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ادامه  در صفحه12

صـادرات انـرژی
 از نـان شـب هم واجـب تر اسـت

و  تهران  اتاق  نمایندگان  علیرضا کالهی صمدی، عضو هیات 
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران، می گوید 
صادرات انرژی چه در قالب کاال و چه در قالب خدمات فنی و 
از نان شب واجب تر است؛ آن هم در شرایطی که  مهندسی، 
انرژی های فسیلی  بلندمدت تقاضای نفت و گاز و  چشم انداز 
مثبت نیست و دنیا به سرعت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و 

به سمت حمل ونقل الکترونیکی حرکت می کند.

فهرست

ــه سرنوشــت صــادرات گوجه فرنگــی و رب و  ــم ب ــرق ه صــادرات ب
ــود در  ــروز کمب ــض ب ــه مح ــه ب ــد ک ــار ش ــرغ گرفت ــرغ و تخم م م
ــازار داخــل، صــادرات آنهــا ناگهــان ممنــوع می شــود. مدیرعامــل  ب
ــه  ــاه ب ــم مردادم ــران در هجده ــرق ای ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ش
ــراق  ــور ع ــه کش ــرق ب ــادرات ب ــه ص ــرد ک ــام ک ــا اع خبرگزاری ه

روایت عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از مزایای صادرات برق به عراق
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ادامه از صفحه قبل 
ــی مشــهدی  ــی رجب ــف شــده اســت. مصطف متوق
گفتــه اســت کــه نیــاز کشــورمان بــه تأمیــن بــرق 
ــف  ــراق متوق ــه ع ــرق ب ــادرات ب ــد، ص ــبب ش س
شــود. او گفتــه اســت کــه ســال گذشــته حــدود 2 
هــزار مــگاوات صــادرات بــرق داشــتیم کــه امســال 
بــه دلیــل نیــاز داخلــی، ایــن میــزان صــادرات بــه 
۱۵۰ مــگاوات کاهــش یافتــه اســت. امــا آیــا اقــدام 
ــرق  ــف ســاختن صــادرات ب ــران در متوق ــت ای دول
بــه کشــورهایی نظیــر عــراق و افغانســتان از منظــر 
ــاً  ــود؟ اساس ــد ب ــه خواه ــی موج ــی اقدام بین الملل
ــرق مواجــه  ــود ب ــا کمب در شــرایطی کــه کشــور ب
ــر  ــد توجیه پذی ــه ح ــا چ ــرق ت ــادرات ب ــت، ص اس

اســت؟
علیرضــا کاهــی صمــدی، عضــو هیــات نماینــدگان 
اتــاق تهــران، بــر ایــن عقیــده اســت کــه صــادرات 
ــم  ــب ه ــان ش ــن ن ــران از تامی ــرای ای ــرژی ب ان
روابــط  بــا  گفت وگــو  در  او  اســت.  واجب تــر 
ــای صــادرات  ــان مزای ــه بی ــاق تهــران ب عمومــی ات
انــرژی از ایــران پرداخــت و گفــت: ایــران کشــوری 
غنــی از انــرژی اســت و صــادرات انــرژی را بــا هــر 
ــه  ــه ب ــرایطی ک ــد. در ش ــه ده ــد ادام ــی بای فرمول
ــای  ــایر مشــکات، تکنولوژی ه ــم و س ــل تحری دلی
ــران  ــه ای ــی را ب ــون ال ان ج ــی چ ــد محصوالت تولی
نداده انــد کــه بتوانــد ماننــد قطری هــا گاز را بــه آن 
گســتردگی صــادر کنــد، اکنــون یکی از مســیرهای 
صــادرات انرژی هــای هیدروکربــوری تبدیــل آن بــه 

ــرق و صــادرات آن اســت. ب
کاهــی ادامــه داد: در عیــن حــال بــه دلیــل 
چشــم انداز توســعه فنــاوری، آینــده بســیار مبهمــی 
می شــود؛  ترســیم  فســیلی  انرژی هــای  بــرای 
بنابرایــن، اتفاقــا بایــد هــر چــه ســریع تر شــرایطی 
ایجــاد کنیــم کــه نفــت و گاز بیشــتری اســتخراج و 

صــادر کنیــم تــا ضمــن فراهــم کــردن ذخایــر ارزی 
بیشــتر، زیرســاخت ها را در کشــور توســعه دهیــم. 
ایــن را بایــد بــه عنــوان یــک اصــل کلــی در نظــر 

