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وبینار تکمیلی آشنایی با انواع بیمه های 
بازرگانی و کاربرد آنها 

دعـــوت.به.همـــکاری

موانع ابالغ شاخص های قطعی 
تعدیل فهارس بها را رفع کنید

سـندیکای صنعـت بـرق ایـران طـی نامـه ای از مدیرعامل شـرکت 
توانیـر درخواسـت کـرده اسـت هر چه زودتر نسـبت به رفـع موانع 
اجـرای شـاخص های قطعـی تعدیـل فهـارس بهـای توزیـع اقدام و 

دسـتور عاجل صـادر کند.
در ایـن نامـه آمـده اسـت کـه فهـارس بهـای توزیـع سـال 1398 
از سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه ابـاغ شـده امـا متأسـفانه بـه 
دالیـل متعـدد بـه ویـژه عـدم ارائـه پـروژه نمونـه از طرف شـرکت 
در  اسـت.  نشـده  ابـاغ  آن  تعدیـل  قطعـی  توانیـر، شـاخص های 
ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه قراردادهای متعددی در سراسـر کشـور 
منجملـه قراردادهـای معیـن شـرکت های توزیـع به دلیل اسـتفاده 
از فهـارس بهـای توزیـع و عـدم ابـاغ شـاخص های قطعـی تعدیل 
از  شـده اند،  مواجـه  مشـکات جـدی  بـا  و  مانـده   باتکلیـف  آن 
مدیرعامـل شـرکت توانیـر درخواسـت شـده اسـت بـرای رفـع این 

مانـع، دسـتور اقدامـات عاجـل را صـادر کننـد. 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7/
http://www.ieis.ir/fa/news/6504/
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
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پورابراهیمی.مطرح.کرد؛

گزارش..وضعیت.صنعت.
استخراج.رمزارزها.آغاز.تدوین.
طرحی.برای.قانونمندسازی.این.
حوزه.است/.برنامه.مشخصی.

برای.تبدیل.این.ظرفیت.به.قوت.
در.اقتصاد.نداریم

رئیس.کمیسیون.اقتصادی.مجلس.گفت:.گزارش.

بررسی..وضعیت.صنعت.استخراج.رمزارزها.آغاز.

تدوین.طرحی.برای.قانونمندسازی.رمزارزها.در.

اقتصاد.کشور.خواهد.بود.و.براساس.آن.تکالیف.

خواهد. مشخص. حوزه. این. در. دستگاه.ها. تمام.
شد.

محمدرضـا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسـیون 

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  مجلـس  اقتصـادی 
خبرگـزاری خانـه ملـت، با اشـاره به اینکـه گزارش 
ایـن کمیسـیون در مـورد بررسـی  وضعیـت صنعت 
اسـتخراج رمزارزهـای جهان روا و مبـادالت داخلی 
آن در کشـور در دسـتور کار صحـن علنـی مجلس 
قـرار دارد، گفـت: این گـزارش آغـاز تدوین طرحی 
بـرای قانونمندسـازی و اجرایـی شـدن رمزارزها در 
اقتصـاد کشـور خواهـد بـود، براسـاس آن تکالیـف 
تمـام دسـتگاه ها در حوزه رمزارزهـا در اقتصاد ملی 

مشـخص می شـود.
وی ادامه داد: کمیسـیون اقتصـادی در این گزارش 
بـه شفاف سـازی اقدامـات در حـوزه رمزارزهـا در 
کشـور با توجـه به گسـتردگی دسـتگاه های متولی 

در ایـن بخـش پرداخته اسـت.
پورابراهیمـی دربـاره وظایـف دسـتگاه های متولـی 
تصریـح  در کشـور  رمزارزهـا  در حـوزه  و دخیـل 
کـرد: وزارت ارتباطـات مسـئول فراهم سـازی فضـا 
و بسـتر در فضـای مجـازی، وزارت صمـت متولـی 
ارائـه مجـوز بـرای اسـتخراج، وزارت نیـرو متولـی 
تامیـن بـرق، وزارت نفـت مسـئول تقویـت حـوزه 
و  مدیریـت  اقتصـادی مسـئول  وزارت  نیروگاه هـا، 
مقابلـه بـا پولشـویی در حـوزه اقتصـادی و بانـک 
مرکـزی هـم کـه بایـد نسـبت بـه تصفیـه تعهدات 
کشـور  در  رمزارزهـا  تولیدکننـدگان  بـه  مربـوط 
اقـدام کنـد، از جملـه دسـتگاه های متولـی در امور 

رمزارزهـا هسـتند.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس تاکیـد کرد: 
فضایـی  شـکل گیری  موجـب  مسـایل  ایـن  همـه 
اسـت،  شـده  کنونـی  شـرایط  در  مبهـم  کامـا 
متاسـفانه هیـچ برنامـه و دسـتورالعمل مشـخصی 
در کشـور بـرای تبدیـل ایـن ظرفیـت بـه قـوت در 

اقتصـاد ملـی وجـود نـدارد./

مدیرعامل.شرکت.برق.حرارتی.خبر.داد؛

ورود.2.هزار.مگاوات.ظرفیت.جدید.برق.به.مدار.تولید
مدیرعامل.شرکت.برق.حرارتی.از.ورود.2.هزار.مگاوات.ظرفیت.جدید.برق.به.مدار.تولید.برای.پاسخگویی.

به.زمان.اوج.مصرف.تابستان.خبرداد.
در  ظرفیت  این  اینکه  به  اشاره  با  طرزطلب،  محسن  سیما،  و  صدا  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
مصرف  اوج  زمان  در  کشور  نیاز  از  بخشی  می شود  پیش بینی  گفت:  می شود،  ایجاد  حرارتی  نیروگاه های 

تابستان از این ظرفیت جدید تأمین شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده سرمایه گذاری ها در نیروگاه های حرارتی را بخش خصوصی انجام داده است، 
افزود: احداث هر هزار مگاوات برق نیازمند ۶۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری است که این رقم بسیار قابل 

توجه است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه روند سرمایه گذاری و مصرف باید اصاح شود ادامه داد: باید 
بجای سرمایه گذاری های جدید به موضوع مدیریت مصرف توجه بیشتری شود و البته بیشترین مصرف نیز 

در بخش تولید و صنایع انجام شود.
طرزطلب با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده باید تعمیرات نیروگاهی تا اواسط خرداد به پایان 
برسد، اظهار داشت: هم اکنون از برنامه ریزی انجام شده 8 درصد عقب هستیم که علت آن قرار گرفتن 
نیروگاه های حرارتی در مدار بهره برداری در زمستان سال گذشته است. طبق پیش بینی های انجام شده 

تعمیرات نیروگاهی تا اوایل خرداد به پایان می رسد.
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افزایش.بودجه.چهاربرابری.صنعت.تجدیدپذیرها.

میزان. بینجامد؛. ظرفیت. افزایش. به. نمی.تواند.

پرداخت.به.نیروگاه.ها.همانند.سال.های.گذشته.
سیر.نزولی.خواهد.داشت.

