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ابــوذر دقــت، مدیــر دفتــر بررســی های فنــی بازرگانــی، قراردادهــا و پشــتیبانی طــی نامــه ای بــه شــرکت های تابعــه توانیــر کــه رونوشــت 
آن بــرای شــرکت های مهندســی مشــاور نیــز ارســال شــده اســت، پانــزده الــزام پیاده ســازی فهــارس بهــای رســته نیــرو در ســال جــاری 

را ابــاغ کــرد. 
در ابتــدای ایــن نامــه آمــده اســت: »پیــرو ابــاغ فهــارس بهــای واحــد پایــه رســته نیــرو شــامل رشــته های خطــوط هوایــی، خطــوط 
زمینــی، پســت های انتقــال و فــوق توزیــع نیــروی بــرق و نگهــداری و تعمیــرات شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع ســال 1400 توســط ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور و بــا عنایــت بــه نامــه مدیــر عامــل محتــرم شــرکت توانیــر مــواردی جهــت اطــاع و اقــدام الزم اعــام می شــود.

الزامات پانزده گانه پیاده سازی 
فهارس بهای رسته نیرو اعالم شد

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://www.ieis.ir/UserImage/000108/-%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201400.pdf


2

برق و انرژی شماره  2849 14 فروردین 1400

آخرین	وضعیت	صادرات	برق	و	گاز	ایران	به	عمان

تدوین	نقشه	راه	توسعه	تجارت	
به	کشورهای	عربی

مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه تدویــن برنامه توســعه 
ــی  ــایه عرب ــورهای همس ــا کش ــران ب ــارت ای تج
گفــت: پیگیــر صــادرات گاز و بــرق بــه عنــوان دو 

پــروژه صادراتــی ایــران بــه عمــان هســتیم.
آخریــن وضعیــت صــادرات بــرق و گاز ایــران  بــه 
ــه  ــارت ب ــعه تج ــه راه توس ــن نقش ــان/ تدوی عم

ــی ــورهای عرب کش
فــرزاد پیلتــن در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
خبرگــزاری فــارس در مــورد برنامه هــای ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران بــرای توســعه صــادرات بــه 
کشــورهای همســایه عربــی اظهار داشــت: ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران  برنامه هایــی بــرای توســعه 
روابــط تجــاری بــا کشــورهای عمــان و قطــر دارد 
کــه بــه عنــوان نمونــه برنامه ریــزی کرده ایــم 
ــا بتوانیــم در ســال آینــده کمیســیون مشــترک  ت
ــور  ــا حض ــان را ب ــران و عم ــور ای ــاد دو کش اقتص
مســئوالن وزارت صمــت در مســقط برگــزار کنیــم.

ســازمان  آفریقایــی  و  عربــی  دفتــر  مدیــرکل 
توســعه تجــارت ایــران بیــان داشــت: کمیتــه 
اجــاس  هجدهمیــن  تفاهمــات  پیگیــری 
کمیســیون مشــترک ایــران و عمــان در تهــران در 
ــه صــورت مجــازی برگــزار شــد و  ســال جــاری ب
ــه را در ســال  ــن کمیت ــم ای ــه بتوانی ــم ک امیدواری
ــه در  ــی ک ــا تفاهمات ــم ت ــزار کنی ــز برگ ــده نی آین
ــد  ــور منعق ــن دو کش ــف بی ــای مختل ــه ه زمین

ــم. ــری کنی ــده را پیگی ش
وی افــزود: از جملــه ایــن تفاهمــات منعقــده 

ــط  ــی، رواب ــوان تســهیل حمــل و نقــل دریای می ت
بانکــی دو کشــور، تســهیل تــردد تجاری دو کشــور 
و تاســیس مراکــز تجــاری و دفاتــر بازاریابــی بــرای 
ــام  ــاری ن ــای تج ــادل هیات ه ــا و تب ــرکت ه ش

بــرد. 
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران گفــت: البتــه مــا در ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران بــه عنــوان دبیرخانــه 
ــور  ــن دو کش ــادی بی ــترک اقتص ــیون مش کمیس
از ســایر دســتگاه ها نیــز پیگیری هــای الزم را 
خواهیــم داشــت و پروژه هایــی کــه در حــوزه 
ــا  ــم ت ــری می کنی ــت را پیگی ــایر دستگاه هاس س

ــد.  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــریع ت س
وی افــزود: مهم تریــن پروژه هایــی کــه در دســتور 
کار جمهــوری اســامی ایــران و دولــت عمــان قرار 
دارد پــروژه صــادرات گاز اســت کــه توســط وزارت 
نفــت در حــال پیگیــری اســت و مــا هــم در واقــع 
بــه عنــوان کمیســیون مشــترک پیگیــری تســریع 

در اجــرای ایــن پــروژه هســتیم. 
ــرای   ــر اج ــن پیگی ــت: همچنی ــان داش ــن بی پیلت
پــروژه اتصــال بــرق خــط الکتریکــی و یــا صــادرات 
بــرق از جمهــوری اســامی ایــران بــه عمــان 

ــتیم. ــرو  هس ــط وزارت نی توس
ــال  ــه دنب ــائل ب ــن مس ــر ای ــاوه ب ــزود: ع وی اف
امضــای یــک نقشــه راه تجــاری بــرای رســیدن بــه 
هــدف مشــخصی در ســه ســال آینــده در روابــط 
ــان  ــران و عم ــور ای ــاری دو کش ــادی و تج اقتص
هســتیم و در ارتبــاط بــا دیگــر کشــورهای عربــی 
ــازمان  ــابه در س ــات مش ــز  اقدام ــر نی ــد قط مانن
ــد  ــه رش ــد رو ب ــم رون ــا بتوانی ــده ت ــی ش طراح
ــال  ــی در س ــورهای عرب ــا کش ــاری ب ــط تج رواب

ــیم.  ــاهد باش ــده را ش آین

	فرایند	صادرات	برق	
تجدیدپذیرها	چگونه	است؟

صادرات	 اجازه	 نیرو	 زیر	 ساتکین	 به	گفته	
برای	 تا	 کرده	 صادر	 را	 تجدیدپذیرها	 برق	
محسوب	 تشویق	 بخش	 این	 سرمایه	گذاران	
شود،	اما	باید	اختیار	صادرات	در	دست	توانیر	

باشد.
صـادرات  اجـازه  نیـرو  زیـر  سـاتکین  به گفتـه 

بـرای  تـا  کـرده  صـادر  را  تجدیدپذیرهـا  بـرق 
سـرمایه گذاران این بخش تشـویق محسـوب شـود، 
امـا بایـد اختیـار صـادرات در دسـت توانیـر باشـد.
معـاون وزیـر نیـرو در امـور انرژی هـای تجدیدپذیر 
گفـت: وزیر نیـرو اجازه صادرات بـرق تجدیدپذیرها 
را صـادر کـرده تـا بـرای سـرمایه گذاران این بخش 
تشـویق محسـوب شـود، امـا بایـد اختیار صـادرات 
در دسـت توانیـر باشـد، چراکـه بایـد برنامه ریزی ها 
بـه گونـه ای پیـش رود کـه بتـوان بـه توانیـر بـه 

عنـوان یـک منبـع مطمئن بـرق حسـاب کرد.
محمـد سـاتکین بـا تاکیـد بـر این که ممکن اسـت 
در زمانـی نـور خورشـید یـا باد کافـی بـرای تولید 
تصریـح  باشـد،  نداشـته  تجدیدپذیـر وجـود  بـرق 
کـرد: بـرای صـادرات بایـد بـه یـک منبـع مطمئن 
کـه شـبکه برق اسـت تکیـه کـرد، به همیـن دلیل 
نبایـد ایـن اختیـار از مجموعـه توانیـر خارج شـود.
وی بـا بیـان اینکـه مـا مصوبـه وزیـر نیـرو را داریم 
و کـه  مجموعـه هایـی کـه تمایل به صـادرات برق 
تولیـدی خـود دارنـد می بایسـت ابتدا مقصـد را به 
مـا معرفـی کنند سـپس پروانه آن هـا را به صورت 
صادراتـی صـادر مـی کنیـم و قراردادشـان را بـا ما 