ــم. بگیری
ــی  ــبکه الکتریک ــاط ش ــت ارتب ــه اهمی ــپس ب او س
کشــورها بــه یکدیگــر و تبــادل انــرژی میــان آنهــا 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــران صرفــاً صــادرات انــرژی 
ــتان و  ــر ترکمنس ــورهایی نظی ــا کش ــته و ب نداش
ارمنســتان تبــادل انــرژی دارد تــا ثبــات بیشــتری 
ــن  ــد. ای ــور ببخش ــرق کش ــن ب ــبکه تامی ــه ش ب
ارتباطــات نخســت از بعــد امنیــت ملــی و ســپس 
نفــوذ منطقــه ای، مســاله ای حائــز اهمیت اســت. در 
همیــن شــرایط کــه دولــت ترامــپ بــه قــول خــود 
ســخت ترین تحریم  هــا را علیــه ایــران اعمــال 
ــه  ــی ک ــراق و پول های ــه ع ــرق ب ــادرات ب ــرد، ص ک
بــه نحــوی از ایــن کشــور می آمــد، نــه تنهــا بــرای 
وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه آن گره گشــا 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــع م ــی از مناب ــه بخش ــود، بلک ب
ــن  ــم تامی ــور را ه ــی کش ــای اساس ــن کااله تامی
ــا  ــزد عراقی ه ــه ن ــاب هایی ک ــع حس ــرد؛ در واق ک
ــا،  ــن نه تنه ــد. بنابرای ــا آم ــک م ــه کم ــتیم، ب داش
نبایــد صــادرات انــرژی بــه کشــورهایی نظیــر 
ــه  ــد ایــن صــادرات ب عــراق متوقــف شــود کــه بای
کشــورهای دیگــر نیــز تعمیــم پیــدا کنــد. حتــی به 
کشــوری ماننــد پاکســتان کــه در گذشــته بــه دلیل 
مشــکات مالــی، کشــور خوش حســابی نبــوده امــا 
ــا در  ــرمایه گذاری چینی ه ــطه س ــه واس ــون ب اکن

ــه اســت. ــرار گرفت مســیر رشــد ق
ــات  ــارغ از موضوع ــه داد: ف ــدی ادام ــی صم کاه
اســتراتژیک و ثبات بخشــی بــه شــبکه بــرق کشــور، 
ــرای وزارت  ــم ب ــی ه ــد خوب ــرق، درآم ــادرات ب ص
ــن  ــن ســال ها کمتری ــرو داشــته اســت. طــی ای نی

ــوده و  ــرق ب ــش ب ــه بخ ــوط ب ــی، مرب ــورم قیمت ت
ایــن موجــب اختــاف فاحشــی میــان قیمــت تمــام 
ــترکان  ــه مش ــروش آن ب ــت ف ــد و قیم ــده تولی ش
شــده و ایــن مســاله کل صنعــت بــرق را بــا چالشــی 
جــدی مواجــه کــرده اســت. از قضــا صــادرات بــرق 
ــه  ــوده ک ــه ای ب ــد آب باریک ــرایط، مانن ــن ش در ای
ــا  ــرار داده ت ــرو ق ــار وزارت نی ــی را در اختی منابع

ــد. ــرا کن ــود را اج ــای خ ــد پروژه ه بتوان
ــه گفتــه ایــن عضــو هیــات نماینــدگان، مزیــت   ب
ارتبــاط ســطح بــاال و تنگاتنــگ میــان وزارت نیروی 
ایــران و وزارت بــرق عــراق عایــد شــرکت های 
ایرانــی فعــال در عــراق نیــز شــده و ایــن ارتبــاط به 
ــش  ــرکت های بخ ــت ش ــیر فعالی ــازی مس هموارس

خصوصــی در ایــن کشــور انجامیــده اســت.
 B2G ــرق، صنعتــی ــان اینکــه »صنعــت ب ــا بی او ب
اســت و معمــوالً یــک ســوی آن دولت هــا هســتند« 
ــان  ــی می ــنه و الب ــط حس ــود رواب ــه داد: وج ادام
مقامــات ایرانــی و عراقــی بــه حضــور شــرکت های 
ــه  ــت ب ــور و دریاف ــن کش ــات ای ــی در مناقص ایران
موقــع مطالبــات کمــک کــرده اســت. پیــش از ایــن 
صرفــاً شــرکت های آمریکایــی، اروپایــی، کــره ای یــا 
ژاپنــی امــکان حضــور در ایــن مناقصــات را داشــتند 
امــا اگــر اکنــون پــای شــرکت های ایرانــی نیــز بــه 
ایــن مناقصــات بــاز شــده بــه دلیــل عملکــرد مــا و 
البــی مقامــات ایــران و البتــه بــه دلیــل نیــاز آنهــا 

