافق
و نظـــرات اعـــالم شـــده ســـندیکا در خصـــوص 
کاالهـــای  خریـــد  قـــرارداد  پیش نویـــس 
ـــرکت  ـــدی از ش ـــورت ج ـــه ص ـــرق ب ـــی ب تخصص

توانیـــر پیگیـــری شـــود.
ـــکالت  ـــی از مش ـــه گزارش ـــدی جلس ـــش بع در بخ
ـــا شـــرکت توزیـــع بـــرق خوزســـتان  متعـــدد اعضـــا ب
ـــه  ـــندیکا ب ـــوی س ـــوع از س ـــن موض ـــکاس ای و انع
مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر و معاونـــت قضایـــی 
ـــی  ـــه ای اختصاص ـــه جلس ـــه و ب ـــه ارائ ـــوه قضایی ق
کـــه بـــا ایـــن شـــرکت در توانیـــر ترتیـــب داده 
ـــا  ـــی اعض ـــد از تمام ـــرر ش ـــد. مق ـــاره ش ـــت اش اس
در خصـــوص مشـــکالت احتمالـــی بـــا شـــرکت 

ـــن جلســـه  ـــرح در ای ـــت ط ـــتان، جه ـــع خوزس توزی
اســـتعالم صـــورت گیـــرد و در جلســـه طـــرح و 

ـــود.  ـــری ش پیگی
ـــا محـــور  بررســـی مشـــکالت ناشـــی از شـــیوع کرون
بعـــدی جلســـه بـــود و مقـــرر شـــد بـــا توجـــه 
ــدید  ــا و تشـ ــارم کرونـ ــوج چهـ ــیوع مـ ــه شـ بـ
محدودیت هـــا و مشـــکالت قـــراردادی ناشـــی از 
ـــرایط  ـــالم ش ـــرای اع ـــری الزم ب ـــندیکا پیگی آن، س
ـــن  ـــل آورد و ای ـــا را بعم ـــاژور در قرارداده فورس م
ــز  ــی نیـ ــورای هماهنگـ ــیر شـ ــری از مسـ پیگیـ

ـــود. ـــام ش انج
ـــوه  ـــا ق ـــندیکا ب ـــات س ـــی از توافق ـــه گزارش در ادام
ـــژه  ـــر وی ـــروه تدابی ـــکیل کارگ ـــرای تش ـــه ب قضایی
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق ارائـــه و مقـــرر شـــد 
تســـریع در برگـــزاری جلســـات کارگـــروه انجـــام 
ـــر از  ـــن تقدی ـــره ضم ـــات مدی ـــن هی ـــود. همچنی ش
ـــل  ـــاخت داخ ـــت از س ـــه حمای ـــه و کمیت دبیرخان
ـــاد  ـــتماتیک ایج ـــات سیس ـــت ارتباط ـــندیکا باب س
ـــور  ـــه منظ ـــرد ب ـــرر ک ـــت، مق ـــا وزارت صم ـــده ب ش
پیگیـــری موضوعـــات مبتالبـــه اعضـــا، برقـــراری 
ــتاد  ــا سـ ــر بـ ــتمر و موثـ ــدی مسـ ــاط جـ ارتبـ
ـــتور کار  ـــز در دس ـــد نی ـــع تولی ـــع موان ـــهیل رف تس

ـــرد.  ـــرار گی ـــود ق خ
در ادامـــه مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــه منظـــور تعمیـــم 
ـــد  ـــرای تولی ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــای در نظ حمایت ه
ـــات  ـــدگان خدم ـــکاری و تولیدکنن ـــوزه پیمان ـــه ح ب
ـــام  ـــه ســـخنان مق ـــا اســـتناد ب فنـــی و مهندســـی، ب
معظـــم رهبـــری در خصـــوص مشـــمول شـــدن 
تولیدکننـــدگان خدمـــات در زمـــره حمایت هـــای 
تدویـــن شـــده بـــرای تولیـــد، پیگیری هـــای الزم 
از وزارت صمـــت و ســـتاد تســـهیل رفـــع موانـــع 

ـــرد. ـــورت پذی ـــد ص تولی

ـــای  ـــد پیگیری ه در بخـــش بعـــدی گزارشـــی از رون
صـــورت گرفتـــه در خصـــوص قراردادهـــای متوقـــف 
ـــای  ـــی و قرارداده ـــه حقوق ـــت کمیت ـــط ریاس توس
ـــه تعییـــن  ـــن گـــزارش ب ـــه شـــد. در ای ســـندیکا ارائ
ـــک  ـــال ۹۶ و پی ـــه از س ـــرارداد ک ـــف 201 ق تکلی
دوم نـــرخ ارز متوقـــف مانـــده بودنـــد، اشـــاره و 
عنـــوان شـــد کـــه از ایـــن تعـــداد،31  قـــرارداد 
خاتمـــه و ۶ قـــرارداد فســـخ شـــده و مابقـــی در 
ـــه  ـــا توج ـــن ب ـــتند. همچنی ـــیدگی هس ـــال رس ح
ـــه  ـــوز ب ـــد هن ـــای جدی ـــار قرارداده ـــه آم ـــه اینک ب
صـــورت دقیـــق از ســـوی توانیـــر اعـــالم نشـــده 
ـــری  ـــز پیگی ـــوع نی ـــن موض ـــد ای ـــرر ش ـــت، مق اس

ـــود. ش
ــت  ــان فهرسـ ــه همچنـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ در ادامـ
بهـــا در قراردادهایـــی کـــه بـــا منابـــع داخلـــی 
و  شـــده اند  تعریـــف  توزیـــع  شـــرکت های 
ــع  ــرکت های توزیـ ــرای شـ ــپ بـ ــن تیـ همچنیـ
اجرایـــی نشـــده اســـت، مقـــرر شـــد ایـــن 
موضوعـــات از مراجـــع ذیصـــالح پیگیـــری شـــود. 
ــق  ــن حـ ــرای تعییـ ــه بـ ــن جلسـ ــان ایـ در پایـ
ــد حـــق  ــرر شـ ــال 1400، مقـ ــای سـ عضویت هـ
ــق  ــاری طبـ ــال جـ ــاب سـ ــت علی الحسـ عضویـ
ــای  ــاس هزینه هـ ــر اسـ ــر بـ ــنوات اخیـ روال سـ
اجرایـــی ســـندیکا و درنظرگرفتـــن تخفیـــف 
ـــه  ـــنهاد دبیرخان ـــبه و پیش ـــابی محاس ـــوش حس خ
ســـندیکا جهـــت بررســـی و تصمیم گیـــری بـــه 

هیـــات مدیـــره ارائـــه شـــود. 
*بـــا توجـــه بـــه شـــرایط ناشـــی از شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا جلســـه کامـــال آنالیـــن برگـــزار 

ــت. ــیوی اسـ ــس آرشـ ــده و عکـ شـ
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متن کامل

آشنایی با متهم ردیف اول 
مشکالت صنعت انرژی/یارانه 

سوخت نیروگاه ها 2 برابر بودجه 
عمومی وزارت نیرو

یارانه  گفت:  انرژی  اقتصاد  کارشناس  یک 
پرداختی دولت برای تامین سوخت بخش برق 
و  است  تومان  میلیارد  هزار   200 حدود  کشور 
به جیب مشترکان  یارانه  این  از  اعظمی  بخش 

پرمصرف هدایت می شود.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
زمانیکه به بررسی بخش اعظمی از مشکالت بخش 
انرژی کشور اقدام کنید، پس از ریشه یابی اساسی 
تنها به یک متهم ردیف اول به نام نظام تعرفه گذاری 

انرژی می رسید.
از  شماری  انگشت  تعداد  مشابه  ما،  کشور  در 
یارانه  ارائه  سیاست  از  جهان  در  دیگر  کشورهای 
انرژی در حوزه نظام تعرفه گذاری استفاده می شود. 
به این معنا که تنها بخش اندکی از هزینه تمام شده 
تولید، تبدیل و توزیع انرژی از مشترکان به عنوان 
هزینه انرژی دریافت شده و مابه التفاوت قیمت تمام 
در  مشترکان  توسط  شده  پرداخت  هزینه  و  شده 

قالب یارانه انرژی و توسط دولت پرداخت می شود.

