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 ۱۲۰ میلیون کارت بانکی
 در دست ایرانیان

توســعه ایرانی- 
معــاون بانــک مرکزی 
گفت: ۲۶مرکز نوآوری 
فناوری هــای مالی در 
ایران وجــود دارد و ۸۷ 
درصد از موسسات مالی و اعتباری ایران دارای مرکز 
نوآوری مالی هستند. ضمن آنکه هم افزایی میان 
بانک ها و فین تک ها، شناخت اکوسیستم فین تک 
کشــور و ارتباط با بازیگران آن در کنار حمایت از 
تمامی بخش های زیســت بوم نوآورانه در کشور از 
مهم ترین اهداف این مراکز است. مهران محرمیان 
گفت: در ایران ۹۲ درصد از جمعیت باالی ۱۵ سال، 
دارای حساب بانکی هســتند که در این خصوص 
جزء کشــورهای برتر هستیم. بخش قابل توجهی 
از سرویس ها به واسطه حدود ۱۲۰ میلیون کارت 
بانکی تراکنش دار انجام می شود و ماهانه حدود چهار 

میلیارد تراکنش محصول این سرویس دهی است.
    

ساعت کار ادارات تهران تغییر کرد 
توسعه ایرانی- ســاعت کاری ادارات تهران 
تغییر کرد. قرار است به دلیل کمبود برق، ساعات 
کار ادارات تغییر کند. بر این اساس ساعت کار کلیه 
اداره های دولتی از ســاعت۶/۳۰  دقیقه صبح آغاز 
شود و تا ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه تمام شود. همچنین 
بر اســاس این مصوبه، کلیه ادارات دولتی استان 
تهران روزهای پنج شنبه تعطیل هستند. به گفته 
وزیر نیرو تعطیلی ادارات دولتی تا پایان مرداد ادامه 
دارد. اگرچه فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون 
انرژی گفته پیشــنهاد مجلس به دولت این است 
که تا پایان شهریور همه ادارات روزهای پنج شنبه 
تعطیل باشــد. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون 
بانک های خصوصی به تجارت نیوز گفت: ســاعت 
کاری بانک ها هیچ تغییری نکرده و مانند گذشته 
است. او همچنین درباره تعطیلی پنج شنبه بانک ها 
گفت: هنوز در مورد تعطیلــی بانک ها در روزهای 
پنج شنبه تصمیم گیری نشده است و طی جلسات 

روزهای آینده تصمیم گیری می شود.
    

توییت جدید ایالن ماسک در مورد 
دوج کوین 

تجارت نیوز-  ایالن 
ماسک در تازه ترین توییت 
خود ارتــش دوج کوین 
خود را با یــک میم هری 
پاتر دست انداخت. در این 
توئیت به طرز ناشیانه ای چند کندل سبز بزرگ را آینه 
نفاق انگیز جادویی فوتوشاپ کرده که »عمیق ترین و 
ناامیدترین خواسته های« فرد را نشان می دهد. هدف 
این آینه در اولین جلد از رمان جی کی رولینگ با عنوان 
» هری پاتر و سنگ جادو « توسط پروفسور دامبلدور 
شرح داده شده است. در حالی که هری پاتر خانواده اش 
را می بیند، دوستش ران او را در حالی می بیند که جام 
کوئیدیچ را در اختیار دارد. این آینه در صورتی که افراد 
خواسته ای نداشته باشند خودشان را نشان می دهد اما 
این موضوع برای دارندگان دوج کوین صدق نمی کند 
چرا که آنها به طور ناامیدانه ای می خواهند که ایالن 

ماسک با توئیت هایش ارزش این رمزارز را باال ببرد.
    

اطالعیه مهم وزارت راه درباره طرح 
ملی مسکن اقساطی

خبرآنالین- معاونت مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی اطالعیه ای درباره طرح ملی 
مسکن اقساطی صادر کرد. در اطالعیه وزارت راه و 
شهرسازی آمده است؛ »وزارت راه و شهرسازی در 
خصوص »طرح ملی مسکن اقساطی« مسئولیتی 
نــدارد. اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر تهران 
که اقدام به ثبت نام برای واگذاری مسکن در قالب 
طرحی تحت عنوان طرح ملی مســکن اقساطی 
کرده، هیچ گونه مجوزی از وزارت راه و شهرسازی 
برای انجام ثبت نام و ســایر امور از جمله اخذ پول، 

پیش فروش و ساخت وساز مسکن ندارد.
    