میلیارد   44۰۰ بودجه  کامل  تحقق  صورت  در 
تنها  بودجه سال 14۰۰،  قانون  در  مندرج  تومانی 
مالی موردنیاز ظرفیت نصب شده  7۰ درصد منابع 
موجود را تأمین خواهد کرد. بنابراین افزایش چهار 
ظرفیت  افزایش  به  منتج  نمی تواند  بودجه  برابری 
شود؛ و در این صورت، میزان پرداخت به نیروگاه ها 
همانند سال های گذشته سیر نزولی خواهد داشت. 
ظرفیت  کامل  پاسخگوی  بتواند  ساتبا  آنکه  برای 
 ۲۰۰  ،۶ تا   8۰۰  ،۵ بین  بودجه ای  باشد،  موجود 

میلیارد تومان نیاز است.
محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان 
از  پیش  چندی  )ساتبا(  پذیر  تجدید  انرژی های 
افزایش ۵.4 برابری بودجه سالیانه تجدیدپذیرها در 
موجب سرعت  را  امر  این  و  داد  خبر  سال 14۰۰ 

ایران  در  پذیر  تجدید  انرژی های  توسعه  بخشیدن 
حوزه  در  سرمایه گذار  خصوصی  بخش  دانست. 
تجدیدپذیرها )انجمن صنفی انرژی های تجدید پذیر 
ایران( درباره فرایند افزایش بودجه و نقش نهادهای 
مؤثر بر این مصوبه مجلس و اثرش بر توسعه صنعت 
تجدیدپذیرها و رفع مشکات صاحبان نیروگاه ها را 
نایب رئیس  ترکاشوند،  بهنام  گفته های  می گویند. 
انجمن انرژی های تجدید پذیر و محمدامین زنگنه 
و عضو  و سرمایه گذاری  اقتصادی  کارگروه  رئیس 

انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران را بخوانید.

بودجه تجدیدپذیرها به گفته آقای ساتکین رئیس 
ازنظر شما صحیح  اگر  برابر شده است؛  ساتبا ۵.4 
یا  می شود  هم  مالی  جدید  منابع  شامل  آیا  است 
قوانین  در  پیش بینی شده  مالی  منابع  همان  اینکه 
قبلی است که پس از چندین سال، امسال اجرایی 

می شود؟
قانون  زنگنه: در بودجه سال گذشته طبق ماده ۵ 

حمایت از صنعت برق، 1۰ درصد از محل عوارض 
برق تا سقف ۲8۰ میلیارد تومان محاسبه و جمعاً 
تجدیدپذیرها  برای  بودجه  تومان  میلیارد   11۰۰
تعیین شد و از این محل ۵۵ درصد به ساتبا و 4۵ 
درصد به توانیر تعلق گرفت و طبق قانون اعتبارات 
تخصیص یافت.  در قانون بودجه امسال اولین منبع 
بودجه تجدیدپذیرها شده  افزایش  باعث  مالی  که  
درصدی   7 افزایش  از  ناشی  برق   عوارض  افزایش 
ساالنه قیمت برق است و نیز افزایش 8۰۰ میلیارد 
تومانی از محل تبصره 1۵ قانون بودجه که مقررشده 
است صنایع انرژی بر 8۰۰۰ میلیارد تومان به نرخ 
ECA برق خریداری کنند که 1۰ درصد این مبلغ 
یعنی 8۰۰ میلیارد تومان به عوارض اضافه شده است 
و درنتیجه امسال سهم تجدیدپذیرها از عوارض به 

19۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
امسال  بودجه  قانون  در  که  مالی  منبع  دومین 
اجرای  شد   تجدیدپذیرها  بودجه  افزایش  سبب 
 139۰ سال  مصوب  مصرف  الگوی  اصاح  قانون 
است که تابه حال اجرایی نشده بود، بر این اساس 
طبق تبصره 3 ماده ۶1 قانون اصاح الگوی مصرف، 
محاسبه  سوخت  صرفه جویی  از  حاصل  درآمدهای 
و به وزارت نیرو پرداخت می شود. سپس از طریق 
پرداخت  پذیر  تجدید  به شرکت های  وزارتخانه  آن 
می شود. امسال برای اولین بار مجلس این قانون را 
میلیارد  تا سقف ۲4۰۰  و  اجرایی کرده  بودجه  در 

تومان  اعتبار در نظر گرفته است.
سومین منبع مالی که در قانون بودجه امسال سبب 
افزایش بودجه تجدیدپذیرها شده بر اساس تبصره 
که  است  مصرف  الگوی  اصاح  قانون   ۶1 ماده   ۲
مقرر کرده برقی را که ساتبا از شرکت ها خریداری 
می کند در بازار برق، بازفروش کند. درنتیجه قانون 
از این محل 13۵ میلیارد تومان درآمد  برای ساتبا 

در نظر گرفته که این مسئله هم امسال برای اولین 
بار اجرایی می شود.

در جمع بندی باید بگویم که در قانون بودجه امسال 
و  تومان  میلیارد   ۲4۰۰ و   13۵  ،19۰۰ رقم   سه 
با 11۰۰ سال  مجموعاً  44۰۰ پیش بینی شده که 
آقای ساتکین کامًا  گذشته مقایسه کنیم صحبت 
صحیح است و درواقع بودجه ساتبا نسبت به بودجه 

سال گذشته چهار برابر شده است.
از  حاصل  درآمدهای  تومان  میلیارد   ۲4۰۰
در  اساسی  چه  بر  مجلس  را  سوخت  صرفه جویی 

قانون بودجه مصوب کرده است؟
زنگنه: قاعدتاً بر اساس مقدار سوخت )گاز، مازوت، 
مذکور  سوخت  صادراتی  قیمت  به  و  گازوئیل( 
اما  محاسبه شده؛  می کند،  صرفه جویی  ساتبا  که 
مشخص  گاز  صادرات  دقیق  قیمت  ازآنجایی که 
به طور  را  تومان  میلیارد   ۲4۰۰ مبلغ  شاید  نیست 

تقریبی در نظر گرفته اند. 
کدام نهادها در اجرایی شدن قوانینی که سال هاست 

از تصویب آن ها می گذرد نقش اثرگذارتری دارد؟
گرفته  صورت  جمعی  تاش  مورد  این  در  زنگنه: 
انجمن  طرف  از  بودجه  قانون  بررسی  طی  است؛ 
ایران  بازرگانی  اتاق  پذیر  انرژی های تجدید  صنفی 
هرروز یک نفر برای مذاکره با نمایندگان در مجلس 
ساتکین  آقای  تاش های  همچنین  داشت؛  حضور 
رئیس  عباسی،  آقای  طرف  از  طرح  پیشنهاد  برای 
کمیسیون انرژی مؤثر بود و مهم ترین فرد اثرگذار 

در مسیر افزایش بودجه آقای عباسی بودند.
به  رو  وضعیت  بر  تأثیری  چه  بودجه  افزایش 
ورشکستگی شرکت های تجدید پذیر دارد آیا ساتبا 
توان پرداخت بدهی های خود به صاحبان نیروگاه ها 
توسعه  در  نقشی  چه  بودجه  افزایش  این  دارد؟  را 

صنعت تجدید پذیر خواهد داشت؟

بررسی.بودجه.تجدیدپذیرها.درسال.1400

گره.های.صنعت.تجدیدپذیر.همچنان.ناگشوده.می.ماند

http://otaghiranonline.ir/news/37802
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برای.جلوگیری.از.افزایش.قیمتها

سود.بازرگانی.فدای.حقوق.
ورودی.گمرکی.می.شود؟

در.پی.اعتراضات.به.گرانی.های.احتمالی.ناشی.از.

افزایش.نرخ.ارز.مبنای.حقوق.ورودی،.مدیرکل.

و. معدن. صنعت،. وزارت. بازرگانی. دفترخدمات.

تجارت.)صمت(.گفت.که.دولت.به.دنبال.اضافه.

کردن.اصالحیه.یا.متممی.به.قانون.بودجه.کشور.

سود. تابتواند. است. ورودی. حقوق. با. رابطه. در.

بازرگانی.را.طوری.کاهش.دهد.که.افزایش.قیمت.

