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دعـــوت به همـــکاری

رضا پدیدار،
رئیس کمیسیون انرژی

اتاق بازرگانی تهران

 جناب آقای مهندس صفرنوراله
 مدیرعامل محترم شرکت صفانیکو سپاهان

با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت برادر گرامی تان را 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

تصویر نامه و ادامه متن در صفحه2

ضرورت تشکیل صندوق 
صادرات برق و انرژی

رئیـــس کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی تهـــران 
ـــادرات  ـــه ص ـــک در زمین ـــات مهل ـــی از ضرب ـــت: یک گف
بـــرق ایجـــاد شـــده مربـــوط بـــه صـــادرات بـــرق از 
ســـوی دولـــت بـــوده و نقـــش بخـــش خصوصـــی در 
آن بســـیار کـــم رنـــگ و بـــی رمـــق بـــوده اســـت و 

ـــی  ـــن الملل ـــای بی ـــرکت ه ـــکاری باش ـــه هم ـــی ب تمایل
ــود  ــور وجـ ــرق در کشـ ــرژی بـ ــادرات انـ ــرای صـ بـ
نداشـــته تـــا بتـــوان زمینـــه دور زدن تحریـــم هـــا را 
ـــدرت  ـــن کار از ق ـــا ای ـــاخت، ب ـــم س ـــور فراه ـــرای کش ب
ـــز  ـــی نی ـــم و توجه ـــته ای ـــران کاس ـــرق ای ـــادرات ب ص

ـــد. ـــه آن نش ب
ـــادرات  ـــه ص ـــه مقول ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــت صنع ـــالی اس ـــد س چن
ـــادرات  ـــی ها ص ـــق بررس ـــت. طب ـــان داده اس ـــتری نش ـــال بیش اقب
ـــا 1396 دارای  ـــال های 1380 ت ـــی س ـــرژی ط ـــوان ان ـــرق به عن ب
یـــک رونـــد صعـــودی بـــوده و به طـــور متوســـط ســـاالنه 1۴ 
درصـــد رشـــد داشـــته اســـت. ایـــن رشـــد در برخـــی ســـال ها 
ـــزان  ـــال می ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــه اس ـــش یافت ـــا کاه ـــده ی ـــف ش متوق
صـــادرات بـــرق ایـــران نســـبت بـــه گذشـــته افزایـــش داشـــته، 
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 120 افزایـــش   98 ســـال  در  به گونه ای کـــه 
ــرق رخ  ــادرات بـ ــص صـ ــد خالـ ــدی رشـ درصـ
ــد  ــان می دهـ ــا نشـ ــا ارزیابی هـ ــت. امـ داده اسـ
ســـه عامـــل »عـــدم دریافـــت به موقـــع هزینـــه 
ــا«  ــی از تحریم هـ ــکالت ناشـ ــادرات«، »مشـ صـ
و »عـــدم حضـــور جـــدی بخش خصوصـــی« 
رونـــد توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق را بـــا 

ــت. ــرده اسـ ــه رو کـ ــت اندازهایی روبـ دسـ
بـــه گـــزارش اقتصـــاد ســـرآمد، شـــواهد نشـــان 
مـــی دهـــد کشـــورهای همســـایه تـــوان تولیـــد 
ــد و فرصـــت  ــوه ندارنـ ــکل انبـ ــه شـ ــرق را بـ بـ
ــه  ــران بـ ــرق ایـ ــادرات بـ ــرای صـ ــبی بـ مناسـ
کشـــورهای دیگـــر فراهـــم اســـت، بـــه عبارتـــی 
ـــه  ـــت و گاز ب ـــروش نف ـــرای ف ـــی ب ـــن خوب جایگزی
ـــه  ـــد. ب ـــی آی ـــاب م ـــه حس ـــا ب ـــم ه ـــل تحری دلی
ـــی  ـــر اقدامات ـــال اخی ـــد س ـــل در چن ـــن دلی همی
ـــورهای  ـــه کش ـــورمان ب ـــرق کش ـــادرات ب ـــرای ص ب
ـــام  ـــو خ ـــم جل ـــا ه ـــت ت ـــده اس ـــام ش ـــر انج دیگ
ــه ارزش  ــم اینکـ ــود و هـ ــه شـ ــی گرفتـ فروشـ
ــد و  ــه تولیـ ــری در زمینـ ــوب تـ ــزوده مطلـ افـ
فـــروش بـــرق صـــورت گیـــرد چـــرا کـــه بـــازار 
مصرفـــی آن پـــر مشـــتری تـــر اســـت؛ امـــا آن 
ـــور  ـــود در کش ـــا پتانســـیل موج ـــد ب ـــه بای ـــور ک ط
کارنامـــه درآمـــد صـــادرات بـــرق قابـــل قبـــول 
ـــارد  ـــک میلی ـــر ی ـــا زی ـــا تنه ـــق آماره ـــوده و طب نب
ـــرف  ـــر مص ـــازار پ ـــرق از ب ـــادرات ب ـــد ص دالر درآم
ـــران  ـــرق ای ـــت ب ـــارس از آن صنع ـــج ف ـــرژی خلی ان

ـــت.  ـــده اس ش
بســـیاری  پتانســـیل های  و  ظرفیـــت  ایـــران 
در صنعـــت بـــرق دارد کـــه همیـــن مســـاله 
موجـــب شـــده چشـــم بســـیاری از کشـــورهای 
همســـایه بـــه قابلیت هـــای ایـــران در ایـــن 

بخـــش دوختـــه شـــود. امـــا در ایـــن بیـــن 
ــته  ــود داشـ ــته وجـ ــز از گذشـ ــی نیـ چالش هایـ
ــت  ــدم دریافـ ــه عـ ــوان بـ ــه می تـ ــه از جملـ کـ
بـــه موقـــع هزینـــه صـــادرات و عـــدم دخالـــت 
جـــدی بخش خصوصـــی در ایـــن مهـــم اشـــاره 
کـــرد. بـــا توجـــه بـــه ســـرمایه گذاری هایی 
ـــته  ـــال های گذش ـــی س ـــرق ط ـــت ب ـــه در صنع ک
ـــام  ـــا تم ـــران ب ـــرژی ای ـــادل ان ـــکان تب ـــده، ام ش
ـــی دارد  ـــرز زمین ـــا م ـــا آن ه ـــه ب ـــایگانی ک همس

فراهـــم شـــده اســـت.
ـــای  ـــرق در روزه ـــادرات ب ـــتثنایی ص ـــت اس فرص

ـــام ـــت برج ـــل بازگش محتم
رضـــا پدیـــدار رئیـــس کمیســـیون انـــرژی 
ــا  ــو بـ ــت و گـ ــران در گفـ ــی تهـ ــاق بازرگانـ اتـ
ـــت  ـــا فرص ـــه ب ـــرآمد در رابط ـــاد س ـــه اقتص روزنام
ـــا  ـــم ه ـــان تحری ـــرق در زم ـــادرات ب ـــتثنایی ص اس
و احتمـــال بازگشـــت کشـــورهای اروپایـــی بـــه 
میـــز برجـــام، بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت: بـــرای 
ـــت  ـــد از ظرفی ـــادرات بای ـــه ص ـــیدن ب ـــق بخش رون
ـــی  ـــک دیپلماس ـــتفاده و ی ـــی اس ـــش خصوص بخ
ــن  ــرد. در ایـ ــف کـ ــاری تعریـ ــادی و تجـ اقتصـ
ــای  ــه هـ ــورها و اتحادیـ ــد کشـ ــی بایـ دیپلماسـ
ــرق  ــرژی و بـ ــوزه انـ ــادی در حـ ــاری اقتصـ تجـ
ــای  ــده  و از طریـــق شـــرکت هـ ــایی شـ شناسـ

بیـــن المللـــی بـــرق صـــادر شـــود.
ـــی در  ـــش خصوص ـــگ بخ ـــم رن ـــیار ک ـــش بس نق

ـــرق ـــادرات ب ص
وی بهتریـــن مســـیر بـــرای دور زدن تحریـــم 
ـــی  ـــن الملل ـــای بی ـــرکت ه ـــا ش ـــاط ب ـــا را ارتب ه
بـــرای صـــادرات بـــرق دانســـت و افـــزود: یکـــی 
از ضربـــات مهلـــک در زمینـــه صـــادرات بـــرق 
ــرق از  ــادرات بـ ــه صـ ــوط بـ ــده مربـ ــاد شـ ایجـ