بــه بــرق مــا بــوده اســت.
کاهــی صمــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه »ایــران نباید 
ــرژی بدعهــدی کنــد« توضیــح داد:  در صــادرات ان
وقتــی بــه کشــوری بــرق صــادر کــرده و بــه نحــوی 
ــم،  ــته کرده ای ــود وابس ــرق خ ــه ب ــور را ب ــن کش ای
نبایــد بــه محــض بــروز برخــی مشــکات در داخــل 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــرق ب ــود ب ــم. کمب ــدی کنی بدعه

ــری  ــدم آینده نگ ــرمایه گذاری و ع ــزی، س برنامه ری
رخ داده اســت. بــه واقــع ایــن پرســش قابــل تامــل 
اســت کــه چــرا کشــوری ماننــد ایــران کــه غنــی 
ــد  ــیار توانمن ــی و بس ــی بوم ــرژی و از صنعت از ان
ــا کمبــود  ــد ب ــرق برخــوردار اســت، بای در حــوزه ب
بــرق مواجــه شــود. در حــوزه بــرق کــه بــه دیگــران 
ــم کــه بگوییــم تحریم هــا موجــب  وابســتگی نداری
ــی،  ــور کل ــه ط ــا ب ــت. ام ــده اس ــت ش ــن وضعی ای
صــادرات انــرژی چــه در قالــب کاال و چــه در قالــب 
خدمــات فنــی و مهندســی، از نــان شــب واجب تــر 
کــه چشــم انداز  شــرایطی  در  هــم  آن  اســت؛ 
انرژی هــای  و  گاز  و  نفــت  تقاضــای  بلندمــدت 
ــه  ــرعت ب ــه س ــا ب ــت و دنی ــت نیس ــیلی مثب فس
بــه ســمت  و  انرژی هــای تجدیدپذیــر  ســمت 

حمل ونقــل الکترونیکــی حرکــت می کنــد.
او گفــت: در چنیــن شــرایطی بایــد ســبد درآمــدی 
کشــور متنــوع شــود؛ چــرا کــه ایــن حجــم 
ــاج  ــن مایحت ــرای تامی ــت و گاز ب ــه نف وابســتگی ب
روزانــه و ســرمایه گذاری قابــل تــداوم نیســت و 
ــیم،  ــته باش ــا نداش ــادی پوی ــت و اقتص ــر صنع اگ
تامیــن اساســی ترین اقــام موردنیــاز مــردم نیــز بــا 
مشــکل مواجــه خواهــد شــد. نبایــد تصور شــود که 
اگــر تاکنــون امــورات کشــور بــا روش هــای ســنتی 
کســب درآمــد پیــش رفتــه، ایــن مســیر در ۵ تا ۱۰ 
ســال آینــده نیــز امــکان تــداوم خواهــد داشــت. اما 
وقتــی همــه مقامــات در وزارتخانــه ای چــون جهــاد 
کشــاورزی درگیــر موضوعاتــی نظیــر قــرارگاه مــرغ 
 می شــوند، معلــوم اســت کــه برنامه ریزی هــای 
زیرســاختی و اســتراتژیک بــه محــاق مــی رود. 
بنابرایــن نبایــد اجــازه دهیــم بی برنامه گی هــا و 
مشــکات داخلــی مــا را از اندیشــیدن بــه مســایل 

توســعه ای منحــرف کنــد.
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کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران 
مطرح کرد

بی توجهی به پیامدهای 
محیط زیستی پروژه های 

عمرانی، بحران ساز شده است
ایران در گزارش  اتاق  پایدار  کمیسیون توسعه 
ارزیابی  و   )EIA( زیست  محیط  اثرات  »ارزیابی 
به  ایران«  در   )SEA( زیست  محیط  راهبردی 
ایران  در  زیست  محیط  چالش های  مهم ترین 

می پردازد.

»ارزیابـی اثـرات محیـط زیسـت )EIA( و ارزیابـی 
راهبـردی محیـط زیسـت )SEA( درایـران« عنوان 
گزارشـی اسـت کـه بـه همـت کمیسـیون توسـعه 
پایـدار، محیـط زیسـت و آب اتـاق ایران تهیه شـده 
و پرداختـن بـه چالش هـای فزاینده محیط زیسـت 
را رویکـری نـو از توسـعه معرفـی می کنـد و ارزیابی 
اثـرات محیـط زیسـت )EIA( و ارزیابـی راهبـردی 
محیـط زیسـت )SEA( را ابـزاری قدرتمنـد بـرای 
پیش بینـی اثـرات و کاهـش آثـار تخریبـی مـورد 