مبادلـه و برقشـان را وارد شـبکه مـی کنند.
معـاون وزیـر نیـرو در امـور انرژی هـای تجدیدپذیر 
بـا بیـان اینکـه نکتـه مهـم در ایـن فراینـد نقطـه 
اتصـال به شـبکه اسـت که مـی بایسـت متقاضیان 
مجـوز آن را ازتوانیـر اخـذ کننـد، سـپس توانیـر 
بـرق تولیـدی آن هـا را به صـورت ایمن بـه مقصد 
تحویـل می دهـد. به گفتـه سـاتکین در حال حاضر 
سـه مجموعـه بزرگ در بحـث صـادرات پروانه اخذ 
کردنـد امـا بایـد مجوز اتصال بـه شـبکه را نیز اخذ 
کـرده تـا بتواننـد بـا سـاتبا قـرارداد مبادلـه کنند، 
البتـه فراینـد صـدور اتصـال بـه شـبکه پیچیدگـی 
هایـی دارد کـه اگـر آن پیچیدگی ها را پشـت سـر 

بگذارنـد بـا آن هـا قـرار داد مبادله مـی کنیم.
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مهر	خبر	می	دهد؛

نامه	وزیرصمت	به	آیت	اهلل	
رئیسی/استعالم	برخط	سوابق	

کیفری	فراهم	نشد
وزیر	صمت	در	نامه	ای	به	رئیس	قوه	قضاییه	اعالم	
کرد	علیرغم	پیگیری	های	مکرر،	دسترسی	برخط	
کارت	 متقاضیان	 و	 دارندگان	 کیفری	 سابقه	 به	
هنوز	 کارت	ها	 این	 رتبه	بندی	 جهت	 بازرگانی	

فراهم	نشده	است.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، اگرچــه ســامانه 
ــاری  ــدی اعتب ــه بن ــنجی و رتب ــه اعتبارس یکپارچ
ــته  ــال گذش ــره از س ــی باالخ ــای بازرگان کارت ه
توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
همــکاری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
قــرار  بهره بــرداری  مــورد  ایــران  کشــاورزی 
گرفــت، امــا از آنجــا کــه اســتعام برخــط ســوابق 
ــی  ــدگان کارت بازرگان ــان و دارن ــری متقاضی کیف
جهــت صــدور و رتبــه بنــدی کارت هــای بازرگانــی 
ــات  ــاوری اطاع ــار و فن ــز آم ــوز از ســوی مرک هن
قــوه قضائیــه برقــرار نشــده اســت، فعالیــت ســامانه 
بازرگانــی  کارت هــای  اعتبارســنجی  یکپارچــه 

ــت. ــده اس ــل مان معط
رزم حســینی، وزیــر صمــت در نامــه ای بــه آیت اهلل 

متن کامل

رئیســی، رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه 
ــاه ســال  ــه در آذرم ــن وزارتخان ــی ای پیگیــری قبل

ــت. ــرده اس ــاد ک ــوع انتق ــن موض ــته، از ای گذش
ــه  ــینی ب ــه رزم حس ــل نام ــن کام ــر و مت تصوی

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
حضرت آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه
موضــوع: دســتور فــوری رفــع مشــکل ارائــه 
یکپارچــه  ســامانه  نیــاز  مــورد  اطاعــات 

اعتبــاری بنــدی  رتبــه  و  اعتبارســنجی 
با سام

احترامــاً، پیــرو نامــه شــماره ۶0/ ۲0۹400 مــورخ 
1۳۹۹.۹.1 بــا موضــوع تســریع در ارائــه اطاعــات 
مــورد نیــاز ســامانه یکپارچــه اعتبارســنجی و رتبــه 
ــی  ــاند عل ــتحضار می رس ــه اس ــاری، ب ــدی اعتب بن
ــامانه  ــورد س ــرح در م ــی مص ــف قانون ــم تکالی رغ
مزبــور موضــوع بنــد )ت( مــاده )۶( قانــون مبــارزه 
ــا قاچــاق کاال و ارز و همچنیــن مــاده )4( آئیــن  ب
نامــه اجرایــی مــواد )۵( و )۶( قانــون مذکــور جهت 
ــا  ــی ب ــد کارت بازرگان ــدور و تمدی ــاماندهی ص س
هــدف پیشــگیری از بــروز تخلفــات و قاچــاق کاال و 
ــراً در موضــوع سوءاســتفاده های ارزی  ارز کــه اخی

نیــز مــورد تأکیــد حضرتعالــی قــرار گرفــت.
ــرای  ــی ب ــت نهای ــن مهل ــس از تعیی ــن پ همچنی
ــون  ــوع قان ــامانه های موض ــات س ــل اطاع تکمی
ــا قاچــاق، توســط ســازمان بازرســی کل  مبــارزه ب
ــر از  ــوه خب ــخنگوی آن ق ــراً س ــه اخی ــور ک کش
ــن  ــف در ای ــئوالن متخل ــا مس ــی ب ــورد قضائ برخ
زمینــه داده انــد، بعــد از گذشــت بیــش از 100 روز 
از نامــه قبلــی ایــن وزارتخانــه نــه تنهــا دسترســی 
جدیــدی بــرای ســامانه مزبــور ایجــاد نشــده، 
بلکــه متأســفانه در هفته هــای گذشــته دسترســی 

ــن  ــت )جایگزی ــابقه محکومی ــط س ــتعام برخ اس
ــات،  ــس از مکاتب ــه پ ــینه( ک ــوء پیش ــی س گواه
جلســات و پیگیری هــای متعــدد از دی مــاه ســال 
گذشــته برقــرار و نیازمنــد تکمیــل بــود نیــز بــدون 
هرگونــه هماهنگــی قبلــی و ارائــه توضیح مســتند، 
ــز  ــه نی ــن وزارتخان ــای ای قطــع شــده و پیگیری ه

ــوده اســت. ــی نتیجــه ب ب
ایــن اقــدام مســئوالن مرکــز آمــار و فنــاوری 
اطاعــات آن قــوه کــه بــدون لحــاظ شــرایط 
کشــور بــا توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه و جنــگ 
ــای  ــی در ماه ه ــارت خارج ــد تج ــادی و رون اقتص
ــارک رمضــان  ــاه مب ــس از آن م ــی ســال و پ پایان
ــای  ــی و کااله ــاج عموم ــن مایحت ــت تأمی از جه
اساســی، تنظیــم بــازار و تأمیــن مــواد اولیــه 
واحدهــای تولیــدی می باشــد، موجــب توقــف 
عملیــات صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی شــده و 
نارضایتــی شــدید تجــار و فعــاالن اقتصــادی را بــه 

ــت. ــته اس ــال داش دنب
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق تبصــره )1( 
مــاده )4( آئیــن نامــه اجرایــی مزبــور مقــرر شــده 
ــر اســاس  ــط موظفنــد ب اســت: دســتگاه های ذیرب
الزم  اطاعــات  شــده،  تعییــن  شــاخص های 
جهــت اعتبارســنجی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
را بــه صــورت سیســتمی و برخــط از طریــق 
ــه  ــامانه یکپارچ ــرای س ــارت ب ــع تج ــامانه جام س
اعتبارســنجی و رتبــه بنــدی اعتبــاری ارســال 
نماینــد«، از طرفــی طبــق اجــزای ۲-1-۸ و 1-۲-

۹ بنــد )۲( مــاده )10( آئیــن نامــه اجرایــی قانــون 
ــدم  ــب »ع ــه ترتی ــادرات و واردات، ب ــررات ص مق
ــا تقلــب« و »نداشــتن  ــه تقصیــر ی ورشکســتگی ب
محکومیــت مؤثــر کیفــری« جــزو شــرایط صــدور 
ــدون  ــا ب ــراز آنه ــه اح ــت ک ــی اس کارت بازرگان