ناشی.از.باال.رفتن.حقوق.ورودی.در.پی.اجرای.

مصوبه.مجلس.کمتر.شود..البته.محاسبات.ایسنا.

نشان.می.دهد.پیشنهاد.فعلی.وزارت.صمت.با.با.

تفاوت. بینی.شده. پیش. بودجه. قانون. در. آنچه.
چندانی.ندارد.

بودجه  قانون   7 تبصره  )و(  بند  ایسنا،  گزارش  به 
افزایش درآمد دولت از محل عوارض  امسال محل 
محاسبه  ارز  نرخ  مصوبه،  این  طبق  است.  گمرکی 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به استثنای کاالهای 
اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 
حقوق  محاسبه  جمله  از  موارد  همه  در   14۰۰
اس  تی.  ای.  سامانه  نرخ  برابری  براساس  ورودی، 
بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک 

به بازار است.
درصد  چهار  نرخ  تبصره  این  اساس  بر  همچنین 
دارو،  اساسی،  کاالهای  برای  گمرکی  حقوق 
همچنین  و  پزشکی  مصرفی  ملزومات  و  تجهیزات 
برای  به یک درصد و  نهاده های کشاورزی و دامی 
سایر کاالها به دو درصد ارزش گمرکی کاال کاهش 
پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی 
و  تجهیزات  دارو،  اساسی،  کاالهای  ورودی  حقوق 
کشاورزی  های  نهاده  و  پزشکی  مصرفی  ملزومات 
و دامی نسبت به سال قبل )1399( نباید افزایش 
مردم،  اصلی  نیاز  عنوان  به  اساسی  کاالهای  یابد.  
دریافت  تومان   4۲۰۰ ارز  واردات  برای  همچنان 
می کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز 
افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع 
طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را 
تحت تاثیر قرار می دهد و اعتراضات زیادی به دنبال 
داشت و حتی برخی از تولیدکنندگان از جمله در 
بخش لوازم خانگی با استناد به انتظارات تورمی که 

بر اثر این قانون ایجاد شده وعده گرانی دادند.
ایسنا،  با  زاده گفت وگو  بیک  رابطه صدیف  این  در 
درباره افزایش ارز مبنای حقوق ورودی اظهار کرد: 
وزارت صمت با هر عاملی که باعث افزایش قیمت 
تاثیر  تحت  را  خانوار  سبد  و  شود  کاالها  نهایی 
نیز  ورودی  افزایش حقوق  است.  مخالف  قرار دهد 

به  شد  اعام  آن  اساس  بر  که  بود  مجلس  مصوبه 
جز کاالهای اساسی، حقوق ورودی سایر کاالها که 
قبًا با نرخ ارز 4۲۰۰ تومانی تعیین می شد، در سال 

جاری با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود. 
قیمت  افزایش  به  منجر  مصوبه  اینکه  بیان  با  وی 
از  غیر  به  آالت  ماشین  و  اولیه  مواد  کاالها،  همه 
کاالهای اساسی مشمول ارز دولتی می شود، تصریح 
کرد: مصوبه تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 
نیز  دولت  و  داشت  دنبال  به  زیادی  اعتراض های 

اجرای این مصوبه را به صاح نمی دانست. 
اینکه  به  توجه  با  مسئول،  مقام  این  گفته  بر   بنا 
اجرای مصوبه نه به نفع تولیدکنندگان و نه به نفع 
مصرف کنندگان بود، هیئت وزیران طی مصوبه ای 
جمهوری  گمرک  شد  اباغ  فروردین ماه   ۲3 که 
اسامی را مجاز کرد تا زمان اباغ سود بازرگانی و 
حقوق ورودی موضوع بند "د" ماده 1 قانون امور 
بودجه 14۰۰ کل کشور،  قانون  بر مبنای  گمرکی 
اخذ حقوق ورودی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده 
با  کاالهای وارداتی بر اساس ماخذ سال گذشته و 

ارز 4۲۰۰ تومانی اعمال شود. 
وی با بیان اینکه پیش از این تامین کنندگان کاال 
این گمرک  از  پیش  کرد:  تصریح  بودند،  باتکلیف 
از واردکنندگان تعهد می گرفت که به صورت علی 
اعمال  صورت  در  و  شود  ترخیص  کاال  الحساب 
مصوبه غیر از مصوبه قبلی، پرداخت های جدید باید 
انجام شود اما مصوبه هیئت وزیران این موضوع را 

منتفی کرد. 
تکلیف  مسئول،  مقام  این  گفته  به  نتیجه  در 
واردکنندگان کاالی نهایی و مواد اولیه با این مصوبه 

هیات وزیران مشخص شد. 
تکلیف قانون بودجه 14۰۰ چیست؟

بیک زاده در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه موقتی 

تصمیم مجلس چه می شود؟  تکلیف  و  نه  یا  است 
به  دولت  یا  دارد؛  وجود  حالت  دو  کرد:  تصریح 
نحوی اصاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در 
رابطه با حقوق ورودی اعمال می کند و تا زمانی که 
اصاحیه انجام شود بر اساس نرخ ارز 4۲۰۰ تومانی 
و مطابق سال گذشته حقوق ورودی دریافت خواهد 
کارشناسی  پیشنهاد  دولت  دقیق تر  عبارت  به  شد. 
ارائه  مجلس  به  کاالها  تعرفه  کاهش  برای  شده 
خواهد کرد. البته برای بخشی از تعرفه ها که میزان 

آن ها کم است این کار ممکن نیست. 
وی با اشاره به لزوم تعیین ساز و کار دقیق اجرای 
اظهار  ورودی،  حقوق  با  رابطه  در  مجلس  مصوبه 
کرد: حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی به عاوه 
چهار  قبا   گمرکی  عوارض  است.  بازرگانی  سود 
درصد بود، اما در بودجه سال 14۰۰ برای کاالهای 
دو  به  کاالها  سایر  برای  و  درصد  یک  به  اساسی 
درصد تغییر کرد. اما دولت می تواند سود بازرگانی 
را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از باال 
مجلس  مصوبه  اجزای  پی  در  ورودی  رفتن حقوق 

کمتر شود.
اما مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت در 
همه  در  ورودی  حقوق  فعًا  که  کرد  تاکید  پایان 
 4۲۰۰ ارز  نرخ  با  و   1399 سال  مشابه  ها  بخش 

تومان اخذ می شود.
زمانی  چه  مجلس  مصوبه  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
حیطه  در  مورد  این  که  گفت  می شود؟  اجرایی 
اینکه سبد  برای  اما  است  وزیران  هیئت  اختیارات 
خانوار تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار نگیرد فعًا 

تصمیم بر ادامه روند فعلی است.
پیشنهاد صمت هم گرانی  به بار می آورد!

به گزارش ایسنا، بر اساس اطاعات منشتر شده از 
سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( 

https://www.isna.ir/news/1400020100536/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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در.مالقات.سفیر.بلغارستان.در.ایران.با.رئیس.اتاق.
تهران.مطرح.شد

تمایل.شرکت.های.بلغاری.برای.
همکاری.با.شرکت.های.ایرانی

با.رئیس. ایران. بلغارستان.در. در.مالقات.سفیر.

سطح. ارتقای. به. نسبت. طرف. دو. تهران،. اتاق.
مناسبات.تجاری.دو.کشور.تاکید.کردند.