ـــی  ـــش خصوص ـــش بخ ـــوده و نق ـــت ب ـــوی دول س
در آن بســـیار کـــم رنـــگ و بـــی رمـــق بـــوده 
ـــای  ـــرکت ه ـــکاری باش ـــه هم ـــی ب ـــت و تمایل اس
ــرق  ــرژی بـ ــادرات انـ ــرای صـ ــی بـ ــن المللـ بیـ
در کشـــور وجـــود نداشـــته تـــا بتـــوان زمینـــه 
دور زدن تحریـــم هـــا را بـــرای کشـــور فراهـــم 
ـــرق  ـــادرات ب ـــدرت ص ـــن کار از ق ـــا ای ـــاخت ب س
ـــد. ـــه آن نش ـــز ب ـــی نی ـــم و توجه ـــته ای ـــران کاس ای
ــی  ــاق بازرگانـ ــرژی اتـ ــیون انـ ــس کمیسـ رئیـ
ـــال  ـــرد: در ح ـــان ک ـــر نش ـــه خاط ـــران در ادام ته
حاضـــر بـــرق تولیـــد کشـــور بیـــش از میـــزان 
ـــد  ـــوان تولی ـــر ت ـــال اخی ـــت و در 5س ـــرف اس مص
بـــرق 30 درصـــد در کشـــور افزایـــش داشـــته 
و لـــذا بایـــد از ایـــن ظرفیـــت بـــرای گســـترش 
همـــکاری بـــا دول همســـایه و دور زدن تحریـــم 

هـــا بهـــره جســـت.
ضـــرورت تشـــکیل صنـــدوق صـــادرات بـــرق و 

انـــرژی
وی افـــزود: پارلمـــان بخـــش خصوصـــی ماننـــد 
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــی، س ـــای بازرگان ـــاق ه ات
ـــد  ـــذاری مانن ـــت گ ـــای سیاس ـــن نهاده و همچنی
ــیر  ــت مسـ ــادر اسـ ــه قـ ــتند کـ ــا هسـ دولتی هـ
تولیـــد و صـــادرات را رونـــق دهـــد، لـــذا بـــرای 
نظـــم  بخشـــی بـــه صـــادرات بـــرق ضـــروری 
اســـت تـــا صنـــدوق صـــادرات بـــرق و انـــرژی 

تشـــکیل شـــود.
بـــرق  صـــادرات  گذشـــته  رونـــد  بررســـی 
ــاری  ــاظ آمـ ــه لحـ ــد بـ ــان می دهـ ــران نشـ ایـ
بیشـــترین رقـــم صـــادرات همـــواره بـــه عـــراق، 
ــا در  ــت. امـ ــوده اسـ ــتان بـ ــتان و پاکسـ افغانسـ
ایـــن میـــان کشـــورهایی ماننـــد ترکمنســـتان، 
ـــوان  ـــم به عن ـــه ه ـــتان و ترکی ـــان، ارمنس آذربایج

گزینه هـــای مناســـب بـــرای صـــادرات و واردات 
بـــرق از ســـوی سیاســـت گذاران و صاحبـــان 
ــوند. ــی می شـ ــرق معرفـ ــت بـ ــب وکار صنعـ کسـ

خالصـــه ســـناریوهای طراحـــی شـــده تـــا افـــق 
ــوه  ــازار بالقـ ــوع بـ ــت مجمـ ــی اسـ 2025 حاکـ
صـــادرات بـــرق در ســـه کشـــور »عـــراق«، 
ـــی  ـــم تقریب ـــه رق ـــتان« ب ـــتان« و »پاکس »افغانس
ــا  ــید. امـ ــگاوات خواهـــد رسـ ــزار و 500 مـ ۴هـ
ـــت  ـــرق به دس ـــت ب ـــان صنع ـــواه کارشناس ـــه گ ب
ــوه  ــازار بالقـ ــن بـ ــب از ایـ ــهم مناسـ آوردن سـ
تحقـــق  و  درســـت  برنامه ریـــزی  نیازمنـــد 
پیش شـــرط های مـــورد نیـــاز اســـت. برآوردهـــا 
از  ایـــران  بالقـــوه  ســـهم  می دهـــد  نشـــان 
ــگاوات،  ــزار مـ ــراق 3هـ ــه عـ ــرق بـ ــادرات بـ صـ
ـــزار  ـــتان 2 ه ـــگاوات و پاکس ـــزار م ـــتان ه افغانس

مـــگاوات اســـت. 
صـــادرات صنعـــت بـــرق ایـــران از ســـه بخـــش 
»کاال و تجهیـــزات برقـــی«، »خدمـــات فنـــی و 
مهندســـی برقـــی« و »صـــادرات انـــرژی بـــرق« 
ـــل  ـــادرات ماحص ـــن ص ـــت. ای ـــده اس ـــکیل ش تش
فعالیـــت بیـــش از 2200 بنـــگاه اقتصـــادی 
ــت  ــر اسـ ــزار نفـ ــش از 152 هـ ــتغال بیـ و اشـ
کـــه در ســـه خوشـــه اصلـــی »شـــرکت های 
»شـــرکت های  تجهیـــزات«،  ســـازنده 
پیمانـــکاری، مشـــاوره، و مهندســـی بازرگانـــی« 
توزیـــع  و  انتقـــال  تولیـــد،  »شـــرکت های  و 
بـــرق« فعالیـــت می کننـــد. پتانســـیل موجـــود 
در ایـــن بخـــش و اســـتفاده از ظرفیـــت بخـــش 
خصوصـــی بـــرای انتقـــال بـــرق ایـــران زمینـــه 
ســـاز شـــکوفایی اقتصـــاد انـــرژی و بـــه قـــدرت 

بـــدل شـــدن ایـــران خواهـــد بـــود.
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عدم توجیه اقتصادی پروژه با 
تاخیر در ارائه تسهیالت بانکی

مجید تکیان، مدیرعامل شرکت هامون نایزه با 
انتقاد از نبود حمایت بانک های دولتی در سال 
گذشته، اظهار کرد: به جز بانک توسعه صادرات 
نتوانستیم  ما  داشت،  خوبی  همکاری  ما  با  که 
خودمان  تخصصی  بانک های  سایر  حمایت  از 

بهره مند شویم.
ارزیابی ها نشان می دهد عمده مشکالت شرکت های 
است.  بانکی  سیستم  به  مربوط  کشور  در  تولیدی 
بانک های دولتی به دلیل بوروکراسی های پیچیده و 
زمان بر، در زمینه ارائه تسهیالت سرمایه ثابت و سرمایه 
در گردش به مجموعه های تولیدی، ُکند عمل کرده 
بخش خصوصی شده  به  آسیب  باعث  موضوع  این  و 
است. در همین رابطه، مدیرعامل شرکت هامون نایزه با 

اشاره به عملکرد مطلوب تر بانک های خصوصی نسبت 
در  خصوصی  بانک های  گفت:  دولتی  بانک های  به 
سال های گذشته همکاری خوبی با اکثر تولیدکنندگان 
داشتند و حمایت آنها نیز نقش مؤثری در پیشرفت 
مجموعه هامون نایزه داشت. مجید تکیان در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« با انتقاد از نبود حمایت بانک های 
دولتی در سال گذشته، اظهار کرد: به جز بانک توسعه 
صادرات که با ما همکاری خوبی داشت، ما نتوانستیم 
از حمایت سایر بانک های تخصصی خودمان بهره مند 
شویم. تکیان در ادامه افزود: نکته مهم این است که 
سیستم بانکی باید نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان را 
در زمان سرمایه گذاری یا خرید مواد اولیه که نیاز مبرم 
به این تسهیالت دارند، تامین کند؛ اما متاسفانه طوالنی 
شدن مسیر دریافت تسهیالت بانکی موجب می شود 
تولیدکنندگان بعد از گذراندن این مراحل به نقدینگی 