کاهش قیمت بلیت هواپیما
باشگاه خبرنگاران 
جوان- سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری از 
کاهش قیمت بلیت هواپیما 
در مسیرهای مختلف خبر 
داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته و اخطارهای 
ارائه شده، ایرالین ها قیمت بلیت خود را کاهش دادند. 
محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشور با بیان اینکه با ۲ ایرالین به دلیل افزایش قیمت 
بلیت و باال بودن قیمت ها از سقف نرخ نامه برخورد قانونی 
شده است، گفت:  عالوه بر اخطارهای مکتوبی که به این 
شرکت های هواپیمایی داده شده،  خط پرواز داخلی که 

افزایش قیمت داشت، تعلیق شد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

»مردم ایران در مصرف برق اسراف 
می کنند.« این جملــه را بارها و بارها 
مسئوالن مختلف گفته اند و پشت بند 
آن تاکید کرده اند که برق ارزان و یارانه ای 
موجب شده که مصرف بی رویه برق رخ 
دهد. گرچه بخش دوم ادعای مسئوالن 
قابل تامل است و قیمت گذاری دستوری 
و یارانــه انرژی سیاســت گذاری های 
چندان درستی نیســتند، ولی بخش 
اول ادعای آنها اما و اگرهای زیادی دارد.
قطع برق صنایع به نفع مشترکان 

خانگی
قطع بــرق خبر اول ایــن روزهای 
ایران است. حاال در برخی مناطق ایران 
روزها چنــد نوبت بــرق خانگی قطع 
می شود و گاهی مدت زمان قطع برق تا 
۸ ساعت هم گزارش شده است. آن قدر 
که محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات درباره اختالل اینترنت گفته 
بود که باتری دکل های مخابراتی نیاز 
به ۸ ساعت شارژ برق دارد اما در برخی 
مناطق این امکان وجود ندارد و اینترنت 

مختل می شود. حاال نیز وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با بیان اینکه مراجع 
امنیتــی اکنون بــا ۳۰۰ مزرعه کالن 
برخورد و آنها را جمــع آوری کرده اند، 
اعالم کرده است: با همکاری وزارت نیرو 
و با استفاده از هوش مصنوعی، ۱۳ هزار 
مزرعه کوچک و بزرگ استخراج رمزارز 

در کشور شناسایی شد.
قطع برق صرف نظر از خســاراتی 
که به بخش های تولیــدی وارد کرده 
است در این گرمای تابستان بسیاری 
از شهروندان ایرانی را معترض کرد و تا 

ادارات برق کشاند.
در این میان نخعی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس به خبرنگار ایسنا گفت 
که نیاز است واقعیت برای مردم توضیح 
داده شود زیرا قطع برق حداقل تا یک ماه 

آینده ادامه دارد.
با وجــود این مدیــران وزارت نیرو 
توضیح داده اند که امکان مهار ناپایداری 
شبکه دشوار است زیرا امسال نزدیک 
به ۱۵ درصد نیروگاه هــای برقابی به 
دلیل خشکســالی از دسترس خارج 
شــده اند و از آن ســمت مصرف برق 

به دالیل مختلــف و از جملــه مزارع 
استخراج رمزارز و پیک تابستانه و اوج 

گرما افزایش داشته است.
در نتیجه وزارت نیرو برای کنترل 
پایداری شبکه نه تنها به گفته خود ناچار 
شده اســت که مزارع رمز ارز را تعطیل 
کند که برق صنایع و حتی صنایع بزرگی 
مانند فوالد و ســیمان را جیره بندی 
کند تا برق مورد نیاز مشترکان خانگی 

تامین شود.
اتالف ۴۰ درصد برق تولیدی در 

هنگام توزیع 
در این میان دوباره زمزمه یارانه برق 
و ارزان فروشــی برق در ایران و مصرف 
بی رویه باال گرفته اســت. بسیاری در 
نقد مصرف کنندگان ایرانی می نویسند 
که برق ارزان موجب شده که آنها برق 
زیادی مصرف کنند امــا واقعیت این 
است که فقط حدود ۴۰ درصد مصرف 
برق کشور متعلق به مصرف کنندگان 
خانگی اســت و به جز این بر اســاس 
گزارش وزارت نیــرو حدود ۸۵ درصد 
مشــترکان برق خانگی که شامل ۲۵ 
میلیون خانوار می شود مطابق با الگوی 