اســتعام از آن قــوه عمــاً امــکان پذیــر نمی باشــد.
ــه کــه در نامــه قبلــی  ــر ایــن همــان گون عــاوه ب
ــه  ــن نام ــاده )۳( آئی ــید، م ــرض رس ــه ع ــز ب نی
اجرایــی تبصــره )1( مــاده )۵( مکــرر قانــون 
جدیــد صــدور چــک موضــوع تصویــب نامــه 
ــورخ 1۳۹۸.۶.1۲  ــماره ۷۲۲0۸ ت ۵۶۵۷۹ ه م ش
هیــأت محتــرم وزیــران، ایــن وزارتخانــه را موظــف 
بــه دریافــت درخواســت رفــع تعلیــق چــک 
برگشــتی و بررســی شــرایط شــمولیت، بــر اســاس 
ــود  ــه خ ــامانه یکپارچ ــتمی در س ــتعام سیس اس
کــرده کــه طبــق تبصــره مــاده )۲( آن »اشــخاص 
ــادی  ــم اقتص ــه جرای ــی ب ــت قطع دارای محکومی
موضــوع قانــون مجــازات اســامی یــا دارای حکــم 
ــمول  ــب« از ش ــا تقل ــر ی ــه تقصی ــتگی ب ورشکس

ــارج شــده اســت. ــه خ ــن نام ــن آئی ای
ــرای آن  ــه صراحــت اج ــان تبصــره ب ــی در هم ول
ــتمی  ــتعام سیس ــکان اس ــاد ام ــه ایج ــول ب موک
ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده )۳( ای شــده و در تبصــره م
مذکــور نیــز بیــان داشــته اســت: »مراجــع ذی ربط 
ــه صــورت  ــاز را ب ــورد نی ــات م ــد اطاع … موظفن
سیســتمی و برخــط در اختیــار ســامانه یکپارچــه 

ــد«. ــرار دهن ــدن و تجــارت ق وزارت صنعــت، مع
ــک ســال  ــد از گذشــت ی ــر اســت بع ــه ذک الزم ب
و نیــم، اجــرای آئیــن نامــه قانــون جدیــد صــدور 
بنگاه هــای  مشــکل  رفــع  منظــور  بــه  چــک 
ــش  ــال جه ــی در س ــی متقاض ــدی و صادرات تولی
ــاز  ــورد نی ــی های م ــه دسترس ــل ارائ ــد، معط تولی

ــت. ــده اس ــی مان ــوه باق ــط آن ق توس
در هــر حــال بــه نظــر می رســد فرمایشــات و 
رویکردهــای تحــول گرایانــه حضرتعالــی از جملــه 
ــل  ــوه در تکمی ــدی آن ق ــام صددرص اراده و اهتم
ــه  ــاق« )جلس ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــامانه های قان س
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صادرات	ایران	به	چین	سه	برابر	
می	شود؟

چند	روز	پس	از	نهایی	شدن	سند	همکاری	25	
ساله	ایران	و	چین،	رییس	سازمان	توسعه	تجارت	
گفته	که	ظرفیت	سه	برابر	شدن	صادرات	ایران	به	

این	کشور	وجود	دارد.
وزیر  در جریان سفر  و  قبل  هفته  ایسنا،  گزارش  به 
امور خارجه چین به ایران، پس از مدت ها گمانه زنی، 
سرانجام سند همکاری ۲۵ ساله اقتصادی ایران و چین 
این  ابتدایی  براوردهای  بر اساس  نهایی شد. هرچند 
سند، صرفا یک برنامه بلند مدت برای تعیین مسیر 
همکاری های دو کشور است و شامل قرارداد مشترک 
بر سر پروژه یا طرح هایی خاص نمی شود اما به نظر 
آمده  وجود  به  همکاری ها  افزایش  مقدمات  می رسد 

است.
اتاق  سوی  از  شده  منتشر  براورد  آخرین  اساس  بر 
بازرگانی تهران، چین در 11 ماهه منتهی به بهمن ۹۹، 
در هر دو حوزه صادرات و واردات اصلی ترین شریک 
تجاری ایران بوده است. طبق این براورد بیش از ۲۵ 
که  سالی  در  ایران  واردات  و  صادرات  کل  از  درصد 
گذشت مستقیما با چین صورت گرفته و این آمار نشان 
دهنده ادامه همکاری هایی است که از چند سال قبل 
آغاز شده است. با این وجود حجم تجارت ایران با چین، 
در قیاس با آنچه که این کشور در سطح جهانی انجام 
می دهد، فاصله ای قابل توجه دارد تا جایی که رییس 

سازمان توسعه تجارت نیز به آن پرداخته است.
حمید زادبوم گفته است: چین در سال ۲0۲0، 4.۷ 
تریلیون دالر تجارت با دیگر کشورهای جهان داشته 
و  اول  است که چین صادر کننده  است. چند سال 

دومین وارد کننده جهان است که اگر صادرات و واردات 
کل کشورهای اتحادیه اروپا را به صورت یکجا محاسبه 

کنیم به این میزان نمی رسد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
ادامه داد: چین را به عنوان یک کشور نباید نگاه کرد 
بلکه باید به عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگاه 
کرد، زیرا چین یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت 
دارد که بیش از ۳00 میلیون نفر از این جمعیت افراد 
مرفهی هستند که در سطح مرفهان جهانی قرار دارند 
ضمن اینکه تقاضا برای کاالهای تجاری در این کشور 
بسیار باالست و اگر کسی برای کاالیی بتواند بازاری در 
چین پیدا کند تقاضای بسیار باالیی برای وی ایجاد 

خواهد شد.
به  ایران  صادرات  میزان  آمارها،  این  تمام  وجود  با 
چین حتی به 10 میلیارد دالر در سال نیز نمی رسد 
و حاال زادبوم اعام کرده که توان سه برابر کردن این 
صادرات در سال های آینده وجود خواهد داشت. او گفته 
است: پارسال حدود ۹ میلیارد دالر صادرات به چین 
داشتیم که با توجه به ظرفیت های موجود این میزان 
تا سه برابر یعنی ۲۷ میلیارد دالر قابل افزایش است. 
زادبوم این را نیز گفته که در حال حاضر ایران از چین 
کاالهایی وارد می کند که پیش از این سابقه صادرات 
آنها را نیز داشته است. هرچند در صحبت های جدید 
سازمان توسعه تجارت، برنامه دقیقی برای افزایش رقم 
صادرات اعام نشده اما در صورت فراهم شدن مقدمات 
این برنامه در کنار توجه همزمان به افزایش صادرات 
ایران به کشورهای منطقه، می توان انتظار داشت که 
در سال های پیش رو، میزان صادرات غیرنفتی ایران، 

افزایشی قابل توجه را تجربه کند.