توجـه سیاسـت گذاران محیـط زیسـت می دانـد.
ایـن گزارش بـه مجموعه بحران های محیط زیسـتی 
اشـاره می کنـد کـه برخـی از آنهـا قابـل ترمیـم امـا 
پرهزینـه و متاسـفانه برخی غیرقابل جبران هسـتند 
و بـا نگاهـی بـه بررسـی هایی کـه صـورت گرفتـه 
تاکیـد می کنـد کـه بخـش زیـادی از ایـن بحران هـا 
حاصـل مجموعـه ای از سیاسـت گذاری ها و اجـرای 
پروژه هـای عمرانی بدون مدنظر قـراردادن پیامدهای 
احتمالـی آنهـا در محیـط زیسـت بـوده اسـت. بـر 
اسـاس آنچـه در ایـن مطالعـه به دسـت آمده اسـت، 
توسـعه شهرنشـینی، ظهـور تکنولوژی هـای جدیـد، 
توسـعه انـواع فعالیت های صنعتـی، تغییـر در عادات 
و الگوهـای مصـرف از یـک سـو و محدودیت هـای 
اسـتفاده از منابع طبیعی از سـوی دیگـر موجب بروز 
انـواع ناسـازگاری های زیسـت محیطـی و اجتماعـی 
شـده اسـت. از طرفـی بایـد اذعـان داشـت کـه ابعاد 
فعالیت هـای انسـانی در محیـط زیسـت از ظرفیـت 
قابـل تحمـل آن فراتـر رفتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس 
ارزیابـی اثـرات توسـعه بـر محیط زیسـت بـه عنوان 
یکـی از مهم ترین ابـزار مدیریت محیط زیسـت برای 
ادغـام ماحظـات زیسـت محیطـی در فرآیندهـای 

برنامه ریـزی در سـطح جهـان مطـرح شـده اسـت.
طبـق یافته هـای ایـن پژوهـش، مهم تریـن موانـع و 
چالش هـا فـراروی ارزیابـی محیط زیسـت را ابهامات 
قانونـی، کمبود نیـروی متخصص، شـرایط اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسـی، منابـع مالی، رویکردهـا و نگرش 
تصمیم گیـران، میزان آکاهی اقشـار مختلف جامعه از 
اهمیت محیط زیسـت به طـور عام و ارزیابی زیسـت 
محیطـی بـه صـورت خـاص، عـدم ضمانـت اجرایـی 
قوانیـن، سـطح پاییـن مشـارکت مردمـی و کمبـود 
اطاعـات، برمی شـمارد. عاقه مندان بـه مطالعه متن 

کامـل ایـن گـزارش اینجا را کلیـک کنند.

موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران با همکاری معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی 
تهران، دوره آموزشی آناین »نمایشگاه بین المللی مجازی« را برگزار می کند.

این دوره آموزشی از بیستم شهریورماه آغاز شده و طی 3۰ ساعت در روزهای شنبه از ساعت ۱۵ لغایت 
2۰ برگزار می شود.

همچنین موضوعاتی چون تبیین تغییرات نوین در کسب و کار بین الملل،آمادگی سازمانی برای حضور بین 
المللی، محتوای مناسب کسب و کار بین المللی، مذاکره و پیگیری مناسب در فضای بین المللی، مدیریت 
ارتباطات مشتریان بین المللی و معرفی پلتفرم های B2B نمایشگاه مجازی به عنوان سرفصل های آموزشی 

این دوره تعیین شده است.
edu.tccim. عاقه مندان به حضور در این دوره آموزشی برای ثبت نام باید به سایت موسسه آموزش به آدرس

ir قسمت دوره های آموزشی )دوره های کوتاه مدت( مراجعه کنند. با توجه به محدودیت  ظرفیت،کاس ها 
بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد شد. متقاضیان جهت دریافت اطاعات 

بیشتر  می توانند با شماره تلفن های 88۱۰7732 و 88۱۰7723 تماس بگیرند.

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

دوره آموزشی آنالین نمایشگاه بین المللی مجازی
 اتاق تهران در مسیر پیشبرد برنامه های آموزشی خود، در نظر دارد، دوره آموزشی »نمایشگاه های 
بین المللی مجازی«را به منظور توانمندسازی فعاالن اقتصادی برای حضور در این رویدادهای بین 

المللی برگزار کند.
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اقتصاد ایران و جهان

مراودات ایران و اوراسیا از مرز 1.6 میلیارد دالر عبور کرد

رونق تجارت با همسایگان شمالی
بر اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، صادرات کاالیی ایران به همه طرف  های 
تجاری اوراسیا طی 4 ماهه نخست 1400   در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش یافته و در مقابل 

واردات ایران از این کشورها به استثنای قرقیزستان و روسیه، با کاهش همراه بوده است.