متولیان  سوی  از  شده  ارائه  جزئیات  استناد  به 
صنعت برق کشور، هزینه تمام شده تولید و توزیع 
سوخت  هزینه  گرفتن  نظر  در  بدون  برق  انرژی 
معادل 700 تومان برای هر کیلووات برآورد می شود 
به  برق  کیلووات  هر  فروش  میانگین  حالیکه  در 
خانگی  و  تجاری  صنعتی  کشاورزی،  مشترکان 
معادل ۶0 تومان است. در حقیقت دولت تنها برای 
معاد  مشترکان  به  شده  فروخته  برق  کیلووات  هر 

۶40 تومان یارانه پرداخت می کند.
با توجه به میزان  مسئله اصالح نظام تعرفه گذاری 
نظر  مد  که  سال هاست  جهانی،  ادبیات  و  مصرف 
انرژی کشور و همچنین کارشناسان  ارشد  مدیران 
و  راستا  همین  در  است.  گرفته  قرار  انرژی  حوزه 
نظام  اصالح  مسئله  پیرامون  بحث  منظور  به 
پرداخت  منفی  تبعات  و  انرژی کشور  تعرفه گذاری 
پور،  رستم  قاسم  سراغ  به  کشور  انرژی  یارانه 
انرژی انجمن اقتصاد مقاومتی  کارشناس اقتصادی 

رفتیم تا در این رابطه به گفتگو بپردازیم.
مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:

بخش  چالش  مهمترین  انرژی  یارانه  *پرداخت 
انرژی کشور

فارس: در حال حاضر بخش انرژی کشور با مشکالتی 
دست و پنجه نرم می کند، از نظر شما به عنوان یک 
صنعت  عارضه  مهمترین  انرژی  اقتصاد  کارشناس 

برق کشور چیست؟
رستم پور: ببینید در کشور ما یارانه پرداختی حوزه 
انرژی بسیار زیاد و کمر شکن است، قیمت نهایی 
برق متشکل از هزینه سوخت، هزینه  تبدیل سوخت 
به انرژی برق و همچنین هزینه های انتقال و توزیع 
برق هست که در حال حاضر قیمت سوخت تحویلی 
به نیروگاه های کشور تقریباً رایگان می باشد. وقتی 
می شود  برق  صنعت  در  انرژی  یارانه  از  صحبت 

مربوط به همین سوخت رایگان نیروگاه ها است که 
طبعاً قیمت نهایی برق تحویلی به همه مشترکان، 
فارغ از نوع مشترک و نیز میزان مصرف هر مشترک، 
با لحاظ سوخت رایگان محاسبه می شود. از این رو، 
همانند بسیاری از حامل های انرژی دیگر، هر اندازه 
دارای  بالتبع  کند،  بیشتری مصرف  برق  مشترکی، 
سهم بیشتری از یارانه سوخت مربوط به بخش برق 

خواهد بود.
یارانه  میزان  پیرامون  برآوردی  تاکنون  آیا  فارس: 
داشته اید  برق  صنعت  حوزه  در  دولت  پرداختی 
که مشخص کند چه مقدار منابع دولتی برای این 

مسئله در نظر گرفته می شود؟
رستم پور: بر مبنای محاسبات انجام شده در رابطه با 
میزان یارانه انرژی پرداختی دولت، تنها برای تولید 
توسط  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   200 حدود  برق 

دولت پرداخت می شود.
بودجه  برابر   2 برق  تولید  سوخت  یارانه  *مبلغ 

عمومی وزارت نیرو
فارس: ممکن است مبنای این برآورد را بیان کنید؟
رستم پور: میزان این یارانه هم قابل توجه هست. 
به عنوان مثال با فرض تولید ساالنه 300 میلیارد 
کیلووات ساعت برق، حداقل 75 میلیارد مترمکعب 
سوخت گاز معادل برای این میزان تولید مورد نیاز 
هست که اگر قیمت هر مترمکعب را 13 سنت در 
تومانی،  هزار  دالر 20  نرخ  فرض  با  و  بگیریم  نظر 
ارزش  تومان  میلیارد  هزار   1۹5 بر  بالغ  چیزی 
می شود  سوزانده  نیروگاه ها  در  که  است  سوختی 
دریافت  مصرف کنندگان  از  پولی  هیچ  آن  بابت  و 
نمی شود. در حقیقت این هزینه سوخت مورد نیاز 
برای تولید برق است و یارانه تبدیل انرژی در نظر 

گرفته نشده است.
فارس: این سیاست اتخاذی در حوزه انرژی کشور و 

به خصوص بخش برق یعنی پرداخت یارانه انرژی و 
تفاوت در قیمت تمام شده و قیمت فروش برق چه 

آثاری بر فضای اقتصادی کشور دارد؟
مصرف  میزان  به  بسته  شما  که  زمانی  پور:  رستم 
یارانه  تومان  میلیارد  هزار   200 مجموعا  فرد  هر 
پرداخت می کنید، باید منتظر آثار سوء آن باشید. 
در یک فضای اقتصادی متعادل و با مدیریت درست 
به  برق  فروش  فعلی  نرخ های  عملکرد،   بر  مبتنی 
و  انرژی  تبدیل  هزینه های  کفاف  باید  مشترکین 
انتقال و توزیع و برق را بدهد ولی با رایگان بودن 
سوخت نیروگاه ها، عماًل هیچ انگیزه ای حتی در خوِد 
صنعت برق برای ارتقا بهره وری انرژی وجود ندارد و 
نتیجه آن راندمان پایین نیروگاه ها در کشور، تلفات 
با کشورهای  مقایسه  در  توزیع  در بخش  نامناسب 
دنیا، سبد تولید انرژی عمدتاً وابسته به سوخت گاز 

است.
*آزادسازی قیمت سوخت همراه با انحراف تخصیص 

منابع است
برای جایگزین کردن پرداخت  آیا سیاستی  فارس: 
یارانه انرژی و جلوگیری از آثار منفی آن بر فضای 

اقتصادی کشور وجود دارد؟
هدر  از  جلوگیری  برای  مناسب  راهکار  پور:  رستم 
رفت منابع انرژی کشور و یارانه انرژی گران کردن 
هزینه انرژی پرمصرف ها است. به عبارت دیگر راهکار 
کشور،  منابع  هدررفت  از  جلوگیری  برای  درست 
مشترکین  برای  را  سوخت  قیمت  اینکه  کنار  در 
پرمصرف به قیمت آزاد حساب کرد، باید سازوکاری 
به  نسبت  نیز  هم  برق  صنعت  که  شود  طراحی 
برق  توزیع  تا  تولید  زنجیره  در  انرژی  بهره وری 
حساسیت داشته باشد. اساساً منابع حاصل از واقعی 
شدن قیمت سوخت برای مشترکین پرمصرف برق 
نباید به عنوان درآمد صنعت برق لحاظ شود؛ بلکه 

https://www.farsnews.ir/news/14000128000464/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-2
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آیا ریسک های محیط زیستی 
بیت کوین بیش از حد اغراق 