ــران ، در  ــتان در ای ــفیر بلغارس ــوا، س ــا کن نیکولین
ــاق  ــس ات ــاری، رئی ــعود خوانس ــا مس ــو ب گفت و گ
ــش  ــا و وافزای ــی توســعه همکاری ه ــران چگونگ ته
ــتان را  ــران و بلغارس ــاری ای ــادالت تج ــم مب حج

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس م
در ایــن جلســه کــه  امــروز دوشــنبه، در محــل اتاق 
ــران  ــاورزی ته ــادن و کش ــع ، مع ــی ، صنای بازرگان
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــعود خوانس ــد، مس ــزار ش برگ
اینکــه ارزش مــراودات تجــاری ایــران و بلغارســتان 
حــدود 11۰ میلیــون دالر بــرآورد می شــود، گفــت: 
ایــن داد و ســتد نیــز بیشــتر بــه نفــع واردات ایــران 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــوده و البت ــتان ب از بلغارس
بخشــی از مبــادالت نیــز بــه صــورت غیرمســتقیم 

ــرد. ــام  می گی انج
ــه اینکــه توســعه  ــا اشــاره ب ــاق تهــران ب رئیــس ات
روابــط اقتصــادی بــا بلغارســتان بــرای ایــران حائــز 
اهمیــت اســت، ادامــه داد: همــکاری در حــوزه 
ــی  ــل م ــل و نق ــه حم ــژه  درزمین ــت و بوی صنع
ــرای توســعه مــراودات میــان دو  ــد انگیــزه ای ب توان
ــان  ــاط می ــراری ارتب ــت برق ــد. او گف ــور باش کش
گســترش  بــه  کشــور  دو  فعــال  شــرکت های 

ــد. ــد ش ــی خواه ــاری منته ــات تج ارتباط
ــن  ــز در ای ــران نی ــاق ته ــل ات ــن المل ــاون بی مع
ــه اینکــه یکــی  ــا اشــاره ب ــدار طــی ســخنانی ب دی
ــی  ــات فن ــکاری، خدم ــب هم ــای مناس از زمینه  ه
ــی  ــل ارتباطات ــه دلی ــزود: ب ــت، اف ــی اس و مهندس
کــه اتــاق تهــران بــا نظــام مهندســی اســتان تهــران 
دارد، می توانــد، شــرکت های معتبــر ایرانــی در 
ایــن حــوزه  را بــرای حضــور در پروژه هــای ســاخت 
و ســاز یــا بــرای انتقــال تجربیــات فنی و مهندســی 
بــه بلغارســتان معرفــی کنــد. بــه گفتــه وی، اتــاق 
ــورهای  ــا کش ــاط ب ــدام را در ارتب ــن اق ــران ای ته

ــت. ــام رسانده اس ــه انج ــز ب ــایه نی همس
حســام الدیــن حــاج بــا تاکیــد بــر ضــرورت تنــوع 
ــعه  ــژه توس ــور و بوی ــراودات دو کش ــه م ــی ب بخش
ــع  همکاری هــا در حــوزه هــای  کشــاورزی و صنای
غذایــی گفــت: ایــران مــی توانــد بخشــی از نیازهای 

ــن حوزه هــا را تامیــن کنــد. بلغارســتان در ای
ــوا، ســفیر بلغارســتان در  ــا کن ــس از آن، نیکولین پ
ایــران »افزایــش حجــم تجــارت« و»تنــوع بخشــی 
بــه داد و ســتد« دو کشــور را در گــرو توســعه 
ــت  ــی دانس ــاری و ایران ــرکت های بلغ ــات ش ارتباط
ــان  ــی می ــزاری ویدئوکنفرانس های ــنهاد برگ و پیش
ــنایی و  ــرای آش ــران ب ــاق ته ــتان و ات ــاق بلغارس ات

ــرد. ــان دو طــرف را مطــرح ک ــادل نظــر می تب
او گفت:اتــاق بلغارســتان آمادگــی دارد تــا طــی این 
کــه  را  بلغــاری  شــرکت های  ویدئوکنفرانس هــا 
ــی  ــرکت های ایران ــا ش ــکاری ب ــه هم ــد ب عاقه من

هســتند ، معرفــی کنــد.
ســفیر بلغارســتان بــا بیــان اینکــه »حجــم مبادالت 
دو کشــور بســیار انــدک اســت« گفــت: ارزش داد و 
ســتدهای ایــران و بلغارســتان در ســال گذشــته از 
1۲۵ میلیــون دالر فراتــر نرفتــه اســت و ایــن رقــم 
ــدارد. او در  ــور ن ــای دو کش ــا ظرفیت ه ــبی ب تناس
ــران  ــتان در ای ــفارت بلغارس ــی س ــه از آمادگ ادام
ــرکت ها  ــات ش ــش ارتباط ــه افزای ــک ب ــرای کم ب
ــرای افزایــش تبــادالت دو کشــور ســخن گفــت. ب

ــا  ــران ب ــاق ته ــس ات ــه، رئی ــن جلس ــه ای در ادام
اســتقبال از پیشــنهاد ســفیر بلغارســتان مبنــی بــر 
برقــراری ارتبــاط میــان اتاق هــای بازرگانــی دو 
ــس اعــام کــرد کــه  ــق ویدئوکنفران کشــور از طری
برقــراری ایــن ارتبــاط مجــازی در دســتور کار قــرار 

ــت. ــد گرف خواه

اولین.دوز.واکسن.خصوصی.به.
چه.کسانی.می.رسد؟

عضو.هیئت.رئیسه.اتاق.بازرگانی.تهران.می.گوید.

بخش.خصوصی.و.اتاق.بازرگانی.از.ابتدا.وظیفه.

خود.می.دانسته.که.در.مدیریت.کرونا.کنار.دولت.

باشد.و.واردات.واکسن.نیز.بخشی.از.همین.فرایند.
است.

کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  ریاحی  ناصر 
شرکت های دارویی بخش خصوصی از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا، تمام تاش خود را کردند تا با به کار 
بستن تمام ظرفیت ها و توانایی هایی خود بخشی از 
بار سنگین این بیماری را کم کنند که خوشبختانه 
در حوزه های مختلف این کمک ها به کار آمدند. در 
رابطه با واکسن نیز این بحث مطرح بوده و امروز به 

نتایجی ابتدایی رسیده است.
رسیدن  نتیجه  به  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی 
واکسن های خارجی، چند شرکت بخش خصوصی 
پیشنهاداتی برای واردات واکسن مطرح کرده بودند، 
ابتدای  از  که  مجوزی  با  خوشبختانه  کرد:  بیان 
خصوصی  بخش  شد،  صادر  دولت  سوی  از  امسال 
که  کند  دنبال  را  کار  بیشتری  جدیت  با  توانست 
واردات شش  برای  قرارداد  عقد  آن  ابتدایی  نتیجه 

میلیون دوز واکسن است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره روند نهایی 
به  مجوز  اعطای  داد:  توضیح  قراردادها  این  شدن 
وزارت  سوی  از  قبل  هفته  واردکننده  شرکت  سه 
شرکت  دو  آن ها،  میان  در  شد.  نهایی  بهداشت 
نماینده رسمی این واکسن سازها در ایران هستند و 
از ابتدا هم پیشنهاداتی داده بودند که با مجوز اخیر 
گذشته  هفته های  در  البته  گرفت.  کارشان سرعت 
بین 3۰ تا 4۰ درخواست دریافت مجوز برای واردات 

https://www.isna.ir/news/1400020100545/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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در.گفتگو.با.مهر.مطرح.شد؛

برق.هسته.ای،.ارزان.ترین.منبع.
تامین.انرژی

یک.کارشناس.انرژی.گفت:.انرژی.هسته.ای.می.

تواند.ده.ها.سال.بدون.مشکل.و.با.کمترین.هزینه.
،.تولید.انرژی.پایدار.داشته.باشد.