مصرف استاندارد، برق مصرف می کنند.
نکته دیگری که باید به آن اشــاره 
شود این است که سهم بزرگی از تولید 
برق در زمان توزیع از بین می رود. توانیر 
اعالم کرده است که رقمی معادل ۳۰ تا 
۴۰ درصد تولید برق در زمان توزیع هدر 
می رود که این مساله به دلیل تجهیزات 

پوسیده و قدیمی انتقال برق است.
این سهم بزرگ اتالف برق در زمان 
توزیع در شــرایطی رخ مــی دهد که 
ساختمان های ایران استاندارد مصرف 

انرژی ندارند.
در کشــورهای اروپایــی به دلیل 
ساخت و ســاز صنعتی، ساختمان ها 
دارای اســتانداردهای مصرف انرژی 
هستند. در ایران اما، گرچه بارها سازمان 
استاندارد اعالم کرده که به دنبال تدوین 
استاندارد مصرف انرژی برای ساختمان 
هاســت اما هرگز این مساله عملیاتی 

نشده است.
سازمان بهره وری انرژی ایران اعالم 
کرده که نزدیک بــه ۳۰ درصد انرژی 
مصرفی خانوارها از طریق ساختمان ها 

هدر می رود.
گذشته از این شهروندان اروپایی به 
بهترین برندهای لوازم برقی با قیمت 
مناسب دسترسی دارند اما در ایران لوازم 
برقی پرمصرف یا فاقد استانداردهای 
کیفی مصــرف انرژی فراوان اســت. 
برندهای درجه چندم چینی، برندهای 
تقلبی و قاچــاق و ... در بــازار ایران به 
وفور یافت می شــود و مصرف کننده 
ایرانی دسترسی کافی به لوازم برقی با 

استاندارد مطلوب مصرف انرژی ندارد.
چرا انرژی در ایران ارزان است؟

در این میان نکته دیگری که مطرح 
می شود این اســت که انرژی در ایران 
ارزان است. این در حالی است که بخش 
اعظم قیمت ارزان انرژی در ایران ناشی از 
سقوط ریال است. تورم مزمن دو رقمی و 
سقوط شدید ریال باعث می شود که بین 
بهای انرژی در ایران و بازار جهان شکاف 

ایجاد شود که حل این مشکل در درجه 
اول به کنترل نرخ تورم و تقویت ارزش 
ریال از سوی سیاستگزاران برمی گردد 
و لزوما شکاف قیمت انرژی در ایران و 
جهان با جیب مصرف کننده ایرانی پر 

نمی شود.
نکته دیگر اینکه برای افزایش قیمت 
حامل های انرژی مطابــق با نرخ های 
بازار جهانی باید نرخ دستمزد در ایران 
هم مطابق با میانگین نرخ دستمزد در 
جهان باشــد و نمی توان توقع داشت 
که نرخ دستمزد در سطح ونزوئال بوده 

و قیمت ها مطابق بازار اروپا.
مساله دیگر این است که تولید برق 
در ایران سالیان ســال است از چشم 
اندازها عقب مانده است و ورود سرمایه 
به این بخش مانند ســایر بخش های 
اقتصاد ایران دچار مشــکل شده است 
و در مجمــوع اینکه حــل چالش برق 
در ایران گره ای اســت که به دســت 
سیاستگزار و سیاســت های کالن باز 
می شود و نه توصیه شیوه مصرف برق به 

مصرف کنندگان.
وزیر نیرو: عذرخواهی می کنم 

 حاال وزیــر نیرو بــا عذرخواهی از 
اتفاقــات رخ داده تاکیــد دارد که این 
مشکل در حال رفع است . وزیر نیرو از 
کاهش بار مصرف برق صنایع کشور خبر 
داد و گفت: خاموشی های برق کشور به 

کمتر از نصف رسیده است.
این بدان معناست که صنایع ایران به 
نفع تامین برق خانگی خاموش شده اند. 
به عبارت دیگر چرخ های اقتصادی ایران 
از حرکت بازمانده انــد تا چراغ خانه ها 
روشن بماند. تصمیمی که زیان آن دیر 
یا زود متوجه مردمانی می شود که شاید 
امروز از عدم قطع برق خوشحال شوند. 