گمرک  بین الملل  همکاری های  دفتر  مدیرکل 
ایران اعام کرد که حجم مبادالت تجاری ایران با 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چهار 
ماهه اول سال جاری با ۹3 درصد افزایش در ارزش، 
از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر فراتر رفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران به نقل 
از گمرک، حسین کاخکی گفت: در چهار ماهه اول 
عضو  کشورهای  به  کشورمان  صادرات  جاری  سال 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر 3۵8 میلیون دالر 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶ 

درصد رشد داشته است.
مقصد  کشور  پنج  مدت  این  در  داد:  ادامه  وی 
فدراسیون  ترتیب  به  کشورمان،  صادراتی  کاالهای 
دالر،  هزار   ۹2۶ و  میلیون   ۱88 مبلغ  با  روسیه 
ارمنستان با 83 میلیون و ۴3 هزار دالر، قزاقستان 
با ۵3 میلیون و 3۹۵ هزار دالر، قرقیزستان با 2۴ 
میلیون و 2۹۴ هزار دالر و باروس با ۶ میلیون و 

۵78 هزار دالر بوده اند.
واردات  مدت  همین  در  داشت:  اظهار  کاخکی 
اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  از  کشورمان 
اوراسیا به یک میلیارد و 2۵2 میلیون دالر رسیده 
ترتیب  به  شده،  یاد  مدت  در  وی  گفته  به  است. 
فدراسیون روسیه با مبلغ یک میلیارد و ۶2 میلیون 
و 723 هزار دالر، قزاقستان با ۱78 میلیون و 722 
هزار   2۹۰ و  میلیون  هشت  با  باروس  دالر،  هزار 
و  دالر  هزار   23۹ و  میلیون   2 با  ارمنستان  دالر، 
قرقیزستان با 2۱۶ هزار دالر اولین تا پنجمین مبدا 

کاالهای وارداتی کشورمان بوده اند.
در همین رابطه، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بیشتری  جزییات  به  گزارشی  طی  تهران  بازرگانی 
اوراسیا  و کشورهای حوزه  ایران  کاالیی  تجارت  از 
پرداخته است. بر اساس این گزارش، طی ۴ ماهه 

نخست ۱۴۰۰  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
تجاری  طرف  های  همه  به  ایران  کاالیی  صادرات 
اوراسیا افزایش یافته و در مقابل واردات ایران از این 
کشورها به استثنای قرقیزستان و روسیه، با کاهش 

همراه بوده است.
با همه  ایران  تجاری  تراز  بررسی،  مورد  طی مدت 
کشورهای اوراسیا به جز روسیه، به نفع ایران، مثبت 
بوده ضمن اینکه کسری تراز تجاری با روسیه نیز 
در مقایسه با مدت مشابه سال ۱3۹۹، کاهش یافته 
در  که  است  آورده  ادامه  در  گزارش  این  است.  
بهبود ۴۹  به  برآیند تحوالت مزبور منجر  مجموع، 
اوراسیا  گروه  با  ایران  تجاری  تراز  درصدی کسری 
طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شده است؛ هر چند 
به نظر می رسد در تیر ماه ۱۴۰۰، تراز تجاری ایران 
با کشورهای عضو این اتحادیه در مقایسه با خرداد 

۱۴۰۰ کمی تضعیف شده است.
تهران،  اتاق  بررسی های  معاونت  گزارش  اساس  بر 
ماهه   ۴ طی  اوراسیا  به  ایران  واردات  و  صادرات 
نخست ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتیب با افزایش 38 درصدی و کاهش 8 درصدی 
همراه بوده و به 333 میلیون دالر و ۴72 میلیون 
که  است  آمده  گزارش  این  در  است.  رسیده  دالر 
این  کشورهای  به  ایران  صادراتی  اقام  عمده 
منطقه شامل محصوالتی چون میوه های خوراکی، 
سبزیجات و نباتات، مواد پاستیکی و چدن و آهن 
و فوالد بوده است. همچنین چربی ها و روغن های 
حیوانی یا نباتی، گندم، چوب و اشیای چوبی، دیگ 
بخار و ماشین آالت و وسایل مکانیکی جزو اقامی 
است که ایران از کشورهای حوزه اوراسیا خریداری 

کرده است.
گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران را 

اینجا دریافت و مطالعه کنید

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1674.pdf
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متن کامل

تاکید  بغداد  اجاس  حاشیه  در  عراق  خارجه  وزیر 
عربستان  و  ایران  مقامات  گفت وگوهای  که  کرد 
دارد.  ادامه  همچنان  بغداد  دولت  میانجی گری  با 
اجاس بغداد برای همکاری و مشارکت روز شنبه با 
حضور همسایگان عراق و برخی کشورها و سازمان ها 
و  خلیج فارس  همکاری  شورای  فرانسه،  جمله  از 
اتحادیه عرب برگزار شد، اما برخاف خوش بینی ها 
دیدار و تماس مستقیمی میان وزرای خارجه ایران 
نگرفت.  این نشست صورت  عربستان در حاشیه  و 
فروردین   2۹ فایننشال تایمز  روزنامه  نخستین بار 
گزارش داد که مقامات دو کشور در بغداد مذاکرات 