حامـد محرمـی در گفتگو بـا خبرنگار مهر، با اشـاره 
بـه اینکه توسـعه صنعـت هسـته ای می تواند جهش 
زیـادی در ابعـاد مختلـف اقتصـادی کشـور ایجـاد 
کنـد، گفت: در وهله نخسـت باید مشـکات کشـور 
در حـوزه صنعت هسـته ای و اینکه ایـن صنعت چه 
مشـکاتی را بـرای کشـور ایجـاد کـرده اسـت مورد 
بررسـی قـرار دهیـم، چـرا کـه انتقاداتی به توسـعه 
این صنعت وارد شـده اسـت و برخی معتقد هسـتند 
کـه ایـن صنعـت هزینه هـای زیـادی بـرای کشـور 

ایجـاد کرده اسـت.
ارزان تریـن  هسـته ای  انـرژی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
منبـع تولیـد انـرژی در کل دنیا اسـت، افـزود: ایران 
جـزو کشـورهای پرمصـرف در بخـش انـرژی اسـت 
و چنـد برابـر میانگیـن جهانـی مصرف انـرژی دارد. 
بـه ایـن ترتیـب در ایران سـاالنه حـدود ۵۲ میلیارد 
دالر یارانـه انـرژی پرداخـت می شـود. ایـن در حالی 
اسـت کـه بیش از 9۰ درصـد انرژی کشـور از منابع 

تأمین می شـود. فسـیلی 
ایـن کارشـناس انـرژی بـا بیـان اینکـه در بخـش 
تأمیـن انـرژی از محـل بـرق آبی هـا، بایـد گفت که 
هرچنـد سـهم قابل توجهـی در تأمین انرژی کشـور 
نـدارد، امـا ظرفیت مطلوبـی برای اسـتفاده از آن در 
کشـور وجـود دارد، ادامه داد: طبق گزارش سـازمان 
بیـن المللی انرژی، ایران در بخش اسـتفاده از منبع 

بـادی برای تأمین انرژی خود، در دسـته کشـورهای 
فقیـر اسـت. یعنـی سـهم این منبـع در سـبد تولید 

انـرژی آن رقـم قابل توجهی نیسـت.
بـازده اقتصـادی منابـع بـادی تولیـد انـرژی چقـدر 

؟ ست ا
بـه گفتـه محرمـی، پلنت های نصب شـده بـادی در 
کشـور، حتی پلنت های تازه نصب شـده در اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان، بیـن منابـع مختلـف تأمین 
انـرژی، بـازده اقتصـادی قـوی ندارنـد و در طـول 
عمـر حـدود ۲۰ تـا ۲۵ سـاله خـود شـاید بتواننـد 
هزینه هـای انجـام شـده بـرای احـداث و نگهـداری 
خـود را بـا وجـود یارانـه ای کـه دریافـت می کننـد، 

کنند. جبـران 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه یـک راهبـرد شـفاف بـرای 
گـذار از تغییـر منبـع تأمیـن انـرژی خـود از منابـع 
فسـیلی بـه تجدیدپذیـر نداریـم، تصریـح کـرد: در 
انـرژی خورشـیدی نیـز بایـد گفت به دلیل مشـکل 
باتـری و محدودیـت ذخیـره سـازی انـرژی تولیـد 
شـده از ایـن منبـع، تحریـم پنل های مورد اسـتفاده 
در احـداث آنهـا و ناپایـدار بـودن تولیـد شـأن در 
مقابـل سـایر منابع انـرژی و همچنین تفـاوت زمان 
تولیـد انـرژی ایـن منبع با زمـان پیک مصـرف برق 
کشـور، می تـوان گفـت این منبـع تأمین انـرژی نیز 
اقتصـادی نیسـت و نمی توانـد گزینه مناسـبی برای 
تأمیـن انـرژی کشـور باشـد. در بهتریـن حالـت نیز 
منبـع خورشـیدی نمی توانـد حتـی 1۰ از ظرفیـت 

تولیـدی کشـور را متقبل شـود.
ایـن کارشـناس انـرژی بـا اشـاره بـه عمـر کوتـاه و 
بازدهـی کـم این منبـع تأمین انـرژی، توضیـح داد: 
ایـران در بیشـتر بخش هـای بیابانـی خـود شـاهد 
طوفان هـای شـنی اسـت کـه باعـث آلودگـی ایـن 
پنـل هـا شـده و تولیـد و راندمان شـأن را به شـدت 

کاهـش داده و مختـل می کنـد بـرای همیـن نیاز به 
نگهـداری و نظافـت و همچنیـن منابـع آبـی بـرای 
انجـام ایـن کار دارنـد. از سـویی دیگر پـس از پایان 
عمـر پنل هـای خورشـیدی، امکان بازیابـی و امحای 
صحیـح آن نـه در ایـران و نه در هیـچ کجای جهان 
وجـود نـدارد؛ بنابرایـن در طبیعـت رها می شـوند و 
مـواد سـمی کـه دارنـد می توانـد موجـب آسـیب و 

آلودگـی محیط زیسـت شـود.
آسیب میلیون دالری از انرژی فسیلی

محرمـی گفـت: اسـتفاده از منابع انرژی فسـیلی نیز 
از اسـاس بـا مشـکل رو بـه رو اسـت؛ بـا توجـه بـه 
سـهم باالی اسـتفاده از ایـن منبع انرژی در کشـور، 
می تـوان گفـت سـاالنه میلیون هـا دالر بـه بخـش 

محیـط زیسـت و سـامت لطمـه وارد می کنیـم.
وی ادامـه داد: صنعـت هسـته ای برخـاف بـه طـور 
مـورد  فنـاوری  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  مثـال 
نسـل های  کـه  اسـت  نحـوی  بـه  آن  در  اسـتفاده 
جدیـد ایـن فناوری ها تأثیر چشـمگیری بـر افزایش 
راندمـان تولیـد آن نـدارد. انرژی هسـته ای می تواند 
ده هـا سـال بـدون مشـکل و بـا کمتریـن هزینه هـا، 
تولیـد انـرژی پایـدار داشـته باشـد. از سـویی دیگـر 
بایـد گفـت کـه انـرژی هسـته ای ارزان تریـن منبـع 
تولیـد انـرژی در کل دنیا اسـت. طبق گـزارش مرکز 
پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی بـا توجه به 
سـطح مصـرف انـرژی در صنایـع کشـور و بـرآورد 
میـزان یارانـه پنهـان در ایـن صنایـع در کل سـال 
1397، ۵.۲ میلیـارد دالر مربـوط به یارانه پنهان گاز 
طبیعـی و 4.3 میلیـارد دالر مربـوط بـه یارانه پنهان 
بـرق اسـت. اگر بتوانیـم این رقم قابـل توجه مصرف 
گاز را برای تولید انرژی را وسـیله ای برای هسـته ای 
شـدن ایـن بخـش قـرار دهیـم، می توانـد کشـور را 

دچـار تحـول عظیمـی کند.

در.سال.99؛

حجم.معامالت.خارج.از.بازار.برق.
ایران.افزایش.یافت

مقایسه.حجم.معامله.های.انجام.شده.خارج.از.

بازار.برق.ایران.)بورس.و.دوجانبه(.در.سال.99.با.