شده اند؟
بیت کوین و سایر رمزارزها طی ماهها و سالهای 
اخیر توجه منفی زیادی را به دلیل مصرف باالی 

انرژی جلب کرده اند.
به گزارش ایسنا، بیت کوین به دلیل فرآیند انرژی 
بر استخراج توسط دستگاههای ماینر، به تنهایی به 
انرژی مصرف می کند. هر چه  میزان مشابه هلند 

رایانه های بیشتری مورد استفاده قرار گیرند، پول 
بیشتری تولید می  شود و با سر به فلک کشیدن 
مصرف  برای  بیشتری  انگیزه  کوین،  بین  قیمت 
نیروی رایانشی انرژی بر بیشتر به وجود آمده است. 
این ایراد قابل مالحظه، مخالفان و منتقدان صریحی 
را به دنبال داشته است. یکی از این منتقدان کسی 
است  داده  هشدار  علنا  که  گیتس  بیل  جز  نیست 
بیت کوین برای تغییرات اقلیمی بد است. نیویورک 
تایمز ماه گذشته به نقل از بیل گیتس نوشته بود: 
در  بیشتری  برق  مبادله،  هر  ازای  به  کوین  بیت 
دیگری  انسانی  شده  شناخته  روش  هر  با  مقایسه 

مصرف می کند.
نیست.  کوین  بیت  برجسته  منتقد  تنها  گیتس 
در  گذشته  چهارشنبه  امریکا  بانک  تحلیلگران 
برای  خوبی  خبر  رمزارز  این  نوشتند:  یادداشتی 
انرژی  مصرف  برآورد شده  و  نیست  زیست  محیط 
بیت کوین در دو سال گذشته بیش از 200 درصد 
جدی  زیستی  محیط  ریسک های   و  کرده  رشد 
ایجاد کرده است به خصوص با در نظر گرفتن این 
کوین  بیت  ماینینگ  از  زیادی  بخش  که  حقیقت 
انجام می گیرد که زغال سنگ همچنان  در چین 
دهد.  می  تشکیل  را  انرژی  سبد  از  بزرگی  بخش 
انرژی،  المللی  بین  آژانس  آمار  جدیدترین  طبق 
شود  می  تامین  سنگ  زغال  از  چین  انرژی  عمده 
که حدود 5۸ درصد از کل سبد انرژی این کشور را 

تشکیل می دهد.
بیت  گویند  می  کوین  بیت  طرفداران  حال  این  با 
دهند،  می  نشان  که  آماری  از  بیشتر  بسیار  کوین 
سپتامبر  گزارش  است.  زیست  محیط  دوستدار 
درصد   3۹ که  داد  نشان  کمبریج  دانشگاه   2020
حاضر  حال  در  صنعت  این  ماینینگ  فعالیت  از 
توسط انرژی تجدیدپذیر به خصوص برق آبی تامین 

می شود. اگرچه این گزارش خاطر بسیاری از فعاالن 
محیط زیست و منتقدان بیت کوین را آسوده می 
کند اما در مقایسه با گزارشی قبلی که مدعی بود 
انرژی  منابع  از  استفاده  با  ماینینگ  از  درصد   7۶
به عقب می  تامین می شود، یک گام  تجدیدپذیر 

رود.
با این حال 3۹ درصد چیزی نیست که بتوان نادیده 
گرفت و برخی از حامیان بیت کوین می گویند این 
رمزارز در واقع با فراهم کردن امکان بازدهی سریع 
سرمایه گذاریهای دوستدار محیط زیست می تواند 
به عنوان یک عامل تاثیرگذار در توسعه فناوریهای 
مایک  کند.  کمک  آینده  در  تجدیدپذیر  انرژی 
کویلر، مدیرعامل شرکت فوندری، یکی از بزرگترین 
در  شمالی  آمریکای  رمزارز  ماینینگ  شرکتهای 
مصاحبه با مارکت اینسایدر گفت: بر این باور است 
که بیت کوین می تواند به عنوان پلی میان تولید 
انرژی فعلی و تولید انرژی تجدیدپذیر جهان آینده 

عمل کند.  
کرده  تکیه  حقیقت  این  بر  خود  استدالل  در  وی 
که رشد تجدیدپذیرها که از نظر ماهیت بر اساس 
الگوهای جوی و عوامل محیط زیستی دیگر متغیر 
می  منجر  انرژی  تولید  مازاد  به  گاهی  هستند، 
کوین  بیت  ماینینگ  فعالیت  یک  دادن  قرار  شود. 
تجدیدپذیر  انرژی  تولید  پایگاههای  نزدیک  در 
آنها  انرژی  تولید  مازاد  از  استفاده  امکان  تواند  می 
و  فناوریها  بیشتر  توسعه  بنابراین  و  کند  فراهم  را 

زیرساختهای انرژی پاک را تشویق می کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، اگر چنین نظریه ای 
درست باشد می تواند به عنوان راهی برای کاستن 
از شدت رد پای کربن فزاینده و عظیم رمزارزها در 
شرایطی که رشد پرشتاب صنعت رمزارز ادامه دارد، 

اثرات مهمی داشته باشد.

سخنگوي صنعت برق:

دولت در تعیین نرخ برق قابل 
فروش نیروگاه هاي تجدیدپذیر 

به مراکز رمز ارزها دخالتي 
ندارد

سخنگوي صنعت برق گفت: دولت هیچ دخالتي 
نیروگاه هاي  فروش  قابل  برق  نرخ  تعیین  در 
تجدیدپذیر به مراکز استخراج رمز ارزها نخواهد 
داشت و به همین دلیل این نوع قراردادها کامال 

توافقي و رقابتي خواهد بود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش   به 
"مصطفي رجبي مشهدي" در همین خصوص اظهار 
متنوع  تجدیدپذیر  نیروگاه هاي  برق  تعرفه  داشت: 
ادامه  وي  است.  استفاده  مورد  فناوري  به  وابسته  و 
داد: به طور مثال برق تولیدي حاصل از نیروگاه هاي 
خورشیدي با نیروگاه هاي بادي نرخ متفاوتي دارد و 
تعرفه برق هر کدام متناسب با فناوري هایي که دارند 
و هزینه هاي سرمایه گذاري انجام شده مطابق با توافق 
خریدار و فروشنده تعیین مي شود. بر پایه این گزارش، 
وزیر نیرو به تازگي آخرین ویرایش مقررات تامین برق 
مراکز استخراج رمز ارز را ابالغ کرده است. بر اساس 
این ابالغیه، تامین برق مرکز استخراج رمز ارزها به 
چهار روش امکان پذیر است که انتخاب آن به عهده 
متقاضي است. این گزارش حاکی است، براساس این 
ابالغیه، تامین برق از طریق الف( سرمایه گذاري در 
طرح هاي بهینه سازي مصرف برق، ب( تامین برق از 
طریق نیروگاه هاي تجدیدپذیر )اعم از موجود و جدید(، 
ج( اتصال به شبکه و خرید انرژي از شرکت برق و یا 
د( با نصب و بهره برداري از مولدهاي حرارتي، چهار 
روش تعریف شده اي است که متقاضیان مي توانند براي 

تامین برق مراکز خود یکي از آنها را انتخاب کنند.
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متن کامل

هزینه تولید برق در ایران چقدر 
است؟

تمام  برق هزینه  مدیران صنعت  نظر  اساس  بر 
بدون سوخت حدود  کیلووات ساعت  شده هر 
130 تومان مطرح و هزینه های جاری نیز حدود 
36 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و 
این در حالی  است که درآمد حاصل از فروش برق 
در سال گذشته قطعا کمتر از 25 هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود. به عبارتی دیگر صنعت 
برق در سال 13۹۹ فقط در بخش جاری خود با 
حدود 11 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده 

است.
بـه گزارش ایسـنا، شـاخص های عملکـردی صنعت 
بـرق در سـال 13۹۹ بدیـن ترتیب بـود که ظرفیت 
منصوبـه بـه حـدود ۸5 هزار مـگاوات رسـید؛ پیک 
بـار بـرای اولیـن بـار طـی یـک دهـه اخیـر بـا 5۸ 
هـزار و 200 مگاوات در شـب اتفـاق افتاد و فروش 
بـرق تقریبـاً بالـغ بـر 2۹0 هـزار میلیـون کیلووات 

سـاعت منتهـی شـد و تعـداد مشـترکان جدیـد به 
حـدود 1 میلیـون و 250 هزار مشـترک رسـید.