دست یابند و ازاین رو، آسیب بسیاری ببینند.
وی در این راستا تشریح کرد: افزایش قیمت هایی که 
تولیدکنندگان در طول این مدت با آن مواجه می شوند، 
بعضا حتی توجیه اقتصادی پروژه را زیر سوال می برد. 
به طور نمونه اگر تسهیالت مورد انتظار ما به موقع از 
سوی بانک مربوطه تامین می شد، قرار بود پروژه ما 
اما به دلیل تاخیر  در مهر 99 به بهره برداری برسد، 
ایجادشده، قیمت ها بیش  ازحد افزایش یافت و پروژه 
عمال به جای اینکه یک ساله به بهره برداری برسد، در 
حال ورود به فاز 21 ماهه است که این تعلل عمال هزینه 
زیادی را به مجموعه ما تحمیل کرده است؛ بنابراین، 
چنین مسائلی توجیه اقتصادی بسیاری از پروژه ها را 

زیر سوال می برد.
تکیان با تاکید بر اینکه اگر تولیدکنندگان تمام سرمایه 
این سرمایه ها  و  قرار دهند  دولت  اختیار  در  را  خود 
موفق  تولیدی  مجموعه های  باشد،  نداشته  بازگشت 
متوقف می شوند، گفت: به دلیل سخت گیری های زیاد 

سیستم بانکی، به محض اینکه کوچک ترین مساله ای از 
سوی تولیدکنندگان به وجود می آید، سیستم بانکی 
از ادامه همکاری با آنها ممانعت می کند و آنها را در 
لیست سیاه خود قرار می دهد. وی با انتقاد از اینکه در 
این میان گوش بانک ها به توصیه ها، دستورالعمل ها و 
بخشنامه های مربوط به ضرورت همکاری با شرکت های 
اگر یک  نمونه  به طور  نیست، گفت:  بدهکار  تولیدی 
یا  کند  تقسیط  را  عقب  افتاده خود  وام  تولیدکننده 
فرصت چندماهه از بانک مطالبه کند، به عنوان مشتری 
پر ریسک آن بانک محسوب می شود و عمالً برای بار 
دوم امکان دریافت تسهیالت را نخواهد داشت. تکیان 
خواستار رفع این چالش از سوی دولت شد و عنوان 
کرد: تولیدکننده نباید دغدغه هایی مانند تامین مواد 
آب،  پرداخت هزینه  کارکنان،  پرداخت حقوق  اولیه، 
دنیا  باشد. همان طور که در  را داشته  و...  و گاز  برق 
راهکارهای زیادی برای حمایت از تولید شناسایی و 
اجرایی می شود، این راهکارها در کشور ما نیز قابل اجرا 
است؛ فقط کافی است که نهادهای متولی همت کنند و 

همکاری و تعامل مناسبی بین آنها برقرار شود.
 الزمه موفقیت در بخش صادرات، همکاری دولت است
به  اشاره  با  ادامه  در  هامون نایزه  شرکت  مدیرعامل 
موفقیت ها و دستاوردهای این شرکت درزمینه صادرات 
صادرات  گفت:   1399 سال  در  تولیدی  محصوالت 
در  کشورها  از  زیادی  تعداد  به  چدن  آب  لوله های 
حال انجام است. تکیان افزود: لوله های چدن ما به کل 
قطر،  عمان،  ازجمله  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای 
 ،CIS عراق، سوریه، ترکیه و همچنین کشورهای حوزه
چند کشور اروپایی مثل اسپانیا و پرتغال و همچنین 
موفقیت  الزمه  وی  می شود.  صادر  آمریکای جنوبی 
دولت  همکاری  را  صادرات  بخش  در  تولیدکنندگان 
با آنها دانست و افزود: اگر مسووالن و متولیان حوزه 
بخش خصوصی  با  بیشتری  و  بهتر  تعامل  صادرات، 

داشته باشند و نظرات کارشناسی آنها را دریافت کنند و 
درعین حال بخش خصوصی و دولت، نگاه های جناحی 
و گروهی را نسبت به هم کنار بگذارند و در کنار هم قرار 
بگیرند، می توانیم به توفیقات بیشتری درزمینه صادرات 

دست یابیم.
به  اشاره  با  همچنین  هامون نایزه  شرکت  مدیرعامل 
اینکه بحث نقدینگی مساله مهمی در اجرای پروژه ها 
و توسعه زیرساخت های کشور است، افزود: برای تامین 
نقدینگی در حوزه های آب و برق به عنوان دو زیرساخت 
اصلی کشور، دولت می تواند با کمک بخش خصوصی 
راه حل های مناسبی پیدا کند. در این راستا راهکارهای 
مفیدی نظیر سیاست تهاتر وجود دارد که ما به عنوان 
سرمایه گذار می توانیم در اجرای پروژه ها به دولت کمک 
کنیم و درنهایت از محل بهره برداری کسب درآمد کنیم. 
فقط کافی است که برای استفاده از این راهکارها، نگاه 

ما به مباحث زیرساختی بلندمدت باشد.
زمینه  در  شرکت  این  دستاوردهای  به  اشاره  با  وی 
تولید پایه های چدن گفت: در حوزه  پایه های چدنی، 
ما به طور عملیاتی کالس های کاری 200، ۴00 و 600 
را برای مصرف در شبکه های توزیع، طی همکاری با 
شرکت های توزیع تولید می کنیم و امیدواریم امسال 
این  به  را   1000 و   800 کاری  کالس های  بتوانیم 
گروه اضافه کنیم که در این صورت، وارد شبکه قدرت 
متوسط می شویم و می توانیم به توسعه در این بخش و 

همکاری با شرکت های برق منطقه ای دست یابیم.
تکیان تولید پایه های چدن را یک صنعت بسیار نوین 
در دنیا برشمرد و گفت: ما برای اینکه بتوانیم به کار 
خود ادامه دهیم، صادرات پایه های چدن نشکن را نیز 
مانند لوله های چدن آب جزو اهداف خود قرار داده ایم 
و در این راستا چند نمونه به کشورهای همسایه ارسال 
کرده ایم تا بازاریابی این محصول را در کشورهای دیگر 

انجام دهیم.
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متن کامل

آفت نرخ پایین خرید برق
 ۲۰۰ حدود  و  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
خورشیدی  سامانه های  زمینه  در  فعال  شرکت 
 13۹۹ سال  پایانی  روزهای  در  کوچک مقیاس، 
به وزیر نیرو نامه نوشتند و ضمن اعالم وضعیت 
افزایش  درخواست  حوزه،  این  برای  بحرانی 
سامانه های  از  برق  تضمینی  خرید  نرخ های 
خورشیدی کوچک مقیاس را به میزان 8۰ درصد 
اقدام، آخرین  این  آنها  اعتقاد  به  اعالم کردند. 
کشور  خورشیدی  صنعت  نجات  برای  فرصت 
فعاالن  با  گفت وگو  در  اقتصاد«  »دنیای  است. 
اهم  به  کوچک مقیاس  خورشیدی  نیروگاه های 
چالش های این صنعت پرپتانسیل پرداخته است.

کمیته  رئیس  نایب  موسوی،  سیدمحمدجواد 
توسعه  درباره  برق  صنعت  سندیکای  تجدیدپذیر 
سال های  در  است  معتقد  خورشیدی  سامانه های 
خورشیدی  سامانه های  توسعه  شاهد  اخیر 
مگاوات   ۴5 تجمعی  ظرفیت  به  کوچک مقیاس 
)ساالنه 10 تا 15 مگاوات( و در نتیجه شکل گیری 
بیش از 200 شرکت فعال در این زمینه در سراسر 
زمینه های  در  شرکت ها  این  که  بوده ایم  کشور 
تولید  و  تامین  مشاوره،  پیمانکاری،  و  مهندسی 
تجهیزات مرتبط با سامانه های خورشیدی در سراسر 
استان های کشور فعال هستند. او درباره علت رکود 
و تعطیلی شرکت های فعال در این حوزه گفت: از 
قیمت  آن  تبع  به  و  ارز  نرخ  که   98 سال  انتهای 
ُکند  شاهد  یافت،  افزایش  خورشیدی  نیروگاه های 
شدن و بعضا توقف توسعه نیروگاه های خورشیدی 
شدیم. این موضوع به خصوص در حوزه سامانه های 
جبران ناپذیری  تبعات  کوچک مقیاس،  خورشیدی 
دارد زیرا در این حوزه حدود 200 شرکت پیمانکار، 
مشاور، تامین کننده و تولیدکننده تجهیزات فعالیت 
می کنند که تاکنون بسیاری از آنها تعطیل شده یا 
از »ساتبا« و  انتظار ما  در آستانه تعطیلی هستند. 
در طول سال گذشته  که  بوده  این  نیرو«  »وزارت 
اقدام  برق  تضمینی  خرید  نرخ های  افزایش  برای 
می کردند؛ چرا که اکنون آخرین فرصت برای نجات 