رئیس	کمیسیون	انرژی	و	محیط	زیست	اتاق	بازرگانی	تهران	پیشنهاد	مطالعه	داد

پیکان	سرنوشت	ما
رضا	پدیدار،	رئیس	کمیسیون	انرژی	و	محیط	زیست	اتاق	بازرگانی	تهران	کتاب	»پیکان	سرنوشت	ما«	
که	به	زندگی	و	کسب	وکار	احمد	خیامی،	بنیانگذار	ایران	ناسیونال	)ایران	خودرو(	می	پردازد	را	برای	
مطالعه	پیشنهاد	کرد.	او	معتقد	است	این	روایات	کتاب	از	تجربه	بنیانگذار	این	بنگاه	بزرگ	می	تواند	در	

حوزه	تولید	صنعتی	و	توسعه	آن	بسیار	به	مدیران	بخش	خصوصی	کمک	کند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که روایات آمده در کتاب »پیکان 
سرنوشت ما« می تواند به مدیران و فعاالن اقتصادی برای کسب تجربه و توسعه کسب وکار بسیار کمک کند.
رضا پدیدار در برابر دوربین استودیو اتاق تهران با پیشنهاد این کتاب برای مطالعه، عنوان کرد که نکات 
بسیار ارزشمندی از خاطرات احمد خیامی بنیانگذار ایران ناسیونال )ایران خودروی فعلی( و فروشگاه های 
زنجیره ای کوروش در این کتاب وجود دارد که می تواند به عنوان آموزه هایی مهم در اختیار مدیران و فعاالن 

بخش خصوصی قرار گیرد.
او گفت: در کتاب موارد تجربی بسیار زیادی وجود دارد که برای نمونه می توان به تجربه توسعه صنعت 
خودرو اشاره کرد. بنیانگذاران این کارخانه توجه زیادی به همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی 

و سایر ابعاد فعالیت و کسب وکار داشتند.
میان کشورهای  در  ملی  ارزش  یک  به  را  بنگاه  این  ایران ناسیونال  مدیریت  در  نوگرایی  پدیدار،  گفته  به 
موفق  تجربه  یک  عنوان  به  تولید صنعتی  حوزه  در  می تواند  امروز  و  بود  کرده  تبدیل  منطقه  و  همسایه 

موردتوجه قرار گیرد.
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متن کامل

در	گفت	وگو	با	ایسنا	اعالم	شد

امکان	نصب	۱2۰۰	مگاوات	
نیروگاه	خورشیدی	روی	سقف	
صنایع	کشور/پیشنهاداتی	برای	

پیک	زدایی	در	فصول	گرم
عضو هیات موسسین و مدیر کارگروه "نیروگاه های 
انجمن  صنعتی"  شهرک های  در  خورشیدی 
خدمات  و  کاال  کنندگان  تامین  و  سازندگان 
صنعتی  شهرک های  گفت:  تجدیدپذیر  انرژی های 
نیروگاه   مگاوات   1۲00 حدود  نصب  امکان 
خورشیدی بر روی سقف سوله های صنعتی دارند و 
در صورت تحقق این امر بازی "برد-برد-برد" برای 
وزارت نیرو، شرکت های صنعتی و شرکت های فعال 
در حوزه برق خورشیدی خواهد بود ضمن آنکه این 
نیروگاه ها می توانند کمک شایانی در "پیک زدایی" 

برق در فصول گرم سال داشته باشند.
با ایسنا،با اشاره به میزان  علیرضا داد در گفت وگو 
پتانسیل شهرک های صنعتی برای نصب نیروگاه های 
آمار  طبق  افزود:  سوله ها،  سقف  روی  خورشیدی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
کشور  در  صنعتی  ناحیه  و  شهرک   ۸۲۲ کنون  تا 
قرارداد  هزار   ۸۵ تعداد  و  رسیده  برداری  بهره  به 
برای ایجاد واحدهای صنعتی منعقد شده است که 
است.  هکتار  هزار  واحدها حدود 40  این  مساحت 
از این ۸۵ هزار قرارداد، نزدیک به 4۶ هزار قرارداد 
به احداث واحد صنعتی منجر شده و در حال بهره 
برداری است که مساحت حدود 1۲ هزار هکتار را 

شامل می شود.
واحدهای  همین  گرفتن  نظر  در  با  داد:  ادامه  وی 
بعضی  گرفتن  نظر  در  و  رسیده  برداری  بهره  به 
مفروضات، ما دارای 1۲ هزار هکتار )1۲0 میلیون 

متر مربع( سوله در این شهرک ها و نواحی صنعتی 
ازای  به  مترمربع   10 به  نیاز  فرض  با  که  هستیم 
به عدد 1۲  نیروگاه خورشیدی  نصب هر کیلووات 
خورشیدی  نیروگاه  گیگاوات(   1۲( مگاوات  هزار 

می رسیم.
داد با تاکید بر اینکه البته محدودیت های فنی نظیر 
در  فیدرها  ظرفیت  واحدها،  این  انشعاب  ظرفیت 
سوله ها  قرارگیری  زوایای  و  صنعتی،  شهرک های 
)۵0 درصد( را باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: 
با فرض ضریب 10 درصد برای محدودیت های فنی، 
1۲00 مگاوات ظرفیت قابل نصب فنی در سوله های 
صنعتی کشور برآورد می شود که عدد قابل توجهی 
شهرک های  کارگروه  در  اعداد  این  البته  است. 

صنعتی انجمن در حال بررسی دقیق تر هستند.
در  خورشیدی  "نیروگاه های  کارگروه  مدیر 
تامین  و  سازندگان  انجمن  صنعتی"  شهرک های 
تجدیدپذیر،  انرژی های  خدمات  و  کاال  کنندگان 
آوری  جمع  همچنین  انجمن  این  اینکه  بیان  با 

خورشیدی  نیروگاه های  نصب  به  مربوط  آمارهای 
کار  دستور  در  را  صنعتی  واحدهای  سقف  روی 
که  می دهد  نشان  شواهد  کرد:  نشان  خاطر  دارد، 
این آمار بسیار کم است. برای مثال در استان یزد 
سقف  روی  خورشیدی  نیروگاه   10 حدود  تاکنون 
صنایع نصب شده است که با توجه به وجود صنایع 
عدد  این  تابش،  پتانسیل  و  استان  این  در  متعدد 

بسیار پایین است.
مقیاس  کوچک  خورشیدی  نیروگاه های  نصب  وی 
"برد-برد- بازی  را  صنعتی  واحدهای  سقف  روی 
صنعتی  واحد  برای  گفت:اوال  و  کرد  توصیف  برد" 
مفید است چون  سقف سوله های صنعتی بااستفاده 
از استحکام کافی برخوردار است،  و از طرف دیگر 
همچنین صاحب کارخانه مالکیت سوله را در اختیار 
دارد و انشعاب برق نیز از قبل فراهم است. بنابراین 
مالک واحد صنعتی در کنار تولیدات خود می تواند 
از امکانات موجود واحد برای احداث یک خط تولید 
جدید به نام تولید برق پاک نیز استفاده کند. ثانیا 

برای وزارت نیرو نیز "برد" است، چون مقداری از 
واحد  محل  همان  در  صنایع  مصرفی  برق  تامین 
گذارانی  سرمایه  شاهد  و  می گیرد  صورت  صنعتی 
هستیم که وارد عرصه تولید برق می شوند و دقیقا 
به  تولید خواهد شد؛  برق  در همان محل مصرف، 
همزمان  خورشیدی  برق  تولید  پیک  که  خصوص 
با پیک مصرف صنایع در ماه های گرم سال است و 

می توانند کمک شایانی به "پیک زدایی" کنند.
انرژی  عرصه  فعالین  کار  و  کسب  برای  ثالثا 
مسیر  یک  و  است  جذاب  بسیار  نیز  خورشیدی 
جدید برای توسعه کسب و کار و تولید تجهیزات و 
فعالیت های پیمانکاری و نگهداری و تعمیرات و ... 