طـول شـبکه های جدیـد  فوق توزیـع و انتقال بالغ 
بـر 1200 کیلومتر مدار شـد و ظرفیت اضافه شـده 
بـه پسـت های فـوق توزیـع و انتقال بالغ بـر ۸000 
مگاولـت آمپـر و طـول شـبکه های توزیـع اضافـه 
شـده نیـز بـه حـدود 15 هـزار کیلومتـر رسـیده 
 20 حـدود  توزیـع  پسـت های  تعـداد  بـه  اسـت. 
هزار دسـتگاه اضافه شـده اسـت. در بخش توسـعه 
انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی  نیز در 
بـه همـان پاشـنه سـالهای قبـل چرخیـد و میـزان 
صـادرات بـرق نیـز در مـرز هشـت هـزار میلیـون 

کیلـووات سـاعت بوده اسـت.
شـاخص های عملکـردی فـوق بـا اندکـی تغییـرات 
طـی یـک دهـه اخیـر به جـز بخـش صـادرات برق 
ثابـت بـوده و از رشـد یکنواختـی، پیـروی می کند. 
صنعـت  عملکـردی  شـاخص های  از  دیگـر  یکـی 
بـرق برنامه ریـزی و تـالش بـرای کاهـش تلفـات 

بـرق اسـت کـه در صـورت مانـدگاری و پایـداری، 
شـاخص بسـیار خـوب و مانـدگاری بـرای صنعـت 

بـرق خواهـد بود.
شـاخص های  آینـه  در  بـرق  اقتصـاد  چنانچـه 
عملکـردی فقـط تحلیل آماری شـود، بخـش تولید 
بـا بـه مـدار آوردن 2200 مـگاوت ظرفیـت جدید؛ 
حـدود یک و نیـم میلیـارد دالر بیشـترین عملکرد 
را داشـته اسـت و بخـش فـوق توزیـع و انتقـال بـا 
حـدود 5000 میلیـارد تومـان و بخـش توزیـع بـا 
حـدود 4000 میلیـارد تومـان بـه ترتیـب عملکرد 

داشـته اند. مالـی 
میزان فروش برق در سال 1400 چقدر است؟

کسـری اعتبـار و نقدینگـی در صنعت بـرق یکی از 
مشـکالت ایـن صنعـت بـوده و طبـق گفته سـعید 
مهـذب ترابـی، رئیـس انجمن شـرکت های خدمات 
انـرژی ایـران بـا وجـود اینکه  اکثـر  بازیگـران این 
صنعـت، بـه نحـوه بـازی در ایـن شـرایط عـادت 
کـرده انـد ولـی بـه علت سـخت تر شـدن ایـن نوع 
بـازی، به تدریـج بازیکنـان، زمین بـازی، تجهیزات 
و تکنولـوژی دچـار فرسـودگی و آسـیب دیدگـی و 
حتـی فروپاشـی می شـوند و با پدیده هایـی از قبیل 
خاموشـی های زمسـتان و تابسـتان مواجـه خواهیم 
شـد کـه به شـدت صنعت بـرق  کشـور را با چالش 

می کند. مواجـه 
وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه شـرایط سیاسـی 
موجـود و بویـژه انتخابـات سـال بعـد، پیـش بینی 
می شـود کـه روال معمـول یـک دهه اخیـر صنعت 
بـرق در سـال 1400 نیـز، هم از نظر شـاخص های 
عملکـردی و هـم از نظـر مالـی؛ شـاید بـا چالـش 
بیشـتری ادامـه یابـد، اظهـار کـرد: حداکثـر نیـاز 
مصـرف بـرق کشـور در تابسـتان 1400 بـه حدود 
۶2 هـزار مـگاوات می رسـد و میـزان فـروش بـرق 

بالـغ بـر حدود 320 هـزار میلیون کیلووات سـاعت 
خواهد رسـید و با توجه به شـرایط اقتصاد کشوردر 
بخـش مسـکن، انتظـار مـی رود تعـداد مشـترکان 
بـرق جدیـد بیشـتر از یـک میلیـون و 300 هـزار 
نشـود و کمـاکان افزایـش طـول شـبکه های توزیع 
بـرق حـدود 20 هـزار کیلومتـر و افزایـش طـول 
شـبکه های فـوق توزیـع و انتقال به حـدود دو هزار 

کیلومتـر مـدار خواهـد بود.
صـادرات ۸000 میلیـون کیلـووات سـاعت برق در 

1400 سال 
خدمـات  شـرکت های  انجمـن  رئیـس  گفتـه  بـه 
انـرژی ایـران میـزان بـرق صادراتـی کشـور نیز در 
سـال 1400 بـه حـدود ۸000 میلیـون کیلـووات 
سـاعت می رسـد و در شـاخص هایی از قبیل تلفات 
زیـادی  تغییـر  نیـز  نیروگاه هـا   راندمـان  و  بـرق 
حاصـل نخواهـد شـد. پیش بینی هـا حاکـی از بـه 
مـدار آمـدن حداقـل 500 مـگاوات ظرفیـت جدید 
در بخـش انرژی هـای نـو اسـت و کمـاکان شـدت 

مصـرف انـرژی افزایـش  یابـد.
ترابـی بـا بیان اینکـه با توجـه به شـرایط اقتصادی 
و سیاسـی کشـور بعید به نظر می رسـد کـه معجزه 
خاصـی در شـرایط مالـی و اقتصـادی صنعـت برق 
ایجـاد شـود و اگـر نـرخ متوسـط فـروش بـرق بـا 
حداکثـر 20 درصـد رشـد مواجـه باشـد؛ کمـاکان 
کسـری بودجه تا 15 هـزار میلیـارد تومانی صنعت 
بـرق قابـل پیش بینی اسـت، گفت: از طرفـی دیگر؛ 
بـا فـرض عـدم سـرمایه گـذاری مسـتقیم  صنعت 
بـرق در بخـش تولید، بـا توجه به ضـرورت حداقل 
۸000 تـا 10 هـزار میلیـارد تومانی سـرمایه گذاری 
مـورد نیـاز در بخـش توزیـع، فـوق توزیـع و انتقال 
و درآمدهـای ناشـی از فـروش انشـعاب، این بخش 
از صنعـت بـرق نیـز بـا کسـری تـا 50 درصـدی 

https://www.isna.ir/news/1400012916846/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت 
وگو با ایرنا تشریح کرد:

جزییات توافق آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران در 

عراق تا یک ماه آینده
مشترک  بازرگانی  اتاق  دبیرکل  ایرنا-  تهران- 
ایران و عراق با تشریح توافق 10 بندی ایران و 
عراق برای آزاد سازی پول های بلوکه شده، گفت: 
به سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه 
شرایط  در  معامالت  وضعیت  تا  دارد  نیاز  زمان 

عادی قرار بگیرد.
»حمید حسینی« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
بیان اینکه در اسفندماه سال ۹۹ مسئوالن دو کشور 

در مصاحبه هایی به طور رسمی از پرداخت بدهی 
ها عراق به ایران خبر دادند، اظهار داشت: این کشور 
بلوکه  های  پول  بازگشت  زمینه  در  معافیت هایی 
از  تواند فارغ  ایران دریافت کرده است و می  شده 
تحریم ها بدهی های خود را به ایران پرداخت کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان 
اینکه نماینده ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق 
بانک  این  کرد:  خاطرنشان  است،  داشته  مذاکره 
اعالم کرد که در حال حاضر تجار ایرانی می توانند 
با استفاده از پول های بلوکه شده، تجارت خود را 

انجام دهند.
ای  گانه   10 دستورالعمل  اینکه  بیان  با  حسینی 
تبیین شده تا شرکت های ایرانی و عراقی بتوانند با 
یکدیگر همکاری داشته باشند، تصریح کرد: در این 
بخشنامه آمده که می توانند از پول های بلوکه شده 
به صورت یورو، دالر و دینار استفاده کنند و بانک 

هزینه ای بابت کارمزد آن دریافت نخواهد کرد.
از  افزود:  توافق،   این  به سایر شرایط  اشاره  با  وی 
باید  ایران  گاز  و  توانیر  های  شرکت  دیگر  سوی 
شرکت های ایرانی را در نامه ای معرفی و تایید کنند 
زمینه  در  معامله  طرف  عراقی  شرکت  همچنین  و 

دارو و غذا باید تخصص و سابقه کار داشته باشد.
عراق  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  دبیرکل 
خاطرنشان کرد: بر اساس این دستورالعمل شرکت 
ایرانی کاالهای مورد نظر خود را از عراق خریداری 
کرده و زمانی که کاال وارد آب های ایران شود ۹0 
درصد و در زمان تخلیه بار 10 درصد باقی مانده از 

پول های ایران در بانک عراق آزاد خواهد شد.
به گفته حسینی، طبق بخش دیگری از  این توافق، 
تایید  دارویی،  و  کشاورزی  اقالم  خرید  صورت  در 
وزارت کشاورزی و دارویی عراق الزامی است و بعد 

از استعالم مالیاتی کاال قابل تبادل می شود.

وی با بیان اینکه این روند نیاز به مذاکره با شرکت 
های عراقی دارد، خاطرنشان کرد: تشویق آنها برای 
تجارت با ایران با رعایت این دستورالعمل ها سخت 
شده است و نیاز به زمان دارد اما در حال حاضر به 
لحاظ پرداخت بانکی و آزاد سازی پول های بلوکه 

شده ایران، مشکلی وجود ندارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید 
بر اینکه در تالش هستیم تا شرکت های عراقی را 
که  در صورتی  داشت:  اظهار  کنیم،  روند  این  وارد 
بخواهیم پول های ایران را در تجارت با شرکت هایی 
غیر از شرکت های عراقی آزاد کنیم نیاز است که 
شرکت مورد نظر در بانک تجارت عراق حساب باز 
به  را  شده  خریداری  کاالی  هزینه  بتوان  تا  کند 

حساب شرکت خارجی پرداخت کنیم.
حسینی تاکید کرد: به سرانجام رساندن این روند به 
حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا وضعیت معامالت 
در شرایط عادی قرار بگیرد و به زودی در این زمینه 

خبرهای خوبی خواهیم داشت.
مجموع  در  ایران  تجارت  کارنامه  ایرنا،  گزارش  به 
11 ماه سال ۹۹، 134 میلیون تن کاال به ارزش ۶5 
میلیارد و 500 میلیون دالر بوده که سهم صادرات 
103 میلیون و ۹0 هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 
1۹۸میلیون دالر و سهم واردات 30 میلیون و ۸1۸ 
هزار تن کاال به ارزش 34 میلیارد و 321 میلیون 

دالر بوده است.
از کل صادرات کشور، عراق با یک میلیون و 570 
جایگاه  در  دالر  میلیون   477 ارزش  به  تن  هزار 
دومین مقصد صادراتی کشور در 11 ماهه سال ۹۹ 

قرار گرفت.
بانک  کل  رییس  همتی«  »عبدالناصر  گفته  به 
مرکزی، حجم منابع ارزی ایران در عراق حدود پنج 

میلیارد دالر است.

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
می کند

دوره آموزشی جامع ثبت 
سفارش، ارز نیمایی و اظهار از 

راه دور در گمرک
اتاق  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  موسسه 
با  آموزشی  دوره  یک  )آیتک(  تهران  بازرگانی 
عنوان »دوره جامع ثبت سفارش واردات کاال از 
طریق سامانه NTSW، خرید و فروش ارز نیمایی 
و اظهار از راه دور در گمرک )EPL(« در فروردین 

1400 برگزار می کند.
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی 
دوره های  برگزاری  تداوم  برای  برنامه ریزی  تهران، 
آموزشی در سال 1400 را آغاز کرده و با برگزاری 
دوره آموزشی »جامع ثبت سفارش واردات کاال از 
طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی 
و اظهار از راه دور در گمرک )EPL(« به استقبال 

سال جدید رفته است.
این دوره آموزشی که به مدت 2۸ ساعت و هم زمان 
از 2۸  به صورت حضوری و آنالین برگزار می شود 
فروردین ماه سال 1400 آغاز شده و پس از آن در 
 20 لغایت   1۶ ساعت  از  دوشنبه  و  شنبه  روزهای 

ادامه می یابد.
فرآیند  راه(  )نقشه  گام  به  گام  مراحل  با  آشنایی 
عبور  رمز  دریافت  و  ثبت نام  نحوه  قطعی،  واردات 
ایران، نحوه  نام کاربری در سامانه جامع تجارت  و 
ایجاد و دریافت نقش های کاربری مختلف در سامانه 
دریافت  و  جست وجو  نحوه  ایران،  تجارت  جامع 
شناسه فروشنده خارجی، ایجاد درخواست، پیگیری 
ثبت سفارش تا صدور آن در سامانه جامع تجارت 
از ثبت سفارش،  فرآیندهای پس  با  ایران، آشنایی 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66803
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جهان اقتصاد و کسب وکار به روایت آمار

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته 
چهارم فروردین ماه 1400

نخست  سه ماهه  در  چین  اقتصادی  رشد  نرخ 
در  بودجه  کسری  رکوردشکنی   ،2021 سال 
آمریکا و نرخ بیکاری در کشورهای OECD جزو 
مهم ترین آمارهای اقتصادی منتشرشده طی این 

هفته بوده اند.
ارقام  و  اعداد  گذاشتیم،  سر  پشت  که  هفته ای  در 
متعددی در ارتباط با اقتصاد، تجارت و کسب وکار 
نهادهای  رسانه ها،  سوی  از  جهان،  نقاط  اقصی  در 
تحقیقاتی  مراکز  و  بین المللی  و  ملی  اقتصادی 
موارد  در  را می توان  آنها  مهم ترین  منتشر شد که 

ذیل خالصه کرد:
0.5 درصد در مقابل 15 درصد

درصد   15 که  حالی  در  پول:  بین المللی  صندوق 
صحرای  جنوب  کشورهای  ساکن  جهان  جمعیت 
بزرگ آفریقا هستند، سهم آنها از کل واکسن های 
تزریق شده در جهان برای ریشه کن کردن کووید-1۹ 
تنها 0.5 درصد بوده است. واکسیناسیون ُکند آینده 

اقتصاد این کشورها را تهدید می کند.
1۸74 میلیون تن و 5.۸ درصد

ورلد استیل: پیش بینی می شود که تقاضای جهانی 
فوالد در سال جاری میالدی با 5.۸ درصد افزایش 
نسبت به سال گذشته به 1۸74 میلیون تن برسد.