سال.قبل.از.آن،.نشان.از.افزایش.قابل.توجه.حجم.
این.نوع.از.معامالت.دارد.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  به گزارش 
توسعه  خصوص  در  وزیران  هیئت  مصوبه  پیرو 
معامات خارج از بازار)بورس و دوجانبه( و اباغیه 
وزیر نیرو، مصرف کنندگان صنعتی با قدرت باالی 
برق  تامین  به  مکلف  کشور  سطح  در  مگاوات   ۵
مصرفی مورد نیاز خود از طریق بورس انرژی و یا 

قراردادهای دوجانبه هستند.
بر همین اساس، نظام تعرفه ای برق برای مشترکان 
مشمول این مصوبه حذف شده و با این شرایط در 
خود  مصرفی  برق  شده،  یاد  مشترکان  که  صورتی 
تامین  نکنند،  تامین  پیش گفته  روش های  به  را 
برق توسط شرکت های مالک شبکه برق )برق های 
منطقه ای یا شرکت های توزیع نیروی برق( با نرخی 
و  برق  فروشی  عمده  بازار  قیمت  حداکثر  معادل 
بورس انرژی )به اضافه ۰.۵ درصد حق انجام کار( 

صورت خواهد گرفت.
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مقام.مسئول.به.مهر.خبر.داد؛

کریدور.مهم.ترانزیتی.خلیج.
فارس-دریای.سیاه.در.یک.

قدمی.بهره.برداری
تشکل.های. و. سازی. تجاری. ترانزیت،. مدیرکل.
وزارت.راه.و.شهرسازی.از.نهایی.شدن.راه.اندازی.
کریدور.ترانزیتی.خلیج.فارس-دریای.سیاه.در.

آینده.نزدیک.خبر.داد.
اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  ترفع  امین 
و  )ارمنستان(  ایروان  به  روز دوشنبه خود  به سفر 
خلیج  ترانزیتی  موافقتنامه  کنفرانس  در  حضور 
برگزاری نشست  فارس-دریای سیاه، دستاوردهای 
تشریح  را  ایروان  در  موافقتنامه  این  سازی  نهایی 

کرد.
فارس- خلیج  ترانزیتی  کریدور  اینکه  بیان  با  وی 
دریای سیاه در راستای توسعه دیپلماسی حمل و 
نقلی کشورهای عضو و بهره مندی مشترک آنها از 
ارتقای مزیت های رقابتی  و  مزیت های نسبی شان 
راه اندازی خواهد شد، گفت: بعد از طرح این ابتکار 
از سوی کشورمان )به عنوان امین موافقتنامه( در 

سال 139۵ و پس از برگزاری چهار دور مذاکرات 
و  تفلیس  صوفیا،  تهران،  در  ترتیب  به  کارشناسی 
ترکیبی  صورت  به  مذاکرات  پنجم  دور  تهران، 
از  هیئت هایی  مشارکت  با  حضوری-مجازی 
و  حضوری(  صورت  )به  ارمنستان  و  کشورمان 
کشورهای گرجستان، بلغارستان و یونان )به صورت 
سال  ماه  فروردین   3۰ دوشنبه  روز  در  مجازی( 

جاری در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد.
فارس-دریای  خلیج  نهایی  توافقنامه  نویس  پیش 

سیاه تهیه شد
مدیرکل ترانزیت، تجاری سازی و تشکل های وزارت 
راه و شهرسازی ادامه داد: در نشست اخیر، با توجه 
موافقتنامه،  نهایی سازی متن  اراده کشورها در  به 
توافقات سازنده ای در خصوص تعیین تکلیف پاره ای 
این متن حاصل  نویس  مانده در پیش  باقی  موارد 
در صوفیا  بعدی  نشست  در  انتظار می رود  که  شد 
طرفین  امضای  به  نهایی  متن  بلغارستان،  پایتخت 

برسد.
کریدور،  این  اندازی  راه  سایه  در  یادآور شد:  ترفع 
سرعت  آن،  امنیت  و  اقتصادی  صرفه  به  توجه  با 
مبادالت تجاری آسیا به اروپا افزایش خواهد یافت 
مقوله  بیشتر  هرچه  چسبندگی  جذابیت،  این  و 
المللی میان  با تجارت منطقه ای و بین  ترانزیت را 
ایران با کشورهای حوزه قفقاز جنوبی و دریای سیاه 

ایجاد خواهد کرد.
زیرساخت های کارآمد حمل و نقلی ایران در خدمت 

ترانزیت منطقه
این مقام مسئول در وزارت راه با اشاره به ظرفیت 
در  کشورمان  جنوبی  بنادر  در  شده  ایجاد  سازی 
حاشیه خلیج فارس و پروژه های زیرساختی ریلی-

قابلیت  همچنین  و  کشور  قلمروی  در  جاده ای 
غرب  شمال  در  مرزی  پایانه های  عملکرد  ارتقای 

ارمنستان، گفت: زیرساخت های  با  به ویژه در مرز 
کارآ در دیگر کشورهای عضو این ابتکار به عملیاتی 
شدن این کریدور در سریع ترین زمان ممکن کمک 

خواهد کرد.
سیاه  فارس-دریای  خلیج  کریدور  باالی  ظرفیت 

برای الحاق به ابتکار کمربند و جاده
خلیج  کریدور  موافقتنامه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
الحاق کشورهای دیگر  قابلیت  فارس-دریای سیاه، 
تصریح  داشت،  خواهد  اعضا  موافقت  صورت  در  را 
بین  کان  طرح های  به  توجه  با  همچنین  کرد: 
جمله  از  آسیا-اروپا  میان  کننده  متصل  المللی 
در  چین  سوی  از  که  جاده  و  راه  کمربند  ابتکار 
در  مشارکت  جهت  مناسب  بستر  اجراست،  دست 
طرح های یاد شده و به تبع آن نقش آفرینی هرچه 
ترانزیت و حمل و نقل  بیشتر کشورمان در زمینه 

بین المللی منطقه، فراهم خواهد شد.
اهمیت حمل و نقل در دریای سیاه

شامل  سیاه  دریای  ساحلی  کشورهای  افزود:  ترفع 
شمال،  در  اوکراین  و  روسیه  شرق،  در  گرجستان 
جنوب  در  ترکیه  و  غرب  در  بلغارستان  و  رومانی 
 34۰ و  هزار   4 معدل  ساحلی  طول  با  دریا  این 
کیلومتر است که سواحل گرجستان 31۰ کیلومتر، 
 ۱٬۶۲۸ اوکراین  کیلومتر،  روسیه 47۵  فدراسیون 
 3۰۰ بلغارستان  کیلومتر،   ۲۲۵ رومانی  کیلومتر، 
کیلومتر، و ترکیه ۱٬۴۰۰ کیلومتر سواحل این دریا 
سواحل  از  طوالنی  حجم  این  دارند.  اختیار  در  را 
سهم  و  باال  جمعیت  با  کشورهایی  با  سیاه  دریای 
اهمیت  المللی، نشان دهنده  بین  بازارهای  از  مهم 
این  و  است  سیاه  دریای  نقل  و  حمل  زیاد  بسیار 
کریدور ابتکاری، با توجه به برقراری اتصالی کوتاه و 
امن از خلیج فارس تا این دریا از مسیر کشورمان، 

اهمیت دوچندان به آن خواهد افزود.

واحد.4.بخاري.نیروگاه.نکا.به.
مدار.تولید.بازگشت

واحد.شماره.4.بخاري.نیروگاه.شهید.سلیمي.نکا.