صنعت خورشیدی کشور است.
نیرو  وزارت  نگرانی  درخصوص  ادامه،  در  موسوی 
برق گفت:  بودجه خرید تضمینی  دلیل کسری  به 
ساالنه حدود 10 تا 15 مگاوات نیروگاه خورشیدی 
کوچک مقیاس در کشور نصب می شود. برای خرید 
برق از این نیروگاه ها حدود 20 میلیارد تومان نیاز 
است. با افزایش نرخ ها به میزان 80 درصد، به کمتر 
از ۴0 میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مقیاس 

یک کشور ناچیز است و نگرانی درباره بودجه خرید 
برق از سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس درست 
نیست. حتی یک ماه تاخیر در این زمینه نادرست 
این  بدنه  به  هم  را  جبران ناپذیری  و صدمات  بوده 
صنعت وارد کرده است و هم در زمینه تامین برق 
موسوی  می دهیم.  دست  از  را  خوبی  فرصت های 
برای سال 1۴00  همچنین درباره پیش بینی خود 
و  هستیم  امیدوار  کشور  سراسر  در  ما  همه  گفت: 
نیروگاه های  رونق  شاهد  که  است  این  تالش مان 
یک طرف  از  صنعتی  و  تجاری  خانگی،  خورشیدی 
و بازگشت شرکت های فعال در این زمینه به کسب 
نیرو و مسووالن  امیدواریم وزارت  ما  باشیم.  و کار 
صدای ما را بشنوند و باور کنند که هفته های پیش رو 
آخرین فرصت برای نجات صنعت خورشیدی کشور 

و فعاالن آن از بحران خواهد بود.
 ظرفیت نصب میلیون ها نیروگاه خورشیدی خانگی

نسترن رفیعی، نماینده شرکت های استان اصفهان 
کارگروه  مدیر  و  انجمن  استان های  شورای  در 
توسعه  پتانسیل  درباره  خانگی،  خورشیدی 
سقف  روی  کوچک مقیاس  خورشیدی  نیروگاه های 
نیروگاه های  سمت  به  جهان  امروزه  گفت:  خانه ها 
مصرف  محل  در  برق  تولید  و  خانگی  خورشیدی 
کنیم،  نگاه  پیشرفته  کشورهای  به  اگر  است.  رفته 
خانگی  خورشیدی  نیروگاه  میلیون ها  نصب  شاهد 
میلیون   2 از  بیش  آلمان  در  مثال  برای  هستیم. 
که  است  شده  نصب  خانگی  خورشیدی  سیستم 
حدود دوسوم از کل ظرفیت نصب شده خورشیدی 
هزار   6 حدود  نیز  ترکیه  در  می دهند.  تشکیل  را 
احداث  خورشیدی  نیروگاه  گیگاوات(   6( مگاوات 
از  از آن مربوط به سایز کمتر  شده که 97 درصد 

یک مگاوات است.
رفیعی درباره پتانسیل ایران در توسعه نیروگاه های 

این  ایران  سراسر  در  گفت:  خانگی  خورشیدی 
پتانسیل وجود دارد ولی متاسفانه به دلیل افزایش 
تجهیزات  شده  تمام  قیمت  افزایش  و  ارز  نرخ 
افتاد،  اتفاق   1399 سال  ابتدای  از  که  خورشیدی 
االن حدود یکسال است که شاهد ُکند شدن نصب 
نیروگاه های خورشیدی خانگی در کشور و تعطیل 
از  ما  انتظار  هستیم.  خوب مان  شرکت های  شدن 
از  تضمینی  خرید  نرخ  که  است  این  نیرو  وزارت 
اندازه  به  کیلووات  زیر 20  نیروگاه های خورشیدی 
نیروگاه ها  این  نصب  تا  یابد  افزایش  درصد   80
مجددا اقتصادی شود و بتوانند به کمک تولید برق 

در کشور بیایند.
استان  شرکت های  نماینده  احمدی،  ایمان 
و  سازندگان  انجمن  استان های  شورای  در  کرمان 
تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر 
نیز به نصب نیروگاه های خورشیدی برای مددجویان 
کمیته امداد اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه هایی 
می توانند  خانگی  خورشیدی  نیروگاه های  که 
این گونه  احداث  باشند،  داشته  آن  نقش مهمی در 
در  است.  امداد  کمیته  مددجویان  برای  نیروگاه ها 
این صورت این مددجویان می توانند به تولیدکننده 
برق تبدیل شده و به دولت برق بفروشند و درآمد 
که  مددجویان  وضعیت  به  توجه  با  کنند.   کسب 
عمدتا از سنین باال یا زنان سرپرست خانوار هستند 
نیستند،  زیادی  کارهای  انجام  به  قادر  عمال  و 
مناسب  بسیار  آنها  منازل  در  این سامانه ها  احداث 
بوده و موجب اشتغال و خودکفایی این مددجویان 
خورشیدی  سامانه های  مزایای  درباره  او  می شود. 
کوچک مقیاس گفت: این سامانه ها به صورت خانگی 
یا در واحدهای صنعتی نصب می شوند، تولیدکننده 
صنعتی  و  خانگی  مصرف  محل  نزدیکی  در  برق 
برق  تلفات شبکه  کاهش  موجب  امر  این  که  بوده 

http://www.ieis.ir/fa/news/6507/?l
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علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

کارنامه ایران در بهره گیری از 
دیپلماسی انرژی

در  چه  برق  صنعت  توسعه  با  می توانستیم  ما 
بخش نیروگاه های حرارتی و تولید برق به جای 
تجدیدپذیرها،  بخش  در  چه  و  گاز  هدرسوزی 
به کشورهای دیگر جهان  را  اقتصاد کشورمان 
گره بزنیم. اما در عمل آنچه در کشور رقم خورده 
است یک سیستم غلط مصرف انرژی و حرکت 

در لبه پرتگاه خودکفایی است.
ایران یکی از معدود کشورهای جهان به شمار می رود 
و  تجدیدناپدیر  منابع  به  گسترده ای  دسترسی  که 
تجدیدپذیر انرژی دارد. از سوخت های فسیلی نظیر 

نور  مانند  تجدیدپذیرهایی  تا  گرفته  گاز  و  نفت 
خورشید و باد. 360 روز آفتابی در سال، همجواری 
عظیم  مناطق  و  جهان  بادی  تونل  بزرگترین  با 
بادخیز در داخل، دسترسی به دریاها و منابع عظیم 
آب در کنار یک موقعیت استراتژیک در خاورمیانه 
می تواند ظرفیت های بالقوه ای به شمار برود که اگر 
ابزار  بالفعل شود، یک  از آن استفاده و  به درستی 
بین المللی  مذاکرات  در  اهرمی  و  اقتصادی  توسعه 
عظیم  منابع  از  استفاده  سیاست  این  بود.  خواهد 
دیپلماسی  اصطالحاً  را  جهانی  مراودات  در  انرژی 
انرژی می نامند. دیپلماسی یا همان گفت وگو مانع 
از هرگونه برخورد و درگیری خواهد شد. به عبارتی 
درستی  به  خارجی  سیاست  در  ابزار  یک  از  اگر 
برخورد ها  از  ابزار  آن  که  نوعی  به  شود،  استفاده 
جلوگیری کند، می توانیم بگوییم که دیپلماسی اثر 
کرده است و هزینه های درگیری های بین المللی را 
که منجر به عقب ماندگی در رشد اقتصادی نسبت 
به رقبا می شود، برطرف کرده است. اما آیا این منابع 
توانسته  است،  ایران  دسترس  در  که  انرژی  عظیم 
از آن  ناشی  بین المللی و ضررهای  از درگیری های 
دیپلماسی  که  گفت  بتوان  که  گونه ای  به  بکاهد؛ 
شده  استفاده  درستی  به  آن  از  و  کرده  اثر  انرژی 