وزیر نیرو گفته است: آنچه که حق 
مسلم مردم ماست، این است که از این 
وضعیت، راضی نباشند و گله مند باشند 
و وظیفه ماســت که همه تالش مان را 
انجام دهیم تا این مشــکل که ناشی از 

شرایط متعددی اســت، هرچه زودتر 
رفع شود.

اردکانیان با بیــان این که تصمیم 
های گرفته شده و نتایج آن توسط ستاد 
برق کشور اطالع رســانی خواهد شد، 
خاطرنشان ســاخت: امسال به دالیل 
مختلفی با افزایش مصرف قابل مالحظه 
برق نسبت به ســال های قبلی مواجه 
بودیم؛ مثال در مدت مشابه سال های 
۹۸، ۹۹ و حتی سال های گذشته،  رشد 
تقاضا و مصرف انرژی حدود یک تا سه 
درصد بود اما امسال با عدد بسیار بزرگتر 

و چند برابر آن مواجه هستیم.
اردکانیــان گفت: افزایــش دما و 
گرمای زودرس نه تنهــا در ایران بلکه 
در نقاط مختلف دنیا مشکالت حادی 

را ایجاد کرده است.
 هر چه هست روشــن نیست چرا 
وزارت نیرو رویارویی بــا این بحران را 
پیش بینی نکرده و مقامات اقتصادی 
ایران هنــوز بر طبل توخالی اســراف 
برق و ... می کوبند. بی تردید باید ابعاد 
اجتماعی و امنیتی ماجــرای برق در 

تصمیمات بیش از پیش لحاظ شود. 

بررسی ادعاهای عجیب مقامات در خصوص دالیل قطع برق 

مشترکین مسرف مقصر خاموشی ها هستند؟
بسیاری در نقد 

مصرف کنندگان ایرانی 
می نویسند که برق ارزان 

موجب شده که آنها برق زیادی 
مصرف کنند اما واقعیت این 

است که فقط حدود ۴۰ درصد 
مصرف برق کشور متعلق به 

مصرف کنندگان خانگی است 
و بجز این بر اساس گزارش 

وزارت نیرو حدود ۸۵ درصد 
مشترکان برق خانگی که 
شامل ۲۵ میلیون خانوار 
می شود، مطابق با الگوی 

مصرف استاندارد، برق مصرف 
می کنند

خبر

دبیر مالی و اقتصادی کمیته ملی سدهای بزرگ گفت: برای حل موضوع آب های مرزی 
بعد از شناخت منطقه ای و شناسایی مبانی مختلف، باید مذاکرات فعال همه جانبه داشته 
باشیم، نمی توانیم در مذاکرات فقط در مورد مبحث آب صحبت کنیم، آب را باید در قالب 
اقتصاد سیاسی ببینیم و مولفه های روابط تاریخی و نهادهای موجود در منطقه و بازیگران 

را در نظر بگیریم تا به تصمیمات خوب تری دسترسی پیدا کنیم.
محمدابراهیم رئیسی در گفت وگو با ایلنا، درباره فعالیت کشورهای همسایه بر حوضه 
آب های مشترک و مرزی و تاثیر آن بر ورودی ها به ایران گفت: در مورد آب های مرزی باید 
موضوع قدرت و هژمونی را در نظر داشته باشیم، هژمونی از مشتقات قدرت است. اینکه یک 
کشور از نظر مکان جغرافیایی منبع آِب کجا باشد )باالدست یا پایین دست(، چه پتانسیلی 
برای استفاده از زیرساخت های موجود دارد و یا اینکه کشور مبدا چقدر قدرت دارد، برای 
آن کشور هیدروهژمونی به وجود می آورد، بی توجهی به این مسئله باعث می شود نتوانیم 

درست تصمیم بگیریم. 
وی افزود: باید باور کنیم آنکه در باالدســت آب را کنترل می کند قدرت دارد، باید 
روش های مختلفی را برای مدیریت و پذیرش این قدرت انجام دهیم. این روش ها می تواند 
براساس مطالعاتی که انجام شده است شامل مکانیزم اجبارآور برای ایجاد پذیرِش قدرت، 
مکانیزم ایجادکننده  مطلوبیت برای ایجاد پذیرِش قدرت، مکانیزم ایجادکننده ی توافق 
هنجاری برای ایجاد پذیرِش قدرت و مکانیزم ایجادکننده ی هژمون ایدئولوژیک برای 