1۸.3 درصد
رویترز: اداره ملی آمار چین در گزارشی اعالم کرد 
سه ماهه  در  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  که 
نخست سال 2021 در مقایسه با دوره مشابه سال 

قبل 1۸.3 درصد افزایش یافته است.
1.4 تریلیون پوند

اندیشکده  کارشناسان  مطالعات  اساس  بر  رویترز: 
خروج  شدن  رسمی  زمان  از  فایننشال«،  »نیو 
انگلیس از اتحادیه اروپا تاکنون شرکت های مالی و 
خدمات بانکداری و شرکت های بیمه مجموعاً حدود 
1.4 تریلیون پوند از دارایی های خود را از انگلیس 
دوبلین،  جمله  از  اروپا  اتحادیه  مالی  قطب های  به 
پاریس، لوکزامبورگ، فرانکفورت و آمستردام منتقل 
کرده اند. در این مطالعه، اطالعات مالی بیش از 400 

شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
2.3 میلیارد دالر

سی ان ان: شرکت های جنرال موتورز و ال جی قصد 
دارند 2.3 میلیارد دالر برای تأسیس یک کارخانه 
برقی  خودروهای  باتری  تولید  به منظور  مشترک 
سرمایه گذاری کنند. این کارخانه جدید در نزدیکی 
یکی از کارخانه های جنرال موتورز در ایالت تنسی 

آمریکا تأسیس خواهد شد.
10 دالر

سی ان بی سی )CNBC(: شرکت مشاوره و تحقیقات 
اگر  که  کرد  اعالم  گزارشی  در  مکنزی  وود  انرژی 
بهای هر  اجرا شود،  پاریس  توافق آب وهوایی  مفاد 
بشکه نفت در افق 2050 می تواند به 10 دالر برسد.

14.3 میلیارد دالر
مارکت واچ: شرکت خدمات مالی و بانکداری جی پی 
مورگان که بزرگترین بانک آمریکایی از لحاظ ارزش 
نخست  سه ماهه  طی  می رود،  شمار  به  دارایی ها 
سال جاری میالدی 14.3 میلیارد دالر سود خالص 

کسب کرده است.
241 میلیارد دالر و 30.۶ درصد

دولت  رسمی  آمارهای  اساس  بر  پرس:  آسوشیتد 
چین، ارزش صادرات این کشور در ماه مارس امسال 
با 30.۶ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل 

به بیش از 241 میلیارد دالر رسیده است.

5.۶ درصد
نرخ  که  کرد  اعالم  استرالیا  آمار  اداره  بلومبرگ: 
بیکاری در این کشور طی ماه مارس با 0.2 واحد 
درصد   5.۶ به  قبل  ماه  به  نسبت  کاهش  درصد 

رسیده است.
۸00 میلیارد یورو

)بازوی  اروپا  کمیسیون  ارشد  مقام  یک  بلومبرگ: 
اجرایی اتحادیه اروپا( اعالم کرد که کشورهای عضو 
یورو  میلیارد  آینده ۸00  اتحادیه طی 5 سال  این 
تقریباً  که  کرد  خواهند  منتشر  جدید  قرضه  اوراق 
–که صرف  اوراق قرضه سبز  را  این مبلغ  یک سوم 
تشکیل  می شود-  سبز  پروژه های  مالی  تأمین 

خواهند داد.
1.7 تریلیون دالر

وال استریت ژورنال: کسری بودجه دولت آمریکا در 
پایان شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 1.7 
دولت  مالی  است. سال  گزارش شده  تریلیون دالر 

آمریکا از ابتدای اکتبر )10 مهر( آغاز می شود.
1.۶ درصد

یورو استات: شاخص تولید صنعتی در منطقه یورو 
دوره  به  نسبت  درصد   1.۶ امسال  فوریه  ماه  طی 

مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.
17.7 میلیارد یورو و 21.1 میلیارد یورو

کاال(  بخش  )در  تجاری  تراز  مازاد  استات:  یورو 
کشورهای منطقه یورو و اتحادیه اروپا طی ماه فوریه به 

ترتیب 17.7 و 21.1 میلیارد دالر برآورد شده است.
۶.7 درصد و 1.4 درصد

نرخ   :)OECD( اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان 
بیکاری در کشورهای عضو OECD طی ماه فوریه با 
اندکی کاهش نسبت به ماه قبل به ۶.7 درصد رسیده 
است که این رقم 1.4 درصد باالتر از متوسط نرخ بیکاری 

در این کشورها قبل از آغاز بحران کرونا است.

زورآزمایی نیروگاه های برق آبی 
برای غلبه بر چالش تامین برق 
تابستان/خروجی آب سدهای 

کشورنصف شد
نیرو  بارندگی، وزارت  به کاهش میزان  با توجه 
برای عبور موفق از اوج بار سال 1400 باید شرایط 
تامین 1480 مگاوات برق جایگزین نیروگاه های 

برق آبی را فراهم کند.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
حوضه های  اقلب  در  توجه  قابل  بارندگی  کاهش 
آب ریز کشور از یک سال سخت در تامین آب و برق 

پایدار خبر می دهد.
میزان بارندگی در برخی از حوضه های آبریز نظیر 
مرز شرقی کشور تا 70 درصد کمتر نسبت به سال 
این در حالیست که  به ثبت رسیده است.  گذشته 
بارش در سال آبی جاری پشت سر گذاشته  فصل 
شده و جبران این کمبود بارندگی در ماه های پیش 

رو دور از ذهن است.
یکی از پیامدهای منفی قابل توجه کاهش بارندگی 
به  برق  تولید  در  ناتوانی سدهای  در سطح کشور، 

منظور تامین انرژی پایدار کشور است.
توسط  برق سال گذشته  * 7 درصد پیک مصرف 

نیروگاه های برق آبی تامین شد
ثبت  شاهد  که  گذشته  سال  در  فارس  گزارش  به 

https://www.farsnews.ir/news/14000129000078/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
تهران تحلیل کرد

باور ملی، اعتماد ملی و اعتبار 
ملی الزمه جهش تولید

محیط  و  انرژی  کمیسیون  رئیس  پدیدار،  رضا 
شعار  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  زیست 
سال یعنی »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
این شعار تداوم مفهوم »جهش  تاکید کرد که 
تولید« است که سال گذشته عنوان شد و بخش 
خصوصی می تواند در صورت رفع موانع آن را 
محقق کند. اما الزمه رسیدن به این شعار، باور 

ملی، اعتماد ملی و اعتبار ملی است.
اتاق  زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی تهران در سخنانی با اشاره به این که سال 
»تولید،  سال  رهبری  معظم  مقام  سوی  از   1400
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اعالم شده است، تاکید 
باید در  اقتصاد کشور  بهبود و رونق  برای  کرد که 