است؟
متأسـفانه بخوبـی نتوانسـته ایم از ایـن ابـزار و اهرم 
بهـره ببریـم. نمونـه ایـن بهره گیـری از انـرژی در 
زنجیـره  یـک  ایجـاد  و  بین الملـل  روابـط  توسـعه 
در  را می تـوان  در سیاسـت خارجـی  ناگسسـتنی 
مالحظـه  روسـیه  و  عربسـتان  ماننـد  کشـورهایی 
کـرد. اینکه چطور توانسـته اند با انرژی چسـبندگی 
دارد.  بسـیاری  اهمیـت  کننـد،  ایجـاد  اقتصـادی 
حتـی ترکیـه بـدون دسترسـی بـه منابـع انـرژی 
امـروز نقشـی را در جهـان انـرژی بـازی می کنـد 

کـه از ایـران کلیـدی تـر اسـت. هـر کشـوری کـه 
نیازمنـد گاز یـا بـرق باشـد، ترکیـه اعـالم آمادگی 
بـرای تأمیـن آن می کنـد. مـا در سـند چشـم انداز 
توسـعه کشـور دیده ایـم کـه سـال 1۴0۴ اقتصـاد 
نخسـت منطقـه خواهیـم شـد. امـا آیـا رسـیدن به 
ایـن جایـگاه بـدون بهره گیـری از ابزارهـا و لـوازم 
آن ممکـن اسـت. بـدون شـک خیـر. همـان طـور 
کـه در وقـت نمـاز، وقـت وضـو هـم می رسـد، اگر 
مـا بـه دنبـال اول شـدن در منطقـه هسـتیم بایـد 
بـه ملزومـات آن کـه توسـعه روابـط بین المللـی، 
تنش زدایـی، بهره گیـری از ظرفیت ها و دیپلماسـی 
انـرژی اسـت نیز توجه داشـته باشـیم. اقتصـاد اول 

منطقـه بایـد در تمـام سـطوح اول باشـد.
بـرای مثـال در زمینه »اف ای تی اف« باید کسـانی 
تصمیم گیـر باشـند که بـه روابط مالـی و بین الملل 
و جریانـات هژمونی هـای مالـی شـناخت دارنـد و 
متوجـه هسـتند کـه رفـع ایـن مانـع چطـور بـه 
تحقـق چشـم انداز 1۴0۴ کمـک خواهـد کـرد. در 
این مسـیر نمی تـوان شمشـیر داموکلـس را نادیده 

گرفت.
انـرژی کـه همـان  و سیاسـت  سیاسـت خارجـی 
تلقـی  انـرژی  دیپلماسـی  و  خارجـی  دیپلماسـی 
می شـوند الزم و ملـزوم یکدیگرنـد تـا بتوانند ایران 
را بـه جایـگاه برتـر در اهـداف و برنامه ها برسـانند. 
در ایـن مسـیر یک بازیگر هوشـیار بخوبـی می داند 
کـه نبایـد بـا رقبـا، مشـتریان، مؤثـران و کنتـرل 
کننـدگان بازارهـای انـرژی درگیـر شـود و بـرای 
پیـروزی دیپلماسـی خـود نیازمنـد یـک سیاسـت 

مؤثـر و دور از نـزاع اسـت.
اسـتفاده از دیپلماسـی انرژی برای ما ضروری است 
و در این مسـیر باید بر اسـاس نظـرات فرهیختگان 
تصمیـم بگیریـم. اما چـرا هنـوز نتوانسـته ایم  هاب 

انـرژی منطقـه حتـی در زمینـه بـرق باشـیم؛ چـرا 
توجهـی بـه فرصـت انـدک باقیمانـده بـرای برتری 
از طریـق حضـور در بـازار جهانـی نفـت نیسـتیم و 
اینکـه چـرا بـه اصالح اقتصـاد انرژی، نحـوه مصرف 
در  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  توسـعه  داخـل،  در 
کشـور توجهـی نداریـم؛ همگـی یـک مسـأله مهم 
را بـه نمایـش می گـذارد. اینکـه توجهـی بـه اصول 
موفقیـت و برتـری و نحـوه بهره گیـری از ابزارهـای 
نظـر  بـه  نداریـم.  کشـور  در  انـرژی  دیپلماسـی 
کارشناسـان بـی اعتنـا هسـتیم و درگیـر روزمرگی 

شـده ایم.
مـا می توانسـتیم بـا توسـعه صنعـت بـرق چـه در 
بخـش نیروگاه هـای حرارتـی و تولید بـرق به جای 
تجدیدپذیرهـا،  بخـش  در  چـه  و  گاز  هدرسـوزی 
اقتصـاد کشـورمان را بـه کشـورهای دیگـر جهـان 
امـا در عمـل آنچـه در کشـور رقـم  گـره بزنیـم. 
خـورده اسـت یـک سیسـتم غلـط مصرف انـرژی و 
حرکـت در لبـه پرتگاه خودکفایی اسـت. متأسـفانه 
در بهره گیـری از دیپلماسـی انـرژی نیز بـه بدترین 
بـه  کرده ایـم.  رفتـار  حالـت  منفی تریـن  و  شـکل 
سـهام  حتـی  اخیـر  دهه هـای  در  کـه  گونـه ای 
پاالیشـگاه هایی را کـه می توانسـت ابزار دیپلماسـی 
باشـد واگـذار کردیـم و خریـدار آن هـم کشـوری 
ماننـد عربسـتان بود. عربسـتان بخوبـی می داند که 
چگونـه از مشـاوره کارشناسـان بـرای بهره گیری از 
دیپلماسـی انـرژی بهـره ببرد. امـا در مرحلـه گذار 
انـرژی و فرصـت محـدودی کـه تـا 2050 بـرای 
بهره گیـری از نفـت در دیپلماسـی انـرژی جهـان 
داریـم، الزم اسـت هرچـه زودتـر در سیاسـت های 
انـرژی داخلـی تجدیدنظـر کنیـم و از ظرفیت هـا 
در بهبـود فضـای بین الملـل و رسـیدن بـه اهـداف 

توسـعه ای بهـره ببریـم.
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متن کامل

توسعه تجدیدپذیرها در گرو 
انجام تکلیف قانونی وزارت 

نفت/6 توربین بادی در میل 
نادر نصب شد

معاون وزیر نیرو گفت: بودجه سازمان انرژی های 
 1۰۰۰ از  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
میلیارد تومان در سال گذشته به 45۰۰۰ هزار 

میلیارد تومان در سال 14۰۰ رسیده است.
محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو در امور انرژی های 
اقتصادی  خبرنگار  با  گفتگو  در  پذیر  تجدید 
خبرگزاری فارس، با اشاره به بند 3 تبصره 6 قانون 
ردیف  شد،  مقرر  پیش،  سال   10 از  گفت:  بودجه 
انرژی   حامل های  صرفه جویی   قالب  در  بودجه  ای 
اما  گرفته شود  نظر  در  تجدیدپذیرها  توسعه  برای 

سازوکار و رقم پرداخت این بودجه مهیا نمی شد.
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  رئیس سازمان 
انرژی برق در بیان اینکه برای اولین بار در صنعت 
انرژی های تجدیدپذیر سقف و کانال بودجه توسعه 
تجدیدپذیرها از محل صرفه جویی سوخت در سال 
شد،  مقرر  اساس  این  بر  گفت:  شد  ایجاد   1۴00
صرفه جویی  محل  از  تجدیدپذیرها  توسعه  بودجه 
سوخت تا سقف 2500 میلیارد تومان توسط دولت 

از طریق وزارت نفت پرداخت شود.
انجام  گرو  در  تجدیدپذیر  برق  صنعت  *توسعه 

تکلیف قانونی وزارت نفت
وی در بیان اینکه تحقق این بودجه منوط به عزم 
وزارت نفت برای انجام تکلیف قانونی است، گفت: 
خال کانال و میزان بودجه برای توسعه تجدیدپذیرها 
منظور  به  را  خود  نامه نگاری های  ما  و  شده  رفع 