گشوده می شود.
دالیل  به  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  فعال  این 
بالفعل شدن پتانسیل نصب نیروگاه های خورشیدی 
کارگروه  در  کرد:  اظهار  صنعتی،  واحدهای  در 
نیروگاه  نیافتن  توسعه  عوامل  صنعتی  شهرک های 
بررسی  را  صنعتی  واحدهای  محل  در  خورشیدی 
کردیم و نخستین عاملی که به آن رسیدیم، موضوع 
ترتیب  این  به  است.  اقتصادی"  پذیری  "توجیه 
با خرید  همراه  نیروگاه های خورشیدی  احداث  که 
را  برق  خرید  نرخ های  که  می شود  انجام  تضمینی 
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  )سازمان  ساتبا 

انرژی برق( و وزارت نیرو تعیین می کنند.
این  که  تاکنون  از سال ۹4  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از جمله در سال  بار  تعیین شده و چندین  نرخ ها 
پله  اوال  داد:  ادامه  است،  شده  بازنگری   ۹۸ و   ۹۵
نیروگاه های خورشیدی ۲0 تا 100 کیلووات وجود 
داشته است که سایز 100 کیلووات برای واحدهای 
تجاری و صنعتی سایز کمی است، و صنایع تمایل 
کنند.  سرمایه  بزرگتری  ظرفیت های  در  که  دارند 
ظرفیت  که  داد  پیشنهاد  کارگروه  این  بنابراین 

https://www.isna.ir/news/1400011204395/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C


6

برق و انرژی شماره  2849 14 فروردین 1400

	صنعت	برق	از	فعالیت	قانونی	
استخراج	ارزهای	دیجیتال	

حمایت	می	کند
مدیرعامل	شرکت	مدیریت	تولید،	انتقال	و	توزیع	
طبق	 برق	 صنعت	 می	گوید:	 ایران	 برق	 نیروی	
مصوبه	دولت	از	فعالیت	قانونی	استخراج	کنندگان	

ارز	مجازی	پشتیبانی	و	حمایت	می	کند.
محمدحسـن متولـی زاده بـا بیـان اینکه اسـتخراج 
رمـز ارز بـر پایـه مصـرف انـرژی انجـام می شـود، 
ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس و بـا هـدف سـاماندهی 
و مدیریـت ایـن فعالیـت، دولـت مصوبـه ای را اباغ 
کـرده که بـر اسـاس آن، فعالیت اسـتخراج رمز ارز 

را سـاختارمند کرده اسـت.
صنعـت  سـاخت:  خاطرنشـان  توانیـر  مدیرعامـل 
بـرق نیـز طبـق مصوبـه دولـت از فعالیـت قانونـی 
و  پشـتیبانی  مجـازی  ارز  اسـتخراج کنندگان 

می کنـد. حمایـت 
از  زیـادی  تعـداد  گفـت:  زاده  متولـی 
مراجعـه  قانونـی  مجـازی  ارز  اسـتخراج کنندگان 
کـرده و مـا نیـز با تأمین برق و سـایر تسـهیات به 

داده ایـم. کمـک  آنـان 
بـه همـکاری  نیـز حاضـر  تعـدادی  داد:  ادامـه  او 
نشـده اند کـه بـا آنـان برخوردهـای قانونـی صورت 
گرفتـه و خواهـد گرفـت، البته توصیه ما این اسـت 
کـه نسـبت به اخـذ مجوزهـای قانونی اقـدام کنند 
تـا هم خـود آسـیب نبیند و هـم خسـارتی متوجه 

صنعـت برق نسـازند.
تاش برای نوسازی شبکه های فرسوده

مدیرعامـل شـرکت تولیـد، انتقـال و توزیـع نیروی 
بـرق ایـران بـه پیشـنهادهای خوبی کـه در بودجه 
بـرای صنعـت بـرق اندیشـیده شـده اشـاره کـرد و 

خاطرنشـان سـاخت: بودجـه امسـال ظرفیت هـای 
خوبـی بـرای صنعـت برق بـه همـراه دارد.

قـرار  امـکان  بودجـه  آن  بـر  عـاوه  داد:  ادامـه  او 
گرفتـن منابـع این صنعـت در اختیار خـود صنعت 

را فراهـم آورده اسـت.
کمـک  بـا  می شـود  تـاش  افـزود:  زاده  متولـی 
ظرفیت هـای اندیشـیده شـده در بودجـه فعالیـت 
برای بازسـازی و نوسـازی شـبکه های فرسـوده برق 
به خصـوص در نقـاط کـم برخـوردار سـرعت گیـرد.

مدیرعامـل توانیـر از انجـام تمهیـدات الزم بـرای 
و  داد  نیروگاه هـا خبـر  موردنیـاز  تأمیـن سـوخت 
نیروگاه هـا  بـرای  مایـع  سـوخت  هرسـاله  گفـت: 
نیـز صـورت  و پیش بینی هـای الزم  تأمیـن شـده 

می گیـرد.
صنعت  دیجیتال،  ارزهای  استخراج  فرایند  به 
یا  مزرعه  ارزها،  این  تولید  مراکز  به  و  »ماینینگ« 
نفت  ماینینگ،  صنعت  در  می شود.  گفته  »فارم« 
ارز  محصول  به  نهایت  در  و  برق  انرژی  به  گاز  و 
پول  یک  به عنوان  که  می شود  تبدیل  دیجیتال 
مجازی می توان برای مبادالت مالی از آن استفاده 

کرد.
که  مجازی(  ارزهای  )استخراج  ماینینگ  موضوع 
در  می رود،  به شمار  در کشور  ناشناخته  موضوعی 
روزهای اخیر به دلیل نگرانی از افزایش مصرف برق 
قرار  انرژی موردتوجه  این حامل  احتمال کمبود  و 

گرفته است.
استخراج  دستگاه های  توسط  برق  باالی  مصرف 
برای  تهدیدی  مجازی، همواره  و  دیجیتال  ارزهای 
صنعت برق به شمار می رود. البته گفته می شود این 
غیرمجاز  استخراج کنندگان  از سمت  بیشتر  تهدید 
به صورت مجاز  تا کسانی که  است  ارزهای مجازی 

اقدام به این کار می کنند.

نشست	تعدادی	از	اعضای	
کمیسیون	اقتصادی	مجلس	با	
حضور	فعاالن	بخش	خصوصی	
و	مدیران	دولتی	برای	بررسی	
راهکارهای	تحقق	شعار	سال	

۱4۰۰
مجلس	 اقتصادی	 کمیسیون	 از	 تعدادی	
رفع	 برای	 	۱4۰۰ سال	 شعار	 تحقق	 راهکارهای	
فعاالن	 با	حضور	 را	 تولید	 از	 و	پشتیبانی	 موانع	
بخش	خصوصی،	مدیران	دولتی	و	صنعتی	بررسی	

می	کند.

جلسه  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با حضور 
فعاالن بخش خصوصی و جمعی از مدیران دولتی 
و صنعتی درباره بررسی چگونگی تحقق شعار سال 
مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها  تولید،  درباره   1400
ماه(  فروردین   10 )سه شنبه  امروز  ظهر  از  پیش 

برگزار شد.
مشکات  و  موانع  رفع  راهکارهای  نشست  این  در 
عظیمی  حضور  با  صنعت  بخش  در  تولید  ارتقای 
مشکات  و  موانع  رفع  راهکارهای  اقتصادی،  فعال 
ارتقای تولید در بخش معدن با حضور هنرمند فعال 
تحصیات  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  اقتصادی 
و  کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
تولید  ارتقای  مشکات  و  موانع  رفع  راهکارهای 
رئیس  نژاد  با حضور محمدی  کشاورزی  بخش  در 
پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه باهنر و 
موانع و مشکات ارتقای تولید، پیشنهادات، حمایت 
رئیس  قاسمی  با حضور  الزم  های  پشتیبانی  و  ها 
مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران بررسی شد.
همچنین در این جلسه ضمن ارائه گزارشی درباره 
و  ها  زدایی  مانع  حوزه  در  کرمان  اتاق  اقدامات 
مرکز  کارشناس  علیزاده  حضور  با  ها  پشتیبانی 
مانع  جهت  راهکار  ارائه  و  کرمان  اتاق  مطالعات 
زدایی ها و پشتیبانی در حوزه بانکی با حضور عرب 
از  هم  گزارشی  کرمان،  اتاق  حقوقی  مشاور  نژاد 
راهکارهای عملیاتی در حوزه دستگاه های اجرایی 
کرمان  استاندار  اقتصادی  معاون  مهرابی  سوی  از 