مسیر جهش تولید حرکت کرد.
اتاق  عمومی  روابط  با  گفت وگو  در  پدیدار  رضا 
روی  پیش  مهم  مسائل  از  یکی  تهران،  بازرگانی 
اقتصاد کشور در سال جاری را کنترل تورم و حفظ 
ارزش  حفظ  گفت:  و  کرد  عنوان  ملی  پول  ارزش 
این  از  اقتصادی  باالی  اهمیت  بر  عالوه  ملی  پول 

جهت حائز اهمیت است که در حوزه اجتماعی هم 
موجب بهبود و ارتقای اعتماد به نفس ملی می شود 

و رضایت اجتماعی را فراهم می کند.
تولید در سال  نیافتن کامل بحث جهش  او تحقق 
شد  موجب  که  دانست  زیادی  موانع  به  را   13۹۹
حمایت های ضروری از تولید صورت نپذیرد. پدیدار 
گفت: قاچاق کاال )اعم از ورود یا خروج غیرقانونی 
کاال( و بخشنامه های عدیده ای که در حوزه تجارت 
خارجی صادر شد، از دالیلی بود که به عنوان مانع و 

ترمز در افزایش و جهش تولید عمل کرد.
داد:  ادامه  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
نیاز  جاری  سال  در  اقتصادی  شرایط  بهبود  برای 
مشوق هایی قوی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته 
شود چرا که سرمایه گذاری داخلی و خارجی الزمه 
جهش تولید است. ما باید سرمایه گذاران را تشویق 
می تواند  زمینه  این  در  خصوصی  بخش  و  کنیم 

نقشی محوری داشته باشد.
سیاستگذاری  حوزه  در  که  این  بیان  با  پدیدار 
بخش های  اختیار  در  عمده  سهم  کشور  اقتصادی 
حوزه  در  افزود:  است،  شبه دولتی  و  دولتی 
فعالیت های اقتصادی و مدیریت اقتصاد قریب به 5۶ 
درصد از اقتصاد ملی تحت اختیار بخش خصوصی 
انجام  مانع زدایی  و  پشتیبانی  اجازه  اگر  که  است 
می گیرد می تواند سنگ زیربنای اقتصاد کشور باشد 
و تولید جهش دهد و سطح درآمد ملی را به میزان 

قابل قبولی برساند.
او تاکید کرد که دولت باید بخش خصوصی را باور 
به  اعتماد بکند و  به بخش خصوصی  باشد،  داشته 
بخش خصوصی اعتبار بدهد.رضا پدیدار گفت: ما به 
باور ملی، اعتماد ملی و اعتبار ملی نیاز داریم. این 
مفاهیم الزمه رسیدن به شعار پشتیانی از تولید و 

مانع زدایی از مسیر جهش تولید است.

پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می دهد

چالش های بخش خصوصی برای 
واردات واکسن کرونا

اعطای مجوز برای واردات واکسن کرونا توسط 
شرکت های خصوصی در حالی است که به عقیده 
واردات  مجوز  اعطای  برای  دارو  صنعت  فعاالن 
فرصت سوزی  بخش خصوصی  به  کرونا  واکسن 

شده است.
به  قبل  ماه  از چند  کرونا  واکسن  واردات  فراخوان 
شده  داده  دارو  واردکننده  خصوصی  شرکت های 
که  داشت  تصمیم  بهداشت  وزارت  ابتدا  است. 
امنای  هیات  طریق  از  فقط  کرونا  واکسن  واردات 
ارزی انجام شود، اما ازآنجاکه این مجموعه، دولتی 
است با صالحدید وزیر بهداشت تصمیم گرفته شد 
تا هر یک از شرکت های خصوصی که امکان واردات 
واکسن از منابع معتبر و مورد تائید رادارند، بتوانند 
واکسن وارد کنند و در اختیار وزارت بهداشت قرار 

دهند.
به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو، وزارت بهداشت همه واکسن های وارداتی 
خریداری  آن ها  از  را  خصوصی  شرکت های  توسط 
در  عمومی  واکسیناسیون  برای  رایگان  و  می کند 

اختیار مردم قرار می دهد.
و  بیست  نشست  در  رئیس جمهور  روحانی،  حسن 
ششم فروردین ماه هیات دولت با تأکید بر نیاز مبرم 
کشور به واردات واکسن، نقش شرکت های خصوصی 

در واردات واکسن را مهم ارزیابی کرد.
او همچنین در این نشست اعالم کرد: »هر شرکتی 
که برای ورود واکسن کوچک ترین مشکلی دارد، به 
دفتر رئیس جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسئله 
را دنبال می کنم زیرا در هفته های آینده به راحتی 

می توانیم میلیون ها دوز واکسن وارد کنیم.«

در  خصوصی  شرکت های  نقش  اهمیت  بر  تأکید 
رئیس  که  است  حالی  در  کرونا  واکسن  واردات 
تهران  بازرگانی  اتاق  سالمت  اقتصاد  کمیسیون 
می گوید برای اعطای مجوز واردات واکسن کرونا به 

بخش خصوصی فرصت سوزی شده است.
بر  تأکید  با  زمینه  همین  در  عرب  نجفی  محمود 
اینکه در خصوص اعطای مجوز واردات واکسن کرونا 
اقدام  زودتر  ماه  چند  می توانست  دولت  کشور  به 
کند، می گوید: »همان طور که از قبل نیز پیش بینی 
می شد، با توجه به اینکه الاقل در ماه های ابتدایی، 
تقاضای  با  قیاس  در  کرونا،  واکسن  تولید  ظرفیت 
نیازها  تأمین  برای  است،  محدود  موجود،  جهانی 
که  می گرفت  قرار  کار  دستور  در  روش هایی  باید 
متأسفانه ما در آن ها ورود نکرده ایم، یا به هر نحو 
وزارت بهداشت صالح ندید که این اتفاق رخ دهد.«
تعیین کننده  نقش  اهمیت  حائز  نکته  طرفی،  از 
دولت ها در واردات واکسن کروناست؛ محمود نجفی 
به  توجه  »با  تأکید می کند:  عرب در همین زمینه 
واکسیناسیون  نیاز  کرونا،  زنجیره  قطع  برای  اینکه 
دولت ها  دارد،  وجود  جامعه  از  قابل توجهی  بخش 
عهده  بر  را  واکسن  توزیع  و  تأمین  موضوع  خود 
می گیرند و حتی شرکت های خصوصی که به تولید 
واکسن رسیده اند نیز به طورمعمول با دولت ها تعامل 

می کنند و در این رابطه ایران نیز مستثنا نیست.«
تسهیل  کمیسیون  رئیس  جعفری،  محمد  سید 
این  تائید  ضمن  هم  ایران  اتاق  واردات  و  تجارت 
ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  نکته 
تأکید می کند: »موضع دولت برای واردات واکسن 
انداختن  به نوعی  خصوصی،  شرکت های  سوی  از 
توپ در میدان بخش خصوصی است. چراکه واردات 
واکسن کرونا در همه جای دنیا موضوعی است که 
دولت مستقیماً ورود کرده است و واردات واکسن را 

http://otaghiranonline.ir/news/37787
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یادداشت

متن کامل

جادو در انجام سریع تر و کم هزینه تر کارها نیست

کایاک سواری رهبران سازمانی 
در امواج خروشان

تغییر  امروز می توانند در پی  رهبران سازمانی 
مدل های کسب وکار و ظهور فناوری های جدید، 
کنند؛  فکر  کار  از  متفاوتی  کامال  شیوه های  به 
برای  هم  و  سازمان ها  برای  هم  که  شیوه هایی 