تحقق این بودجه با وزارت نفت آغاز کرده ایم.
توسعه  بودجه  میزان  اینکه  به  اشاره  با  ساتکین 

تجدیدپذیرها در سال 1۴00، ۴.5 برابر شده است، 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  بودجه  گفت: 
بهره وری انرژی برق از 1000 میلیارد تومان در سال 
گذشته به ۴500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بودجه  تامین  منابع  تشریح  در  مسئول  مقام  این 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر گفت: عالوه بر 2500 
هزار میلیارد تومانی که از محل صرفه جویی سوخت 
از  برق  عوارض  از  ناشی  بودجه  می شود،  تامین 
1000 میلیارد تومان به 1900 هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده و همچنین مابقی بودجه از محل 

بازفروش بر تامین خواهد شد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه امیدواریم، تحقق 
پر  و  چشمگیر  توسعه  زمینه  جاری  سال  بودجه 
سرعت تجدیدپذیرها در کشور را فراهم کند، تاکید 
محقق  جاری  سال  بودجه  که  شرایطی  در  کرد: 
شود، می توانیم سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد 
ظرفیت نصب شده کشور را از 1 درصد به 2 درصد 

برسانیم و جهشی را در این زمینه رقم بزنیم.
نادر نصب  مگاواتی در میل  بادی 2.5  توربین   6*

شد
سـاتکین در بیـان آخریـن جزئیات سـاخت نیروگاه 
 2.5 توربیـن   6 تاکنـون  گفـت:  میل نـادر  بـادی 
مگاواتـی تولیـد بـرق در میـل نـادر نصـب شـده و 
مراحـل نصـب ۴ توربیـن 2.5 مگاواتـی دیگـر نیـز 
در دسـتور کار اسـت. رئیـس سـازمان انرژی هـای 
تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی بـرق در پایـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه بـه زودی نیـروگاه بادی میـل نادر 
بـا ظرفیـت 25 مـگاوات وارد مـدار شـده و توسـعه 
25 مـگاوات دیگـر آن نیـز پیگیری می شـود، گفت: 
امیدواریـم تـا سـال 1۴01 بتوانیـم از ظرفیت تولید 
بـرق 50 مگاواتی نیـروگاه بادی میل نادر در شـبکه 

توزیـع بـرق اسـتفاده کنیم.

جای خالی کاالی ایرانی در بازار 
سوریه و فرصت طلبی رقبا / 
ضرورت بازگشایی کریدور 

ایران-عراق-سوریه 
کارشناس اقتصاد حمل و نقل و ترانزیت گفت: 
کریدور اصلی ایران به سوریه که از طریق عراق 
است، به صورت عملیاتی بازگشایی نشد و در 
غیاب اراده نهادها و مسؤوالن داخلی، کشورهای 
هرچه  نفوذ  حال  در  متخاصم  حتی  و  رقیب 
بیش تر و پر کردن جای خالی ایران در بازار این 

متحد راهبردی هستند.

اقتصادی  با خبرنگار   بهنام جمشیدی در گفت وگو 
توسعه  ضرورت  بر  تأکید  فارس، ضمن  خبرگزاری 
و  ایران  بین  تجاری  و  ترانزیتی  کریدورهای 
اظهار داشت: سوریه  کشورهای همسایه و منطقه، 
ایران در  نزدیک ترین متحدان  از جمله  را می توان 
از زمان جنگ  منطقه دانست، روابط دو کشور که 
تحمیلی و کمک های نظامی دولت سوریه به ایران 
رو به توسعه نهاد، پس از کمک های متقابل ایران در 

بحران امنیتی این کشور به اوج خود رسید.
با  که  سوریه  در  امنیتی  انگیزی  فتنه  افزود:  وی 
تحریک کشورهایی مانند ترکیه و قطر، با پشتیبانی 
آن  اروپایی  و  منطقه ای  متحدان  و  آمریکا  وسیع 

https://www.farsnews.ir/news/14000131000277/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%E2%80%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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متن کامل

قرارداد واردات 6 میلیون ُدز 
واکسن کرونا برای کارگران/ 

صاحبان مشاغل هزینه تزریق 
واکسن کارگران را بدهند

رئیس اتاق بازرگانی تهران با طرح ادعای انعقاد 
قرارداد خرید 6 میلیون دز واکسن توسط بخش 
تزریق  هدف  با  واکسن ها  این  گفت:  خصوصی 
و  می شود  وارد  تولیدی  بخش های  کارکنان  به 
شرکت های واردکننده نیز هیچ منفعت اقتصادی 

از واردات این واکسن ها نخواهند داشت.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس 
دومیـن  و  بیسـت  در  امـروز  خوانسـاری  مسـعود 
جلسـه هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی تهـران  با 
اشـاره به وضعیت شـیوع ویـروس کرونا در کشـور، 
گفـت: اخیـرا در پیـک چهـارم کرونا مبتالیـان روز 
بـه روز در حـال افزایـش هسـتند و تعـداد فوتی ها 
ناشـی از ایـن بیمـاری نیـز در حـال افزایش اسـت 
و پیـش بینـی مـی شـود کـه در هفتـه هـای آتـی 

گسـترش ایـن ویروس در کشـور بیشـتر شـود. 
رئیـس اتـاق بازرگانـی تهـران افـزود: براین اسـاس 
بسـیاری از بخـش هـای اداری و خدماتی تعطیل و 
یـا بـا پرسـنل کمتـری اداره می شـود اما بـه دلیل 
اهمیـت بخـش تولیـد ایـن بخـش امـکان تعطیـل 
شـدن در ایـام کرونایـی را نـدارد لـذا تولیـد بایـد 
کمـاکان بـا قـدرت ادامـه یابد امـا بهرحـال نگرانی 
ناشـی از ویـروس کرونـا در بخش تولید نیز بسـیار 
زیـاد اسـت و لـذا تنها مسـاله ای که مـی تواند این 
نگرانـی را برطـرف کند، تزریق واکسـن به پرسـنل 

و کارکنـان بخـش تولیدی کشـور اسـت. 
وی اظهار داشـت: با آغاز تزریق واکسـن در بسیاری 
از کشـورها، زندگی در این کشـورها در حال عادی 
شـدن اسـت و یا به سـمت عادی شـدن در حرکت 
هسـتند اما در کشـور ما بـه دلیل خریـد دیرهنگام 
واکسـن و همچنیـن موضـوع تحریـم ها نتوانسـته 
ایـم بـه انـدازه کافـی واکسـن خریـد کنیـم و لـذا 
در زمینـه تزریق واکسـن بـا تاخیر روبرو هسـتیم. 
خوانسـاری بـا بیـان اینکـه براسـاس اخبـار گفتـه 

مـی شـود کـه تمامـی کادر درمان تـا پایـان هفته 
واکسـینه مـی شـوند، گفـت: بنابراین تـا زمانی که 
ایـن واکسـن به سـایر اقشـار جامـع برسـد زمان بر 

ست.  ا
داشـت:  اظهـار  تهـران  بازرگانـی  اتـاق  رئیـس 
لـذا اتـاق بازرگانـی تهـران بـه عنـوان مسـئولیت 
اجتماعـی بـرای واردات واکسـن  با توجـه به تاکید 
رئیـس جمهـور اقداماتـی را انجام داد و بـا برگزاری 
جلسـاتی با واردکننـدگان و تولید کننـدگان معتبر 
دارو در داخـل کشـور از آنها خواسـتیم کـه در این 

زمینـه اقدامـات موثـری انجـام دهند. 
* واردات 6 میلیـون دوز واکسـن کرونـا بـا ارز آزاد 

بـرای کارگـران واحدهـای تولیدی
خوانسـاری گفـت: در حـال حاضـر اکثـر کمپانـی 
هـای سـاخت واکسـن کرونـا، واکسـن هـای خـود 
را پیـش فـروش کـرده انـد و عمـال بـازار خالـی از 
واکسـن اسـت اما با تجربه و تخصص شـرکت های 
ایرانـی قراردادهایـی بـرای خریـد واکسـن منعقـد 
شـده و ایـن شـرکت ها موفق شـده اند تـا خرید 6 