مستقیم انجام داده اند.
در همین ارتباط، فواد حسین وزیر خارجه عراق روز 

شنبه ۶ شهریور در نشست خبری حاشیه کنفرانس 
بغداد اعام کرد ایران و عربستان مذاکرات دوجانبه 
را با میانجی گری دولت بغداد ادامه می دهند و اظهار 
امیدواری کرد که این مذاکرات به »نتیجه مثبت« 
منجر شود. او توضیح بیشتری درباره این مذاکرات 
وزرای  که  بغداد  کنفرانس  در  نکرد  اعام  و  نداد 
دیدار  آیا  دارند،  حضور  عربستان  و  ایران  خارجه 

دوجانبه ای برنامه ریزی شده است یا نه.
 2۹ در  »فایننشال تایمز«  روزنامه  نخستین بار 
جمهوری  ارشد  مقامات  که  داد  گزارش  فروردین 
قطع  از  پس  سال   ۶ عربستان سعودی،  و  اسامی 
روابط دیپلماتیک بین دو کشور در دی ماه ۱3۹۴، 
روز ۹ آوریل 2۰2۱ )2۰ فروردین  ۱۴۰۰( در بغداد 

مذاکرات »مستقیم« انجام داده اند.
فروردین(   3۰( آوریل    ۱۹ نیز  فرانسه  خبرگزاری 
ضمن تایید این خبر، به نقل از یک مقام عراقی و 
یک دیپلمات غربی نوشت که هیات های دو کشور 
شمخانی  علی  نماینده  ایروانی،  سعید  ریاست  به 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خالد بن علی 
الحمیدان، رئیس وزارت اطاعات عربستان در بغداد 

با یکدیگر دیدار کردند.
ریاض و تهران ابتدا این گزارش را تکذیب کردند؛ اما 
چند هفته بعد مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
دیدارهای  کشورش  میانجی گری  با  که  کرد  تایید 
مقامات امنیتی ایران و عربستان در جریان است. با 
این حال گزارش ها حاکی است که این مذاکرات با 
نزدیک شدِن دولت حسن روحانی به پایان کارش 

نیمه تمام مانده بود.
وزیرخارجه عراق پیش تر نیز در نشستی خبری در 
ایتالیا، درباره چرایی ایفای نقش بغداد در برقراری 
تماس میان ریاض و تهران و گفت وگوهای غیرعلنی 
ما  آمریکا،  دولت  تغییر  »با  گفت:  طرف  دو  میان 

جایی  تا  بودیم  نیز  زمینه  این  در  تغییری  شاهد 
که تماس با ایران آغاز شد و در نتیجه گفت وگو و 
مذاکره در وین شکل گرفت و عاوه بر آن، تماس و 
گفت وگوی غیرعلنی میان ایران و عربستان سعودی 

نیز آغاز شد.«
فواد حسین تاکید کرد که عراق در این دیدارهای 
منطقه ای نقش داشت؛ زیرا این منازعات بر واقعیت 
مدیریت  برای  و  می گذاشت  تاثیر  عراق  سیاسی 
در  منازعه  مدیریت  نیازمند  ما  داخل  در  منازعه 
خارج از کشور بودیم. آنچه در عراق روی می دهد 
می گذارد.  اثر  منطقه ای  پیرامونی  محیط  کل  بر 
نفع  به  تا حدی  زمینه،  این  در  ما  تحرک  بنابراین 
کشورمان بود اما بخش دیگری از آن به نفع منطقه 
بود. رئیس جمهور عراق نیز ماه آوریل در مصاحبه با 
یک اندیشکده لبنانی گفته بود که ایران و عربستان 
برهم  کرده اند.  بغداد گفت وگو  در  بار  یک  از  بیش 
در  اردیبهشت(   ۱۵( مه   ۵ چهارشنبه  روز  صالح 
به  اشاره  ضمن  لبنانی  اندیشکده  یک  با  گفت وگو 
از  بغداد،  میزبانی  به  ریاض  و  تهران  گفت وگوهای 
نقش مهم ایران در مبارزه با گروه تروریستی داعش 
در عراق تمجید کرد. صالح در این گفت وگو درباره 
مذاکرات تهران و ریاض گفت که بغداد بیش از یک 
ایران و عربستان سعودی  بار میزبان گفت وگوهای 
بوده است. او تاکید کرد که عراق در برابر چالشی 
به وضعیت عادی سیاسی  بازگشت  برای  درازمدت 
و اقتصادی قرار دارد. منطقه شاهد تنش هایی است 
اما نشانه هایی از تاش برای کاهش این تنش دیده 
می شود و عراق می کوشد که همه طرف های درگیر 