ایجاد پذیرِش قدرت باشد.
دبیر مالی و اقتصادی کمیته ملی سدهای بزرگ تصریح کرد: برخی مواقع آنقدر قدرت 
اقتصادی و در برخی موارد قدرت نظامی داریم که می توانیم هژمونی آب را تحت تاثیر قرار 
دهیم، بنابراین باید با شناخت این موضوع و اینکه در هیدروپلیتیک و اقتصاد سیاسی آب 

این قضایا مطرح است، در مورد راه حل ها فکر کنیم.
وی گفت: ابتدا باید جایگاه مان را نسبت به کشورهای باالدست در حوزه آب از جمله 
ترکیه و افغانستان مشخص کنیم، از لحاظ جغرافیایی هر دو این کشورها در باالدست 
هستند. یعنی منشا دجله و فرات، ترکیه و هیرمند در افغانستان است، با این تفاسیر باید 
مباحث آب را نه در اقتصاد که در چارچوب اقتصاد سیاسی مطرح کنیم و با استفاده از ابزار 

اقتصاد سیاسی در مورد آب های مرزی صحبت کنیم.
رئیسی با بیان اینکه در موضوع آب های مرزی نیازمند مطالعات هستیم، تصریح کرد: 
تاکنون در مورد آب های مرزی مطالعات قوی نداشته ایم و اگر هم بوده پراکنده است، 
البته اخیرا وزارت نیرو به طور متمرکز در مورد وضعیت آب های مشترک بررسی هایی 
داشته، در کشورهای دیگر در مورد حوضه های مهم مشترک مطالعات زیادی انجام شده 
است. اکونومیست چندی پیش شاخصی بنام شاخص صلح آبی منتشر کرده و وضعیت 
حوزه های مشترک را بررسی و نحوه تعامالت را مورد ارزیابی قرار داده است اما در ایران 

مطالعه دقیقی را شاهد نبوده ایم.
وی خاطرنشان کرد: ما در حوضه های دجله و فرات یکی از بدترین مباحث تعامالتی، 

نهادی، مالی و سیاسی را شاهدیم که نمی تواند یک همکاری شکل بگیرد، در تجربیات 
موفق در جهان این قضایا را با همکاری حل کرده اند و به جای اینکه شروع به تقسیم آب 
کنند به این فکر می کنند که چگونه منافع آب را بین هم تقسیم کنند، به فرض کشوری 
آب دارد با کشوری که تکنولوژی تولید برق از آب را ندارد تعامل می کند و کار مشترک 
که منافع هر دو کشــور را در برگیرد، انجام می دهند، همانند کار مشترکی که ایران با 
جمهوری آذبایجان در حوزه ســدهای خداآفرین و قیزقلعه سی دارد بر این اساس که 
سرمایه گذاری مشترک تعریف شده و منافع آن از مسیر تولید آب در بخش کشاورزی و 

برق تامین می شود.
دبیر مالی و اقتصادی کمیته ملی سدهای بزرگ با بیان اینکه بیشترین تاثیر طرح های 
توسعه ترکیه روی عراق و سوریه و بطور غیرمســتقیم بر ایران است، گفت: اگر پروژه 
گاپ ترکیه بروی دجله و فرات اجرایی شــود ورودی آب به عراق و سوریه تا ۵۰ درصد 
کاهش می یابد و این بدان معناست که ایران نیز به طور غیرمستقیم با توجه به تاثیری 

که بر هورالعظیم دارد، متاثر می شود. عدم ورود آب کافی به هورالعظیم بروز ریزگردها 
در کنار کاهش خدمات اکوسیستمی این تاالب را بدنبال دارد که زیان های اقتصادی 
عظیمی را به ما تحمیل می کند. وی تاکید کرد: برای حل موضوع آب های مرزی بعد از 
شناخت منطقه ای و شناسایی مبانی مختلف، باید مذاکرات فعال همه جانبه داشته باشیم، 
نمی توانیم در مذاکرات فقط در مورد مبحث آب صحبت کنیم، آب را باید در قالب اقتصاد 
سیاسی ببینیم و مولفه های روابط تاریخی و نهادهای موجود در منطقه و بازیگران را در 

نظر بگیریم تا به تصمیمات خوب تری دسترسی پیدا کنیم. 

دبیر مالی و اقتصادی کمیته ملی سدهای بزرگ  پاسخ داد: 

ریشه  کم آبی ایران آن سوی مرزها است؟
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