میلیـون دوز واکسـن کرونـا را منعقـد کننـد. 
وی اظهـار داشـت: بـا انجـام مراحـل اداری فـاز به 
فـاز ایـن واکسـن هـای خریـداری شـده به کشـور 
وارد مـی شـود امـا هـدف واردات ایـن واکسـن هـا 
بکارگیـری ایـن واکسـن هـا و در اصـل تزریـق این 
واکسـن هـا بـرای تزریـق بـه کارگران بخـش های 

اسـت.  تولیدی 
رئیـس اتـاق بازرگانی تهران با اشـاره به فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبری و تاکیدات ایشـان بـه موضوع 
تولیـد اظهـار داشـت: لـذا مـا امیدواریـم در سـال 
جـاری در جهـت عمـل بـه فرمایشـات ایشـان بـا 
واردات ایـن واکسـن و تزریـق آن بـه کارکنان های 
بخـش هـای تولیـدی مانـع از ایجاد اخـالل در امر 

شـویم.  تولید 
وی گفـت: واردات ایـن واکسـن های توسـط بخش 
خصوصـی بـا ارز آزاد انجـام مـی شـود لـذا انتظـار 
داریـم کـه صاحبان مشـاغل، کارخانه هـا هزینه ها 
را بـر عهـده بگیرنـد و مانـع تحمیـل هزینـه تزریق 

ایـن واکسـن ها بـه کارگران شـوند. 
رئیـس اتـاق بازرگانی تهران اظهار داشـت: شـرکت 
هـای وارد کننـده نیـز هیـچ منفعـت اقتصـادی از 
واردات ایـن واکسـن هـا نخواهنـد داشـت و ایـن 
واکسـن هـا بـا قیمـت تمـام شـده عرضـه می شـود. 
خوانسـاری اظهار داشـت: این واکسـن هـا با مجوز 
بـا  امیدواریـم  و  مـی شـود  وارد  بهداشـت  وزارت 
نظـارت سـتاد ملـی کرونـا بـه طـور کامـل توزیـع 

 . د شو
* امیدواریـم کسـری بودجـه باعـث افزایـش تـورم 

د نشو
خوانسـاری در ادامـه بـا اشـاره به آمارهـای اعالمی 
ایـن  داشـت:  بیـان  پـول  المللـی  بیـن  صنـدوق 
صنـدوق بطـور میانگیـن رشـد اقتصادی جهـان را 
در سـال 2021 پنـج و نیـم درصـد  پیـش بینـی 
کـرده اسـت و رشـد اقتصـادی چیـن را 8 درصـد 

بـرآورد کـرده اسـت. 
رئیـس اتـاق بازرگانـی تهران افـزود: چیـن در بین 
کشـورهای قدرتمنـد تنهـا کشـوری بـود کـه در 
سـال 2020 علیرغـم وجـود کرونـا رشـد اقتصادی 
مثبـت 2.3 درصـدی را داشـت در حالـی که رشـد 
اقتصـادی آلمـان در ایـن سـال به میـزان 5 درصد 

رشـد اقتصـادی منفی داشـت. 
وی بیـان داشـت:  رشـد اقتصـادی ایـران در سـال 
2021 را بـه میـزان 2.5 درصد پیـش بینی کرده و 
ایـن صنـدوق میزان تورم را 39 درصـد تورم  پیش 
بینـی کـرده اسـت کـه امیدواریم با کسـری بودجه 

https://www.farsnews.ir/news/14000131000030/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84
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رئیس کمیسیون سالمت اتاق تهران:

جزئیات واردات واکسن کرونا 
توسط بخش خصوصی/هر 

واکسن ۲5۰هزارتومان
رئیـس کمیسـیون اقتصـاد سـالمت اتـاق بازرگانی 
تهـران بـا تشـریح جزئیـات واردات واکسـن کرونـا 
توسـط بخـش خصوصـی، قیمـت هـر دوز از ایـن 
واکسـن های وارداتـی را 200 تـا 250 هـزار تومان 

کرد. اعـالم 
در  ریاحـی  ناصـر  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مجـوز  دریافـت  بـا  گفـت:  تلویزیونـی  گفتگویـی 
رسـمی از وزارت بهداشـت، 3 شـرکت خصوصـی 
مجـوز  کرونـا  واکسـن  واردات  بـرای  تاکنـون 

نـد. گرفته ا
وی افـزود: شـرط بخـش خصوصـی بـرای توزیـع 
واکسـن بیـن کارگاه هـای تولیـدی ایـن اسـت کـه 
کارفرمـا هزینـه تزریـق واکسـن تک تـک کارگران 
را تقبـل کننـد و در این خصـوص از کارگران ریالی 

نشـود. دریافت 
بـه گفتـه رئیـس کمیسـیون اقتصـاد سـالمت اتاق 
تهـران  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی، 
تصریـح کـرد: هزینـه هـر کـدام از ایـن واکسـن ها 

کـه بـه کمک بخـش خصوصـی وارد می شـود، بین 
200 تـا 250 هـزار تومـان اسـت.

ریاحـی گفـت: بـا دریافـت مجـوز رسـمی از وزارت 
بـرای  تاکنـون  خصوصـی  شـرکت   3 بهداشـت، 

گرفته انـد. مجـوز  کرونـا  واکسـن  واردات 
وی افـزود: حجـم خریـد توسـط این 3 شـرکت، 6 
میلیـون دوز اسـت کـه از شـرکت های آسـترازنکا 
سـوئد و اسـپوتنیک روسـیه صـورت گرفتـه اسـت.

رئیـس کمیسـیون اقتصـاد سـالمت اتـاق بازرگانی 
تهـران بیـان کـرد: بودجـه مـورد نظـر تهیه شـده، 
هزینـه حمـل نیـز پرداخـت شـده و هـم اکنـون 
منتظـر باز شـدن درگاه هـای پرداختی هسـتیم، تا 

در چنـد روز آینـده وارد کشـور شـوند.
ریاحـی ادامـه داد: بخـش خصوصی این واکسـن ها 
قـرار  بـا کرونـا  اختیـار سـتاد ملـی مقابلـه  را در 
می دهـد و ایـن سـتاد واکسـن ها را بیـن گروه هایی 
کـه در اولویـت نیسـتند امـا گروه هـای حساسـی 
تولیـدی  کارگاه هـای  در  فعـاالن  ماننـد  هسـتند 

توزیـع خواهـد کـرد.
وی تصریـح کـرد: شـرط بخـش خصوصـی بـرای 
ایـن  تولیـدی  کارگاه هـای  بیـن  واکسـن  توزیـع 
تـک  واکسـن  تزریـق  کارفرمـا هزینـه  اسـت کـه 
تـک کارگـران را تقبـل کننـد و در ایـن خصوص از 

کارگـران ریالـی دریافـت نشـود.
رئیـس کمیسـیون اقتصـاد سـالمت اتـاق بازرگانی 
تهـران ابـراز کرد: هزینـه هر کدام از این واکسـن ها 
کـه بـه کمک بخـش خصوصـی وارد می شـود، بین 

200 تـا 250 هزار تومان اسـت.
ریاحـی در پایـان گفـت: شـرکت های دیگـری نیـز 
متقاضـی واردات واکسـن هسـتند کـه هـم اکنـون 
در انتظـار دریافـت مجوز از سـوی وزارت بهداشـت 

. هستند

همزمان با سفر وزیر راه به جنوب شرق کشور؛

سومین گذرگاه مرزی ایران و پاکستان فردا افتتاح می شود
 همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان سیستان و بلوچستان و با حضور مقامات پاکستانی 

سومین گذرگاه رسمی ایران و پاکستان فردا اول اردیبهشت افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فردا اول اردیبهشت ماه 1۴00 همزمان با سفر 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی به چابهار سومین گذرگاه رسمی مرزی بین جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری اسالمی پاکستان افتتاح می شود.
با عنوان »گذرگاه پیشین-مند« در شهرستان  پاکستان  و  ایران  این مراسم، گذرگاه مرزی  قرار است در 
راسک استان سیستان و بلوچستان افتتاح شود؛ منطقه مند نیز در ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی 

مرز با جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.
و  سیستان  استان  شمال  در  میرجاوه  گذرگاه  دو  از  پاکستان  و  ایران  بین  رسمی  تردد  ضر  حا  حال  در 

بلوچستان و جالق در میانه این استان جنوب شرقی کشور انجام می شود.
بنابراین مرز پیشین جنوبی ترین گذرگاه استان سیستان و بلوچستان با پاکستان خواهد بود.