را پشت میز مذاکره بنشاند.
امورخارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
ماه  فروردین   3۰ نیز  ایران  اسامی  جمهوری 
درباره اخبار منتشر شده درباره گفت وگوی ایران و 

عربستان اظهار کرد: نقل قول های متضادی در این 
با  از گفت وگو  ایران همواره  منتشر شده،  خصوص 
نفع  به  را  آن  و  کرده  استقبال  سعودی  پادشاهی 
مردم دو کشور و صلح و ثبات منطقه ای دانسته و 
ادامه خواهد داشت. سخنگوی دستگاه  همین فکر 
گفت وگوی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  دیپلماسی 
تایید  را  خبر  این  آیا  اینکه  و  عربستان  و  ایران 
می کنید؟ گفته بود: درباره گزارش های ضد ونقیض 

رسانه ای اظهارنظری نمی کنیم.
اردیبهشت(  این تحوالت در شرایطی است که )7 
»عربستان  بود:  گفته  عربستان سعودی  ولیعهد 
است.«  ایران  با  دوستانه  روابط  برقراری  خواستار 
در  آوریل   28 چهارشنبه  بامداد  بن سلمان  محمد 
العربیه در پاسخ پرسشی درباره  گفت وگو با شبکه 
گفت:  تهران  و  ریاض  بین  روابط  برقراری  احتمال 
»ایران یک کشور همسایه است، همه ما امیدواریم 
برقرار کنیم.«  ایران  با  و متمایزی  رابطه خوب  که 
خواهان  »ما  بود:  کرده  اضافه  عربستان  ولیعهد 
ما  باشد،  سخت  ایران  در  وضعیت  که  نیستیم  آن 
کرده  تاکید  او  هستیم.«  ایران  کامیابی  خواهان 
برای  متقابلی  و  مشترک  منافع  کشور  دو  که  بود 

پیشرفت و بهبود منطقه و جهان دارند.
اجاسی برای همکاری و مشارکت

دولت عراق روز شنبه ۶ شهریور کنفرانسی با حضور 
همچنین  و  منطقه ای  کشور  هشت  ارشد  مقامات 
فرانسه برگزار کرد که هدف از آن »کاهش تنش ها 
در منطقه«، »احترام به حق حاکمیتی دولت عراق« 
و »خارج کردن عراق از صحنه رویارویی قدرت های 
خارجی« عنوان شده است.در این کنفرانس رهبران 
و  امارات،  وزیر  نخست  فرانسه،  قطر،  اردن،  مصر، 
و  ترکیه  عربستان،  ایران،  خارجه  وزرای  همچنین 

کویت حضور داشتند.

میانجی گر عراقی تهران و ریاض در اجالس بغداد 
روایت کرد/ وضعیت مذاکرات ایران و عربستان

روایت میانجی عراقی از 
مذاکرات تهران- ریاض

دنیاي اقتصاد : فواد حسین، وزیر خارجه عراق 
در نشست خبری حاشیه کنفرانس بغداد اعالم 
دوجانبه  مذاکرات  عربستان  و  ایران  که  کرد 
را با میانجی گری دولت بغداد ادامه می دهند و 
اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات به »نتیجه 

مثبت« منجر شود.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3793852-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6
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راه حل مشکل زیست محیطی میعانات گازی در نیروگاه/ پارس 
جنوبی به کمک صنعت برق می آید

آغاز به کار واحد مرکاپتان زدایی مجتمع گازی پارس جنوبی از ابتدای مهرماه امسال چالش زیست 
محیطی استفاده از میعانات گازی در نیروگاه را حل می کند و این سوخت فسیلی می تواند از قطعی 

برق فصل سرد کشور در کمتر از 5 ماه آینده جلوگیری کند.