ارائه شد.
اقتصادی  پورابراهیمی رئیس کمیسیون  محمدرضا 
و  ایران  اتاق  مجلس  امور  معاون  زمانی  مجلس، 
مهرابی معاون اقتصادی استاندار کرمان هم در ادامه 

این جلسه به سخنرانی پرداختند./
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الزامات	ترانزیتی	تفاهم	نامه	
ایران	ـ	چین/	ضروریات	برنامه	
مشترک	2	طرف	در	طرح	»یک	

کمربند	یک	راه«
کارشناس	اقتصاد	حمل	و	نقل	و	ترانزیت،	ضمن	
ترانزیتی	 برنامه	 در	 باید	 که	 مواردی	 تشریح	
تفاهم	نامه	ایران	و	چین	مدنظر	قرار	گیرد،	گفت:	
پروژه	هایی	که	در	این	بستر	تعریف	می	شوند،	باید	
پدافندی،	 دفاعی،	 امنیتی،	 مالحظات	 همراه	 به	
زیست	محیطی	و	مطابق	اسناد	آمایش	ملی	کشور	

تعیین	شود.
بــا  گفت وگــو  در  شــاهجویی،  محمدجــواد 
ــاره  ــارس درب ــزاری ف ــادی خبرگ ــگار اقتص خبرن
نــکات مطــرح همــکاری راهبــردی ایــران و چیــن 
ــه  ــاره توج ــت و پیشــنهاداتی درب ــوزه ترانزی در ح
بــه مفاهیــم ترانزیــت در ایــن تفاهــم نامــه، اظهــار 

ــران  ــکاری ای ــه هم ــود ک ــه ش ــد توج ــت: بای داش
ــک راه،  ــک کمربند-ی ــرح ی ــتر ط ــن در بس و چی
ــه توســعه زیرســاخت های داخــل کشــور،  صرفــا ب
آن هــم بــه صــورت ســرمایه گذاری صــرف انجــام 

نشــود.
کارشــناس اقتصــاد حمــل و نقــل و ترانزیــت 
ــه  ــی ک ــت پروژه های ــه اولوی ــح داد: اول آنک توضی
در ایــن بســتر تعریــف می شــوند، بایــد بــه همــراه 
ماحظــات داخلــی از جملــه ماحظــات امنیتــی، 
ــق  ــی و مطاب ــت محیط ــدی، زیس ــی، پدافن دفاع
ــود و  ــن ش ــور تعیی ــی کش ــش مل ــناد آمای ــا اس ب
ــکاری و  ــای پیمان ــکاری شــرکت ه ــه هم دوم آنک
انتقــال دانــش فنــی و تجهیــزات پیشــرفته بــرای 
توســعه زیرســاخت هــای خــارج از حــدود طــرح 
هــای تعریــف شــده در پــروژه یــک کمربنــد یــک 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق راه در دس
ــروژه  ــن در پ ــا چی ــرارداد ب ــب ق ــران در قال * ای

هــای لجســتیکی کشــورهای همســایه مشــارکت 
کنــد

از  بنــد هفتــم  بــا  اظهــار کــرد: مطابــق  وی 
ــن  ــران و چی ــع ای ــای جام ــکاری ه ــه هم برنام
ــه  ــث ک ــور ثال ــکاری در کش ــوان هم ــت عن تح
بــه همــکاری دوجانبــه و چندجانبــه ایــران و 
ــوان  ــت عن ــترک تح ــای مش ــه ه ــن در برنام چی
طــرح یــک کمربنــد یــک راه اختصــاص دارد، 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــران بای ــامی ای ــوری اس جمه
نیازهــای ترانزیتــی و لجســتیکی خــود در منطقــه 
ــرداری از  ــرا و بهره ب ــف، اج ــیا در تعری ــرب آس غ
ــایه،  ــورهای همس ــاختی در کش ــای زیرس پروژه ه
ــد  ــاش کن ــد و ت ــته باش ــال داش ــارکت فع مش
تــا حداکثــر منافــع از پروژه هــای زیرســاختی 
ــور  ــرای کش ــرا ب ــال اج ــف و در ح ــال تعری در ح
ــت  ــور مقاوم ــظ مح ــتای حف ــن در راس و همچنی

ــود.  ــتفاده ش اس
ــف پروژه هــای افزایــش عملکــرد  * ضــرورت تعری

و بهــره وری بــرای شــبکه راه آهــن ملــی ایــران
ســاخت  بــر  عــاوه  کــرد:  بیــان  شــاهجویی 
ــی در  ــش فن ــال دان ــاختی، انتق ــای زیرس پروژه ه
ــداری  ــر و نگه ــای تعمی ــرداری و فرآینده ــره ب به
زیرســاخت ها بــه داخــل کشــور از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت. کارشــناس اقتصــاد حمــل و نقــل 
ــش  ــای افزای ــف پروژه ه ــزود: تعری ــت اف و ترانزی
ــرای شــبکه راه آهــن ملــی  عملکــرد و بهــره وری ب
ایــران و همچنیــن همــکاری گســترده در صنایــع 
ــرد  ــش عملک ــت افزای ــه در جه ــی ک ــل و نقل حم
ــور  ــی کش ــل و نقل ــاخت های حم ــه از زیرس بهین
مــورد نیــاز اســت، بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
ــت و  ــه ترانزی ــن در زمین ــا چی ــکاری ب ــوه هم وج

مســاله حمــل و نقــل اســت.

دیپلماســی  ظرفیــت  از  اســتفاده  ضــرورت   *
چیــن بــرای حــل مشــکات خارجــی بــر ســر راه 

ــران ــت ای ترانزی
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  داشــت:  اظهــار  وی 
مشــکات  حــل  بــرای  چیــن  دیپلماســی 
ــه  ــران از جمل ــت ای ــر راه ترانزی ــر س ــی ب خارج
کارشــکنی های بعضــی از کشــورهای همســایه 
ــی و  ــال مال ــر راه انتق ــر س ــود ب ــکات موج و مش
ــز از مســائلی اســت کــه  فرآیندهــای بیمــه ای، نی
ضــرورت دارد در ایــن تفاهــم نامــه بــه آن توجــه 

ــود. ش
ــن  ــی بی ــار زیارت ــروژه قط ــف پ ــرورت تعری * ض
قالــب  ایــران، عــراق و ســوریه در  پاکســتان، 

همــکاری ایــران و چیــن
ــار  ــروژه قط ــف پ ــرد: تعری ــد ک ــاهجویی تأکی ش
ــوریه  ــراق و س ــران، ع ــتان، ای ــن پاکس ــی بی زیارت
ــا  ــافری و ب ــه مس ــروژه ایزول ــک پ ــورت ی ــه ص ب
ســرعت بــاال در جهــت تخلیــه بــار ترافیکــی 
موجــود در شــبکه و خــط آهــن شــرق بــه غــرب 
ــی  ــدور بین الملل ــدن کری ــال ش ــرای فع ــران ب ای
ــم  ــن تفاه ــرورت دارد در ای ــم ض ــیر ه ــن مس ای
ــارس  ــزارش ف ــه گ ــرد. ب ــرار گی ــد نظــر ق ــه م نام
ســند برنامــه همــکاری جامــع جمهــوری اســامی 
ایــران و جمهــوری خلــق چیــن موســوم بــه برنامــه 
ــن 1400 در  ــم فروردی ــنبه هفت ــاله روز ش ۲۵ س
تهــران بــه امضــای محمدجــواد ظریــف و »وانــگ 

ــید. ــور رس ــه دو کش ــی«، وزرای خارج ی
ــکاری  ــداز هم ــم ان ــا و چش ــند ظرفیت ه ــن س ای
ــوری  ــران و جمه ــوری اســامی ای ــه جمه دوجانب
خلــق چیــن در زمینه هــای مختلــف از جملــه 
اقتصــادی، فرهنگــی و غیــره را مــورد بحــث قــرار 

ــت. داده اس
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اقتصاد ایران و جهان

معاون	وزیر	صمت:

صدور	جواز	واحدهای	صنعتی	
باید	تسهیل	شود

معاون	وزیر	صمت	گفت:	حذف	مراحل	زائد	اداری	
در	روند	صدور	مجوز	و	تسهیل	استقرار	واحدهای	
صنعتی	و	معدنی	از	موضوعاتی	است	که	باید	در	
با	همکاری	سایر	دستگاه	ها	محقق	 سال	جاری	

شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، 
تلویزیونی  برنامه  یک  در  حضور  با  زرندی  سعید 
اظهار داشت: وزارت صمت در سال گذشته اقداماتی 
کرد  سعی  و  داد  انجام  تولید  جهش  زمینه  در  را 
عاوه بر ریل گذاری برای توسعه تولید در سال های 
آینده، با اجرای برنامه های مختلف در کوتاه مدت 

نیز به نتایج مطلوب برسد و اگر چه به طور کامل به 
هدف مورد نظر نرسیدیم ولی در برخی از حوزه ها 

نتایج خیلی خوبی حاصل شد.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت، معیار اصلی برای 
شاخص  را  تولید  بخش  موفقیت  میزان  سنجش 
بانک  یا  و  ایران  آمار  اعام شده توسط مرکز  رشد 
شاخص  اساس  بر  کرد:  تصریح  و  دانست  مرکزی 
اعام  این مراکز  از سوی  ۹ ماهه سال گذشته که 
مشابه  مدت  به  نسبت  صنعت  حوزه  شاخص  شد، 
سال ۹۸ در حدود ۷.۸ درصد مثبت بوده است در 
حالیکه در سال های قبل از آن حتی رشد منفی را 

هم داشتیم.
دستگاه های  هماهنگی  و  همکاری  کنار  در  زرندی 
اقدام  چند  تولید،  از  حمایت  راستای  در  مختلف 
وزارت صمت را در حصول این نتایج مهم و تأثیرگذار 
عنوان کرد و افزود: یکی از این اقدامات مربوط به 
شناسایی ظرفیت های خالی حوزه صنعت و معدن 
و  پیگیری  وزارتخانه  در  جدی  صورت  به  که  بود 
سعی شد طرح های نیمه تمام و واحدهای تعطیل 
را به عنوان اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شود.

مدیریت	واردات	کاال	و	اجرای	نهضت	ساخت	
داخل

کاال  واردات  مدیریت  به  مربوط  را  دوم  اقدام  وی 
از  کرد  سعی  وزارتخانه  داد:  ادامه  و  کرد  معرفی 
دارد  امکان  که  جایی  تا  نهایی  کاالهای  واردات 
اختیار  در  بازار  ترتیب  این  به  و  کند  جلوگیری 

محصول ایرانی قرار گرفت.
ساخت  بحث  صمت،  وزیر  معاون  توضیحات  طبق 
معدن  صنعت،  وزارت  اقدامات  دیگر  از  نیز  داخل 
و تجارت در راستای رشد تولید بود و از سال ۹۸ 
با اجرای نهضت ساخت داخل سعی شد وابستگی 
ارزی در بخش تولید کاالها کاهش یابد که نتایج و 

آثار خوبی را به دنبال داشت.
رشد	تولید	در	27	محصول	منتخب	صنعتی

زرندی در ادامه با تاکید بر رشد خوب ۲۷ محصول 
چهارمین  گفت:  محصول   4۲ از  صنعتی  منتخب 
تولید،  افزایش  در  صمت  وزارت  دیگر  مهم  اقدام 
واحدهای  به  اعتماد  مبنای  بر  بستر  یک  ایجاد 
تولیدی و فعاالن اقتصادی بود؛ در واقع نگاه برای 
تأمین ارز واحدهای صنعتی متفاوت شد و با اجرای 
واردات در مقابل صادرات و به رسمیت شناختن ارز 

اشخاص، شاهد رشد در حوزه تولید بودیم.
ادامه  در  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
ساخت  موضوع  خصوص  در  خود  صحبت های 
داخل، تصریح کرد: در این زمینه سه نوع محصول 
تعریف شد که یکی از آن ها محصوالت وارداتی بود 
که تولیدکننده ایرانی قادر است آن را تولید کند، 
ما با کمک سامانه »توان ایران« این محصوالت را 
 ۲.۵ به  نزدیک  و  کردیم  معرفی  تولیدکنندگان  به 
میلیارد دالر قرارداد از طریق این سامانه انجام شد 

که این اتفاق به معنی کاهش ارزبری است.
رشد	سه	برابری	انتشار	اوراق	برای	واحدهای	

صنعتی	در	سال	99
سیاست های  و  ارز  تأمین  موضوع  به  ادامه  در  وی 
وزارت صمت در این زمینه اشاره کرد و گفت: در 
و  بانکی  تسهیات  از جمله  مالی  منابع  سایر  کنار 
استفاده از تبصره 1۸ قانون بودجه، از سال گذشته 
با یک رویکرد جدید سعی کردیم تأمین مالی را از 
طریق بازار سرمایه پیگیری کنیم و بنگاه های بزرگ 
را تشویق کردیم تا از طریق فروش سهام در بورس 
این  ظرفیت  از  اوراق،  انتشار  طریق  از  همچنین  و 
در سال گذشته  و خوشبختانه  استفاده کنند  بازار 
واحدهای  برای  اوراق  انتشار   ،۹۸ سال  برابر  سه 
رشد  این  هم  امسال  امیدواریم  و  داشتیم  صنعتی 

را داشته باشیم.
زرندی ادامه داد: کار ابتکاری دیگری که وزارتخانه 
تأمین  برای  گذشته  سال  ماه  اسفند  و  بهمن  در 
از  استفاده  داد  انجام  خرد  واحدهای  مالی  منابع 
با  که  ترتیب  این  به  بود  بزرگ  بنگاه های  ظرفیت 
استفاده از منابع مالی شرکت های بزرگ در بانک ها، 
تأمین کرد و  برای واحدهای کوچک  را  تسهیاتی 
در اسفند ماه با این روش حدود 1۲ هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری جدید داشتیم.
ضرورت	همکاری	سایر	دستگاه	ها	برای	تسهیل	

روند	صدور	مجوز
وی در خصوص رفع موانع تولید و حذف مراحل زائد 
اداری در روند صدور مجوز توضیح داد: وزارت صمت 
در سال جدید از ۹۵۶ نخبه صنعتی، نظرسنجی در 
خصوص نیازهای بخش تولید در سه حوزه اقتصاد 
کان، دستگاه های همکار تولید و در وزارت صمت 
انجام داد که در بخش مربوط به وزارت صمت دو 
اولویت مشخص شد که یکی مربوط به زیرساخت 
شهرک های صنعتی و دیگری مربوط به روند صدور 
مجوزها بود؛ همانطور که قبًا هم اعام کردیم، ما 
وزارت  در  داشت  امکان  که  جایی  تا  در سال ۹۹، 
خانه فرآیند صدور مجوز را کوتاه کردیم به طوری 
و  فوالد  خودرو،  جز  به  مختلف  حوزه های  در  که 
پتروشیمی، روند صدور مجوز به ۳.۶ روز رسید اما 
در صدور مجوز برای واحدهای تولیدی، بین 11 تا 
1۸ سازمان و دستگاه ها دیگر نیز دخیل هستند که 
وزارت صمت برای تسهیل در روند صدور مجوزها 
پیشنهاد داد تا این دستگاه ها، نیازها و شروط خود 
را اعام کنند و تولیدکننده در همان ابتدا، متعهد 
به انجام و رعایت آن ها شود و امیدواریم با اقدامات 
نیز  امسال  دستگاه ها،  و  بخش ها  همه  همکاری  و 

شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید باشیم.