گفتنی است در این مراسم شهرام آدم نژاد معاون حمل ونقل وزارت راه، داریوش امانی تهرانی رئیس سازمان 
وزارتخانه های  نمایندگان  اسالمی،  مجلس شورای  نمایندگان  از  تن  جاده ای، چند  و حمل ونقل  راهداری 
صمت و امور خارجه، ریاست گمرک جمهوری اسالمی ایران، نمایندگان سفارت جمهوری اسالمی پاکستان 

در ایران و مقامات و مسئوالن محلی حضور خواهند داشت.
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یادداشت

متن کامل

ترکیب بهبود زیرساخت ها و عملیات شرکت با استفاده 
از فناوری، کلید موفقیت در بحران ها

فصل مشترک اتوماسیون و 
بهره وری

در جهان پس از کرونا، به سختی می توان گفت 
که کدام مدل های کار به شیوه های سنتی ادامه 
خواهند یافت. برخی از مشاغل، همواره با ساعات 
کاری ۹ تا 17 و حضور در دفاتر منسجم شناخته 
از  بسیاری  که  شد  باعث  کرونا  اما  می شدند. 
آنجا  از  و  بازگردند  خود  خانه های  به  کارکنان 
وظایفشان را پیش ببرند. هاینه کراگ ایورسن، 
مدیرعامل شرکت مدیریت داده تایماکستندر، 
موجود،  امکانات  به  توجه  با  است  معتقد 
او  است.  نبوده  دشوار  چندان  تغییری  چنین 
چگونه  که  است  داده  توضیح  مصاحبه ای  در 
شرکتش توانست در جریان کرونا، با موفقیت به 

مدیریت زمان کارکنان دورکار خود بپردازد.
مساله  مهم ترین  که  گفت  می توان  جرات  به   

کسب وکارها در سال 2020، همه گیری کرونا بوده 
با چه  را  این همه گیری، شرکت شما  است. شروع 

مسائل و مشکالتی مواجه ساخت؟
دادن  نشان  واکنش  برای  اندکی  بسیار  فرصت  ما 
ماموریت های  ما  کارکنان  از  بسیاری  داشتیم. 
مختلفی  نقاط  به  بسیاری  سفرهای  و  فرامرزی 
آسیایی  بخش های  و  اروپا  آمریکا،  مانند  جهان  از 
بودند.  شده  کرونا  درگیر  سرعت  به  که  داشتند 
دورکاری  شرایط  سرعت  به  باید  زمان،  همین  در 

کارکنانمان را فراهم می ساختیم.
 به عنوان یک شرکت چگونه با این مشکالت مواجه 

شدید؟
داشتیم.  زیادی  نرم افزارهای  و  تکنولوژی ها  ما 
از  استفاده  امکان  که  می شدیم  مطمئن  باید  اما 
و  کارکنانمان  برای  نرم افزارها  و  فناوری ها  این 
باید  طرفی  از  می شود.  فراهم  خانه هایشان  در 
و  نیازهای جدید مشتریان  که  اطمینان می یافتیم 
موکالنمان از نرم افزارهای مان نیز تامین می شود. از 

اینترنت  ارتقای  به  نیاز  کارکنان،  دورکاری  طرفی، 
امکانات  سطح  داشت.  کارشان  زیرساخت های  و 
سطح  به  باید  خانه هایشان  در  آنها  سخت افزاری 
امکانات ما در دفتر شرکت نزدیک می شد تا بتوانند 
کارهای روزانه شان را به خوبی انجام دهند. ما پیش 
از همه گیری کرونا هم هر ازگاهی امکان دورکاری 
به کارکنان خود می دادیم. اما تفاوت بسیاری بین 
دورکاری  روز  هر  و  خانه  از  کردن  کار  روز  یک 
وظایف  و  مسوولیت  دارد.  وجود  کارکنان  تمام 
یافت  افزایش  شدت  به  ما  اطالعات  فناوری  واحد 
و باید از سیستم ها و نرم افزارهای همه کارکنان در 

خانه هایشان پشتیبانی می کردند.
مبتنی  کسب وکارهای  که  برسد  ذهن  به  شاید   
ماشین ها،  از  استفاده  با  که  آنهایی  و  نرم افزار  بر 
دارند  خود  عملیات  در  باالتری  خودکارسازی 
)اتوماسیون(، شکنندگی کمتری در مقابل تغییرات 
شرکت ها  دیگر  به  نسبت  کسب وکار  فضای  شدید 
دارند. به عنوان مثال، شاید شرکت های فناوری محور 
آسیب کمتری از همه گیری یک باره کرونا دیدند. آیا 

چنین تصوری درست است؟
من موافقم که خودکارسازی عملیات به کسب وکارها 
کمک می کند تا بهره ورتر و کارآتر شده و استفاده 
بهتری از زمان خود کنند. تمام این موارد در چنین 
به عنوان  ما  دارند.  اهمیت  چالش برانگیزی  دوران 
که  می شدیم  مطمئن  باید  نرم افزاری  شرکت  یک 
از  کدام  هر  متفاوت  شرایط  و  مختلف  نیازهای  به 
به  که  حال  همان  در  کرده ایم.  توجه  مشتریانمان 
باید  بودیم،  خود  دورکاری  برای  تالش  در  سختی 
و  گوشه  در  را  مشتریانمان  خواسته های  و  نیازها 
تامین می کردیم. خودمان چالش هایی  کنار جهان 
خاص  نیازهای  به  همزمان  به طور  باید  و  داشتیم 
برای  جالبی  شرایط  می پرداختیم.  هم  مشتری  هر 

و  توانمندی ها  سرعت  به  باید  بود.  خورده  رقم  ما 
خود  تا  می دادیم  افزایش  را  خود  فنی  قابلیت های 
و مشتریانمان را با شرایط جدید انطباق دهیم. فکر 

می کنم در این راه موفق بودیم.
آمادگی  شرکت ها  بیشتر  که  گفت  بتوان  احتماال   
چنین تغییراتی را در فضای کسب وکارشان نداشتند 
و به همین دلیل نتوانستند واکنش مناسب و سریعی 
نشان دهند. به نظر شما، می توان درس های کلی از 
این تجربه آموخت و برای تدوین برنامه های جامع تر 

از آنها استفاده کرد؟
برنامه های  اکثر  به طور کامل موافق هستم که  من 
تدوین  موجود  شرایط  ادامه  فرض  با  کسب وکار 
توجه  هم  جامع تر  برنامه های  به  باید  و  می شوند 
داشت. با این حال، چگونه یک سازمان یا کسب وکار 
برای  را  آن  که  باشد  داشته  برنامه ای  می توانست 
ما  باشد؟  ساخته  آماده  بحرانی  چنین  با  مواجهه 
)چه  کسب وکارها  از  بسیاری  که  بودیم  آن  شاهد 
برنامه های جامعی داشتند و چه نداشتند( به تدریج 
مدل های  و  داده  انطباق  کرونا  شرایط  با  را  خود 
تغییر  اساسی  به صورت  گاهی  را  کسب وکارشان 
دادند. همچنین می توان اضافه کرد که داشتن یک 
ابری،  از فناوری های  برای استفاده  استراتژی فعال 
می تواند به کسب وکارها در مواجهه با بحران های پر 

دامنه ای مانند کرونا کمک کند.
 واضح است که هیچ کسب وکاری در حباب زندگی 
مشتریانش  و  شرکا  برای  که  مشکالتی  و  نمی کند 
هم رخ می دهد، ممکن است به آن آسیب بزند. آیا 
شما آسیب های  قابل توجهی از مشکالت پیش آمده 

برای مشتریان خود تجربه کردید؟
مشتریان ما، اولویت نخست ما هستند و چالش های 
از آنها نیازهای  آنها طبیعتا متفاوت است. هرکدام 
نقاط جغرافیایی متفاوتی مستقر  دارند، در  خاصی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3757435-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

برداشت گل گاو زبان در گیالن

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/30/2486432/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/photo/9
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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