تعمیرات. انجام. از. مگاوات.پس. با.ظرفیت.440.
میان.دوره..اي.به.شبکه.سراسری.برق.متصل.شد.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  به گزارش 
این واحد که طبق برنامه زمانبندي و با هماهنگي 
مرکز کنترل شبکه برق ایران از روز سوم فروردین 
ماه به منظور حفظ آمادگي و تولید پایدار انرژی در 
فصل تابستان و پیک مصرف برق از مدار خارج شده 
بود، پس از اتمام فعالیت تعمیراتی مجدداً به مدار 

تولید بازگشت.
ترانس  دیفرانسیل  رله  تعمیر  گزارش،  این  بر  بنا 
و  بویلر  ایرهیترها،  قلیاشویی  داخلی،  مصرف 
رسوب زدایی فیزیکی، رادیوگرافی سقف بویلر، تست 
تنظیم  و  ضعیف  فشار  توربین  پره های  غیرمخرب 
انجام شده  فعالیت های  جمله  از  بویلر،  مشعل هاي 

در این دوره تعمیراتی بوده است.
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اقتصاد ایران و جهان

گفت.وگوی.اقتصادی.ایران.و.
آمریکا

کاخ. به. را. نماینده.اش. آمریکا. دموکرات. حزب.

سفید.فرستاده.تا.با.همراهی.گروهی.که.دولت.را.

به.تسخیر.درآورده.اند.گره.های.بسته.شده..اصلی.

بر.دست.و.پای..آمریکا.را.تا.جایی.که.می.شود.در.

یک.دوره.چهارساله.یا.حداکثر.هشت.ساله.،.باز.و.
راه.را.صاف.کنند.

محمدصادق جنان صفت
به خوبی درک  را  آن  آمریکا  که  گره هایی  از  یکی 
روش های  با  سپری شده  تازه  دهه  در  و  می کند 
گوناگون به ویژه از راه تحریم خواسته تا آن را باز 
خواست  و  تصور  برخاف  است.  ایران  مساله  کند 
انقابی  را  خود  که  گروهی  نمایشی  یا  واقعی 
ایران  اداره کننده  نهادهای  باالترین  اراده  می نامند 
دموکرات ها  اختیار  در  آمریکای  به  که  است  این 
بگوید چگونه باید گره ایران را باز کنند. نگاهی به 
باالترین  در  ایران  آشکارشده  خواسته های  ژرفای 
با  می خواهد  ایران  می دهد  نشان  سیاسی  سطح 
این  به  باشد.  داشته  اقتصادی  گفت وگوی  آمریکا 
معنی که ایران از رهبر آمریکا می خواهد تحریم های 
به  و  زودتر  چه  هر  را  ایران  اقتصاد  بر  اعمال شده 
و  بایدن  که  است  بدیهی  کند.  حذف  کامل  شکل 

همکارانش نیک می دانند که این خواسته اقتصادی 
دادن  قرار  تنگنا  در  برای  تاکنون  آنچه  همه  ایران 
ایران آماده شده را نابود می کند و به همین دلیل 
می خواهد  ایران  از  تحریم ها  رژیم  نگهداشت  برای 
تعهداتی دهد که ایران نیز نمی خواهد آنها را قبول 

کند.
کارشناسانی که مسائل ایران و آمریکا را با گره زدن 
می کنند  تحلیل  جهان  و  ایران  سیاسی  اقتصاد  به 
باور دارند اگر ایران به گونه ای رفتار کند که نگرانی 
آمریکا از کمک رساندن بلندمدت ایران به نیازهای 
انرژی چین برطرف شود و یا در مسیری قرار گیرد 
که آمریکایی ها احساس کنند ایران در نبرد آمریکا 
و چین بی طرف می ماند شاید در داستان تحریم ها 
برای  محل  بهترین  شاید  بردارند.  تازه  گام هایی 
گفت وگوی ایران و آمریکا برای باز کردن گره های 
کور در نقطه کانونی اقتصاد باشد نه اینکه در نقطه 
که  است  این  واقعیت  بایستیم.  سیاسی  انحرافی 
تحریم ها  ادامه  و  تشدید  صورت  در  ایران  اقتصاد 
می توان  البته  و  می گیرد  قرار  موقعیت  بدترین  در 
باز  ایرانیان حساب  باز هم روی بردباری و مدارای 
است؟  راه  تنها  این  اما  کرد  اداره  را  کشور  و  کرد 
واقعیت این است که آمریکا دیگر به انرژی فسیلی 
آسانی  به  و  ندارد  نیاز  ایران  ویژه  به  خاورمیانه 
می تواند از خاورمیانه بیرون برود به شرطی که این 
منطقه و نفت آن در خدمت چینی  ها قرار نگیرد. آیا 
می شود راهی میان بر پیدا کرد و زمین گفت وگوی 
غیرمستقیم با آمریکا در وین را به اقتصاد سیاسی 
داده  نشان  هفته ها  همین  در  ایران  کرد.  سنجاق 
اهمیت  برایش  آنقدر  تحریم ها  برطرف شدن  است 
دارد که به میز مذاکره وین چسبیده و به هر ترتیب 
در مسیر اراده خود از راه وین پیش می رود و محور 

گفت وگوها را اقتصاد قرار داده است.

پرمصرف.ها.منتظر.افزایش.
تعرفه.برق.باشند

سخنگوی.صنعت.برق.گفت:.مشترکان.پرمصرف.

نداشته.اند. مصرف. کاهش. برای. اقدامی. که.

در. را. افزایش. درصد. .16 خرداد. ابتدای. از.
صورتحسابشان.شاهد.خواهند.بود.

بیان  با  رجبی مشهدی  ایسنا، مصطفی  گزارش  به 
اینکه امسال با هوای گرم آغاز شد، اظهار کرد: به 
طور متوسط در اغلب نقاط ۵ درجه به دمای کشور 
که  شده  افزوده  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
منجر به این شده که وسایل سرمایشی و چاه های 
نیز  صنایع  و  کردند  کار  به  آغاز  زودتر  کشاورزی 

تولید  افزایش  را  ناشی  مصرف  افزایش  درصد   ۲۶
ما حدود  که  این شده  به  منجر  و جمعا  داشته اند 
۲۰ درصد افزایش مصرف انرژی را در کشور داشته 

باشیم.
دیده  الزم  تدارک  بهینه  مصرف  جهت  افزود:  وی 
بینی  پیش  وزیران  هیات  مصوبه  اساس  بر  و  شده 
برای همه مشترکان  برق 7 درصد  تعرفه  شده که 
الگوی  زیر  که  مشترکانی  برای  کند  پیدا  افزایش 
کم مصرفی برق مصرف می کنند قبوض به صورت 

رایگان و با صورتحساب صفر اعمال خواهد شد. 
سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: مشترکین خوش 
مصرف با راهکارهای ساده می توانند میزان مصرف 

را به زیر الگوی کم مصرفی هر منطقه برسانند.
وی با بیان اینکه مشترکان خوش مصرف اگر بتواند 
مدیریت  پاداش  از  دهند  کاهش  را  مصرف  میزان 
این  بر  افزود: عاوه  برخوردار خواهند شد،  مصرف 
به ازای هر 1۰ درصد کاهش مصرف ۲۰ درصد در 

صورتحساب کاهش اعمال خواهد شد.
طبق اعام وزارت نیرو، رجبی مشهدی با بیان اینکه 
مشترکان پرمصرف که اقدامی برای کاهش مصرف 
را  افزایش  درصد   1۶ خرداد  ابتدای  از  نداشته اند 
پر  گفت  بود،  خواهند  شاهد  شان  صورتحساب  در 
دسته  در  نکاتی  رعایت  با  توانند  می  ها  مصرف 

مشترکان کم مصرف قرار بگیرند.
بایست  می  مشترکان  از  دسته  این  داد:  ادامه  وی 
از وسایل برقی درست استفاده کرده و از هدررفت 
که  کنند  جلوگیری  ممکن  شکل  هر  به  انرژی 
می تواند در مباحث روشنایی و یا وسایل سرمایشی 
بارشی  کم  درصد   34 حدود  که  امسال  تا  باشد 
و  دارند  آب کمتری  برقایی  نیروگاه های  و  داشتیم 
منجر به محدودیت حدود 3۰۰۰ مگاوات می شود، 

را بخوبی پشت سر بگذاریم.
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یادداشت

متن کامل

مدیریت.اختالف.نظرها
.تنور.اظهارنظر.درباره.»انتخابات«.بین.کارکنان.
در.شرکت.ها.و.سازمان.ها.به.زودی.گرم.می.شود..
موضع.گیری.های. با. توام. که. انتخاباتی. جو. این.
متضاد.و.بعضا.تند.بین.افراد.خواهد.بود،.می.تواند.
»مدیریت. بابت. مدیران. برای. تمرین. یک.
از. اختالف.نظرها.در.شرکت«.باشد..مجموعه.ای.
بایدها.و.نبایدهای.مدیریتی.برای.هدایت.سازمان.