9

شماره  2849 14 فروردین 1400

9

یادداشت

متن کامل

پاندمی	کرونا	و	رکود	ناشی	از	آن،	ورشکستگی	ها،	
تصمیم	گیری	های	 و	 بودجه		 کسری	 بدهی	ها،	
خرید	طوالنی	را	موجب	شده	است.	بعد	از	اینکه	
بحران	تمام	شود	و	رونق	شروع	شود،	اثربخشی	
اهمیت	 شرکت	ها	 برای	 فروش	 تالش	های	
استراتژیک	خواهد	داشت.	با	این	حال،	خیلی	از	
رهبران	ارشد	شرکت	ها	از	فعالیت	های	کارکنانی	
که	با	مشتری	سروکار	دارند	بی	خبرند	و	نمی	دانند	
مدل	های	فروش	آنها	به	شدت	به		به	روزرسانی	نیاز	

دارد.
شدن  پیچیده تر  با  گذشته،  سال   ۲۵ طول  در 
کسب وکارها، تعداد مدیران ارشدی که به مدیرعامل 
گزارش می دهند به طور میانگین دو برابر شده است. 
اما بیشتر این مدیران، تخصص هایی مثل IT، مالی، 
مهندسی یا حقوقی دارند و بیشتر مدیران در سطوح 
ارشد )از جمله خود مدیر عامل( بدون تجربه عمیق 
جای  به  آنها  رسیده اند.  جایگاه  این  به  فروش  در 
اینکه نماینده هنر به حداکثر رساندن سود باشند، 

اغلب فروش را یک جعبه سیاه مرموز می بینند که 
اهداف تعیین شده فصلی آن باید محقق شوند، اما 
می شود،  استراتژی  مورد  در  که  گفت وگوهایی  در 
جایی ندارد و خیلی از مدیران فروش، همین روال را 

ترجیح می دهند، چون کارشان را آسان تر می کند.
فروش  مورد  در  سازمان،  ارشد  رهبران  وقتی  اما 
اطاعات کافی ندارند، توانایی خود را برای توسعه 
خطر  به  بازار  با  مرتبط  استراتژی  یک  اجرای  و 
است؛  رایج  خیلی  ارتباط،  عدم  این  می اندازند. 
همان طور که نظرسنجی از ۷00 مدیر ارشد، مدیر 
فروش و نماینده فروش در سال ۲01۶ نشان داد. 
اولویت های استراتژیک  بر  مدیران به ما گفتند که 
فعالیت های  بیشتر  در  اما  دارند،  محکمی  تاکید 
مربی گری،  عملکرد،  بررسی  آموزش،  مثل  فروش 
و  نمایندگان  هماهنگ سازی  و  استخدام  ابزارها، 
کاستی هایی  دچار  نقش هایشان،  با  فروش  مدیران 
گفتند  خود  نوبه  به  هم  فروش  کارکنان  هستند. 
و  فروش سر درمی آورند  از مدل  نه  ارشد،  مدیران 

نه از وظایف ضروری فروش.
بخش  و  ارشد  مدیران  به  فقط  ارتباط،  عدم  این 
تعداد شرکت هایی که مدل  نیست.  فروش محدود 
فروش خود را به اندازه کافی با تغییرات اساسی در 
روش تصمیم گیری خرید مشتریان سازگار می کنند، 
بر  که  است  مدت ها  کردن  خرید  است.  کم  خیلی 
 hierarchy( اثرات«  »سلسله مراتب  مدل  حسب 
of effects( چارچوب بندی می شود که طبق آن، 
مشتری از آگاهی به سمت عاقه و سپس تمایل و 
که  فرمول  این  البته  می کند.  حرکت  عمل  سپس 
ناخودآگاه در فعالیت های فروش خیلی از شرکت ها 
دست  از  را  خود  کاربرد  به تدریج  می شود،  رعایت 
تصمیم گیری  هنگام  خریداران  چون  می دهد، 
می برند.  پیش  را  خودشان  موازی  کاری  جریانات 
داده ها  بخرید.  کنید می خواهید یک خودرو  فرض 
نشان می دهد در آمریکا، خریداران این روزها حدود 
1۳ ساعت به صورت آناین در مورد خودرویی که 
می خواهند بخرند تحقیق می کنند و فقط ۵/ ۳ ساعت 
نمایندگی های  در  خریدشان  کردن  نهایی  از  قبل 
خودروها  بیشتر  اینکه  با  می گذرانند.  وقت  فروش 
می شوند،  خریداری  فروش  نمایندگی های  از  هنوز 
اما انتظارات مشتری از این نمایندگی ها تغییر کرده 
است. خریداران حاال به اطاعات قیمت ، نظرات سایر 
مجهز  دیگر  جزئیات  و  محصول  مورد  در  کاربران 
هستند و بیش از ۵0 درصد آنها می گویند اگر قبل 
از اینکه فروشنده قیمت بدهد از آنها بخواهد ماشین 
ترک می کنند. حدود  را  نمایندگی  کنند،  را تست 
نمایندگی  یک  وب سایت  اگر  مشتریان  درصد   40
نمایندگی  آن  از  باشد،  نداشته  را  قیمت ها  لیست 
خرید نمی کنند و حدود 40 درصد هم اگر قیمت ها 
را  آنجا  باشد،  نمایندگی نخورده  روی خودروها در 
نمایندگی ها  از  خیلی  حال،  این  با  می کنند.  ترک 

هنوز به نیروهای فروش خود آموزش می دهند که 
او  به  نکرده،  را تست  زمانی که مشتری خودرو  تا 
قیمت ندهند؛ کاری که نارضایتی مشتری را افزایش 

می دهد و به درآمد آسیب می زند.
نیازمند این است که بدانیم مشتریان  فروش موثر 
مختلف  کاری  جریانات  بین  چگونه  هستند،  کجا 
آنها  با  می توان  زمانی  چه  و  می کنند  حرکت 
بخشی  خدمات  و  محصوالت  بیشتر  کرد.  تعامل 
بر  که  هستند  گسترده تر  کاربرد  سیستم  یک  از 
تصمیم گیری های خرید اثر می گذارند. در بازارهای 
B۲B، خریداران اغلب باید تصمیم گیری خرید را در 
حین رقابت بر سر بودجه محدود با خریداران دیگر 
در سازمان خود، توجیه کنند. بخشی از این ترکیب 
اقتصادی، یکپارچه سازی، کاهش ریسک و سیاست 
سازمانی، با مشتریان آناین قابل مدیریت است. اما 
بیشتر سفرهای خرید نیازمند کمک فروشنده هایی 
فروش  دیگر،  عبارت  به  است.  کامل  دانش  با 
راه حل و مدیریت مشتری هنوز هم مهم است، اما 
فعالیت هایی که دربرمی گیرد، در حال تغییر است. 
مهم  هنوز  مشتریان  نظرات  بخش  مثال،  به عنوان 
چند  از  فروشنده  که  سنتی  لیست های  اما  است، 
درد  به  دیگر  می کند،  ارائه  معدود  راضی  مشتری 
نمی خورد. مشتریان این روزها به سایت های مرجع 
متحدتری  نسخه های  تا  می کنند  مراجعه  دیگر 
مجبور  را  فروشنده  و  ببینند  را  دیگران  نظرات  از 
می کنند اظهارنظرهای متقاعدکننده تری ارائه کند.

مدل های  بیشتر  تکنولوژی،  پیشرفت  وجود  با 
فروش، تجمیع چند سال تصمیم واکنشی مدیران 
متعدد به صورت رندوم است که اهداف مختلفی را 
دنبال کرده اند. هر چقدر شرکت ها تاش می کنند 
سود و درآمد خود را در خال رکود بازسازی کنند، 
هیچ تاکتیک فردی ای به کمکشان نمی آید. رهبران 

مدیران	ارشد	باید	بدانند	فرآیند	فروش	به	چه	تغییرات	چشمگیری	نیاز	دارد

مدل	استراتژیک	»فروش«	بعد	از	بحران

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3752033-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

روز	طبیعت	۱4۰۰	در	پیک	چهارم	کرونا	
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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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