کارکنان ارزشمند باشد.
کایاک سواری رهبران سازمانی در امواج خروشان

رودخانه های  در  قایق سواری  تجربه  که  کسانی 
درک  را  آن  هیجان  دارند،  )َرفتینگ(  خروشان 
می کنند. هر لحظه باید تالش کنید تا از برخورد با 
تخته سنگ ها اجتناب کنید، هر لحظه مسیر حرکت 
را عوض کنید و مهم تر از همه به تیِم سراپاخیس 
و پر از آدرنالین خود اعتماد داشته باشید تا بتوانید 
افراد  کنید.  عبور  آن  موانع  و  امواج  از  سالمت  به 
انگشت شماری بودند که مثل اریک یوان، مدیرعامل 
شرکت زوم )Zoom( از امواج و خطرات کووید-1۹ 
به سالمت عبور کرده باشند. او نه تنها از این امواج 
عبور کرد، بلکه اکنون استفاده از فناوری کنفرانس 

جهان  از  گوشه ای  هر  در  می توان  را  او  ویدئویی 
شرکت   2011 سال  در  یوان  اریک  کرد.  مشاهده 
کنفرانس  بازار  که  گذاشت  بنیان  درحالی  را  خود 
ویدئویی با تالطم های سرنوشت سازی مواجه بود. در 
همان سال، مایکروسافت با مبلغ 5/ ۸ میلیارد دالر 
اسکایپ را خرید. چند سال پیش تر از آن، سیسکو، 
غول شبکه سازی اینترنت، وبکس را با 2/ 3 میلیارد 
دالر خریده بود که یکی دیگر از شرکت های پیشگام 
که  زمانی  حال،  این  با  بود.  ویدئویی  کنفرانس  در 
جهان به قرنطینه رفت و کسب وکارها و مدارس به 
اتاق پذیرایی کارکنانشان انتقال یافتند، همه با نام 

زوم آشنا شدند.
سهام  اولیه  عرضه  از  پیش  دقیقا  تیمش  و  یوان 
شرکتشان در بورس، برای شیوه مواجهه با بالیای 
طبیعی آموزش دیده بودند. با این حال، هیچ کدام از 
آنها تصور نمی کردند که به یک باره با چنین افزایش 
تقاضایی برای محصوالت و خدماتشان مواجه شوند. 
پایگاه های  می گوید:  یوان  بودند.  آماده  آنها  البته 
داده زوم برای مدیریت افزایش ترافیک 10 تا 100 
با  که  زمانی  داشتند.  آمادگی  عادی  حالت  برابری 
زوم  مانند  ابزاری  به  یک باره  به  همه  کرونا،  شروع 

پیدا کردند، همه چیز  نیاز  دیگران  با  ارتباط  برای 
کرونا،  همه گیری  نخست  روزهای  در  بود.  آماده 
روزانه 343 هزار نفر از سراسر جهان اپلیکیشن زوم 
را دانلود می کردند. این رقم تنها دو ماه پیش از آن، 
۹0 هزار بود. میزان دانلودهای روزانه تقریبا 4 برابر 
شده بود. اما زوم با تیم های مهندسی خود که در 
نقاط مختلف جهان مستقر بودند، می توانست از راه 

دور بر عملکرد سیستم هایش نظارت داشته باشد.
با  زیادی  شباهت  امروز،  سازمانی  رهبران  شغل 
پیش بینی،  غیرقابل  آب های  در  کایاک سواری 
دارد.  خطرناک  حتی  و  پرمانع  خروشان، 
رودخانه های خروشان که گاهی با نام رودخانه های 
از حباب های  را  نامش  یاد می شود،  آب سفید هم 
فراوان، بی ثباتی، گازدار و کف آلود بودن رودخانه ها 
از  براون،  سیلی  جان  که  آن طور  است.  گرفته 
اعضای پیشین هیات مدیره مرکز آستانه ای دیلوت 
)Deloitte’s Center for the Edge( یادآوری 
زندگی  خروشان  آب های  جهان  در  »ما  می کند، 
می کنیم. این جهانی است که به سرعت و اغلب به 
حرکت  پیش بینی نشده  و  غافلگیرکننده  شیوه های 
مانند  بتوانند  باید  کسب وکارها  رهبران  می کند.« 
امواج و  با مهارت  کایاک ران های آب های خروشان 
کنند،  شناسایی  را  خود  فعالیت  حوزه  تالطم های 
دامنه دار  امواج  کنند،  شناسایی  را  »امواج سطحی 
موانع  و  اتفاقات  به  نسبت  سرعت  به  و  ببینند  را 

نادیدنی کف رودخانه واکنش نشان دهند.«
کایاک سواری در رودخانه های خروشان همچنین با 
تصادف گاه به گاه با سنگ ها و واژگونی همراه است. 
چالش هایی  چنین  با  ما  داستان  کارآفرین  یوان، 
چالش ها،  از  یکی  شد.  مواجه  قرنطینه  ابتدای  در 
به حریم  تجاوز  و  آنها  امنیت محصوالت  مشکالت 
و  انتقادات  از  استقبال  با  او  بود.  کاربران  شخصی 

پذیرفتن مشکالت موجود، به سختی برای رفع آنها 
تالش کرد. او همچنین اطالعات خود را نسبت به 
همواره  که  موردی  داد؛  افزایش  مشتریانش  پایگاه 
از مهم ترین اولویت هایش بود. کاربران زوم، به طور 
شرکت ها  اطالعات  فناوری  واحد  مدیران  معمول 
محصول،  کارکردهای  درباره  آنها  به  و  بودند 
آنها  از  استفاده  شیوه  و  اطالعات  امنیت  تمهیدات 
آموزش داده می شد. با همه گیری کرونا، به یک باره 
کاربران جدید افزایش یافتند. آنها نمی دانستند که 
تیم اجرایی زوم به اطالعات آنها دسترسی دارند و 
کاربری شان  رمزهای  و  جلسات  به  می توانند  حتی 
به  جمعی  انتقادات  یک باره  به  کنند.  پیدا  دست 
شکل »رسوایی زوم« ظهور کرد و کاربران تازه وارد 
تحریم  را  زوم  ویدئویی  کنفرانس های  از  استفاده 
کردند. یوان و تیمش به سرعت فهمیدند که بحران 
آنها  سمت  به  را  کاربران  از  جدیدی  پایگاه  کرونا، 
امنیتی  تمهیدات  به  نسبت  که  است  داده  سوق 
»در  می دهد:  توضیح  یوان  بوده اند.  بی اطالع  آنها 
نتیجه وضعیت، روی تسهیل استفاده کاربران جدید 
متمرکز شدیم و حتی رویه مان را هم تغییر دادیم.«
امروز  متالطم  امواج  در  می توانند  که  شرکت هایی 
می توانند  که  هستند  آنهایی  بمانند،  زنده  فردا  و 
به سرعت محصوالت، خدمات و تجربیات جدیدی 
آنها احساس می کنند  برای مشتریان خود بسازند. 
و می سازند، واکنش نشان می دهند و رشد می کنند 
و به طور همزمان روی بهبود مستمر تمرکز دارند. 
فعالیت  یکپارچه  به شدت  تیم هایی  شکل  به  آنها 
گذاشته اند  خود  اولویت  در  را  مشتریان  می کنند، 
در  را  آنها  خواسته های  و  نیازها  تامین  توانایی  و 
چابکی  به دلیل  آنها  دارند.  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
را  بعدی شان  محصول  خود،  ساختار  از  ناشی 

به سرعت می توانند راهی بازار کنند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3756752-%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

وضعیت سد زاینده رود

https://www.irna.ir/photo/84298453/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/photo/14000113000256/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-400-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--
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