در.زمان.»بروز.نظرات.متفاوت«.وجود.دارد.
ایاالت متحده یکی از تفرقه انگیزترین انتخابات تاریخ 
خود را از سر گذراند و تجربه نشان می دهد اینکه 
مساله انتخابات وارد مکالمات روزمره مان- به خصوص 
مکالمات در محل کارمان- نشود غیرممکن است. با 
برگزاری  دوره  سیزدهمین  شدن  نزدیک  به  توجه 
تا  است  الزم  ایران  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
برای  سرنوشت سازی  لحظات  که  روزها  این  در 
با همکاران  تعامل  بود درباره نحوه  همه ما خواهد 
بیشتری  حساسیت  سیاسی  گفت وگوهای  در 

مواضع  و  تفکیک کردن شخص  با  و  باشیم  داشته 
سیاسی اش و احترام برای نظرات دیگران، یک جو 
و  بودن  امن  احساس  افراد  همه  که  آرام  سازمانی 
مورد احترام قرار گرفتن داشته باشند، ایجاد کنیم. 
وقتی افراد در گروه ها دیدگاه هایی در تقابل یکدیگر 
ایجاد  موجب  می تواند  دیدگاه ها  این  تبادل  دارند، 
تنش شود. به عنوان یک مدیر شما چطور باید این 
مساله را مدیریت کنید؟ ممکن است وسوسه شوید 
به نفع حفظ همبستگی گروه، فضای کاری تان را به 
محیطی سیاست-ممنوع تبدیل کنید؛ اما ممنوعیت 
صحبت از مسائل سیاسی در عمل غیرممکن است، 
برخاف انتظار نتیجه عکس می دهد و برای فرهنگ 
در  دارد.  به دنبال  آسیب  سازندگی،  از  بیش  گروه 
عوض نیاز است شما یک الگوی خوب برای چگونگی 
فراگیری  دهید.  ارائه  یکدیگر  با  همکاران  ارتباط 
برای اظهار نظر را عینیت ببخشید، نشان دهید که 
برای نظرات دیگران احترام قائل هستید و تمایلتان 
را  به چالش کشیدن فرضیات و نظرات خود  برای 

عیان کنید. انعطاف پذیری و شفقت در گروه و پذیرا 
بودن دربرابر نظرات گوناگون در آن را، به افراد خود 
یادآوری کنید. حتی در یک فضای سیاسی مسموم 
افراد از دو طیف مخالف می توانند مکالماتی مثبت، 

سازنده و پیونددهنده داشته باشند.
 متخصصان چه می گویند؟

متقابل  سیاسی  نظرات  با  گروه  یک  کردن  اداره 
انتخابات  کار ساده و آسانی  به  نزدیک  ماه های  در 
سیاسی  دوقطبی  فضای  یک  مدیریت  نیست. 
به  را  کار  این  خسته کننده  همه گیری  دوره  در  و 
اوپی،  تینا  را  این  است؛  ساخته  پیچیده تر  مراتب 
 Babson( دانشیار گروه مدیریت در کالج بابسون
رقابت  آمریکا  در  او  گفته  به  می گوید.   )College
پرمخاطب ریاست جمهوری که با شرایط اضطراری 
ناآرامی های  با  و  بود  شده  ترکیب  کووید-19 
یافت  ادامه  نژادی  بی عدالتی  سر  بر  اجتماعی 
»کارمندان را به عنوان نوع بشر تحت تاثیر قرار داد 
و همچنین بر نحوه حضور و عملکرد آنها در محل 

کار تاثیرگذار بود«.
حتی متعهدترین کارمندان نیز ممکن است تفکیک 
شغل خود از آنچه در صحنه سیاسی رخ می دهد، را 
بسیار سخت بیابند. به گفته اوپی »این مسائل در 
را  آنها بیشتر زمان خود  افراد هست و چون  ذهن 
در ساعات کاری و با همکاران خود به سر می برند«، 
مکالمات  وارد  مسائل  این  که  است  اجتناب ناپذیر 

روزمره آنها شود.
چالش شما به عنوان یک مدیر این است که مطمئن 
و  می گیرد  اوج  افراد  احساسات  که  زمانی  شوید 
یکدیگر ظاهر می شوند، محیط  با  تضاد  در  نظرات 
می ماند؛  باقی  سازنده  و  احترام آمیز  فضایی  کار 
مدیرعامل  مقام  قائم  گرگوری،  امیلی  را  این 
رهبری   آموزش  شرکت  یک  که   VitalSmarts

سازمانی است می گوید. او افزود »وظیفه مدیر ایجاد 
محیطی است که در آن افراد برای به اشتراک گذاری 
نظرات و تجربیات خود احساس امنیت کنند.« در 
کار  این  انجام  توصیه درمورد چگونگی  اینجا چند 

آورده شده است.
 یک الگوی تمام عیار باشید

سوگیری  با  افراد  از  گروه  رهبری  می گوید  اوپی 
سیاسی متفاوت نیازمند »فضایی توام با درک باال 
و به رسمیت شناختن دیدگاه های مختلف است«. 
کارمندان  از  اداره کردن گروهی  نظر شبیه  این  از 
و جنسیت  پیشینه  قومی،  و  فرهنگی  ریشه های  با 
از عناصر  تمایات حزبی یکی دیگر  مختلف است. 
گوناگونی است. مقدار مشخصی تعارض ممکن است 
اجتناب ناپذیر باشد اما این مساله لزوما قرار نیست 
به رفتارهای غیرمتمدنانه کشیده شود. شما لحن و 
رویه صحیحی را برای چگونگی ارتباط اعضای گروه 

با یکدیگر مشخص می کنید.
با  جلسات  طول  در  می کند  پیشنهاد  گرگوری 
الگوسازی فراگیری، به رسمیت شناختن دیدگاه های 
برای  به دیگران و تمایل  مختلف، احترام گذاشتن 
در  نه تنها  خود-  دیدگاه های  کشیدن  چالش  به 
بحث های سیاسی بلکه در هر بحثی که گروه نظر 

مخالفی دارد- این مسائل را عینیت ببخشید.
تصدیق کنید که فضای سیاسی دشوار است و در 
همدلی  درخواست  گروهتان  اعضای  از  زمینه  این 
و شفقت کنید. گرگوری می گوید به آنان یادآوری 
کنید که »حتی اگر شخصی در گروه تصمیم دارد 
آنها همچنان می توانند  بدهد،  رای  دیگری  فرد  به 
به تصمیم آن شخص  بدارند و عمیقا  او را دوست 

احترام بگذارند.«
 صحبت درباره مسائل سیاسی را ممنوع نکنید

ممکن است وسوسه برانگیز به نظر بیاید که در جهت 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3757771-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/31/2488609/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C/photo/21
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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