متن کامل

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسئله قطعی برق زمستان در کمتر از ۵ ماه آینده مسئله ای 
است که مورد تاکید بخشی از مقامات دولتی صنعت برق قرار گرفته و در صورت بی توجهی می تواند بار 

دیگر از ناحیه اعمال خاموشی گسترده منجر به نارضایتی مردم شود.
به  برق در مصاحبه ای ضمن هشدار نسبت  اساس، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت  بر همین 
به سال گذشته حدود 2۰ درصد کمبود سوخت داریم و قطعا  تاکید کرد: »نسبت  برق زمستان،  قطعی 

تنگناهایی در تولید برق برای زمستان ۱۴۰۰ خواهیم داشت.«
با توجه به اینکه در سال گذشته قطعی برق در اوج گرمای فصل تابستان و اوج سرمای فصل زمستان گریبان 

کشور را گرفت، اما باید توجه کرد که ماهیت این دو پدیده مجزا است.
*سوخت دریافتی نیروگاه های کشور از چه نوعی و به چه میزان بوده است؟

در همین رابطه باید گفت، قطعی برق در فصل زمستان از افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و کمبود 
سوخت مایع برای استفاده در نیروگاه ها سرچشمه می  گیرد. بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت در سال 
۱3۹۹، به طور متوسط روزانه ۱8۰ میلیون مترمکعب گاز، 27 میلیون لیتر نفت گاز )گازوئیل( و ۱۶ میلیون 

لیتر نفت کوره)مازوت( به عنوان سوخت در نیروگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است.
با این وجود میزان گاز تحویلی به نیروگاه ها در ماه های سرد سال با اوج گیری مصرف خانگی کاهش می

یابد. به استناد اظهارات متولیان صنعت برق کشور 
در بازه فصل سرد سال شاهد افت ۶۰ میلیون متر 
تعهد هستیم.  به میزان  مکعبی تحویل گاز نسبت 
 ۱3۹۹ سال  ماه  بهمن   ۶ تاریخ  در  مثال  برای 
متر  میلیون   8۱ تنها  کشور   حرارتی  نیروگاه های 
مکعب گاز تحویل گرفته اند که این مسئله با وجود 
تاش های صورت گرفته توسط شرکت ملی گاز به 
دلیل افزایش تامل برانگیز مصرف گاز خانگی ایجاد 
شده و منجر به تامین نشدن سوخت  نیروگاه های 

برق می شود.
بر این اساس، در شرایطی که ظرفیت عملیاتی نصب 
 ۵۵ به  نزدیک  تامین  توان  کشور،  نیروگاهی  شده 
هزار مگاوات را دارد، اما این ظرفیت نصب شده در 
فصل زمستان در مواجهه با اوج بار ۴۱ هزار مگاواتی 
متر  میلیون   ۱۰۰ کاهش  این  بر  بنا  است.  ناتوان 
نیروگاه های کشور  به  تحویلی  گاز  مکعبی خوراک 
و  ساالنه  متوسط  به  نسبت  سال  سرد  ماه های  در 
بروز  زمینه  مایع  تامین سوخت  از  ناشی  مشکات 
ناترازی نزدیک به ۵ هزار مگاواتی تولید برق را در 

سال گذشته ایجاد کرده است.
*اعمال فشار خاموشی چه آثار منفی دارد؟

اگرچه اولویت مسئولین صنعت برق کشور در زمان
های کمبود برق، مسئله مدیریت بار با ابزار اعمال 
توجه  قابل  نکته  اما  است،  صنایع  برای  خاموشی 
بخش  خاموشی های  فعلی  شرایط  در  که  است  آن 
صنعتی نیز موجب کمبود تولید و در نهایت افزایش 
قیمت محصوالت صنایع می  شود که این موضوع نیز 

موجبات نارضایتی عمومی را فراهم خواهد نمود.
برای مثال اعمال محدودیت تامین برق برای صنایع 
سیمانی و فوالدی در هفته های اخیر زمینه افزایش 
به  را  استراتژیک  کاالی   2 این  توجه  قابل  قیمت 

وجود آورده است.

 از طرفی نکته حائز اهمیت در مسئله قطعی برق این 
است که خاموشی در کمتر از ۵ ماه آینده کشور را 
درگیر خود خواهد کرد، زمان کافی برای پیاده سازی 
متنوع سازی  نظیر  پایدار  و  مدت  بلند  راهکارهای 
سبد ظرفیت نصب شده نیروگاهی از طریق اضافه 
کردن نیروگاه اتمی و تجدید پذیر وجود ندارد. بر 
حل  برای  مدت تری  کوتاه  راهکارهای  اساس  این 
مسئله خاموشی های فصل زمستان ۱۴۰۰ موجود 
است که به کمک آن می توان در کوتاه مدت نسبت 

به حل چالش مذکور اقدام کرد.
بحران  از  خروج  راهبرد  میعانات  از  استفاده   *

خاموشی در زمستان
شده  ارائه  مدت  کوتاه  راهکارهای  این  از  یکی 
برای حل مسئله قطعی برق زمستان بر اثر کمبود 
سوخت مصرفی، متنوع سازی سبد سوخت فسیلی 
میعانات  کردن  اضافه  با  نیروگاه  در  استفاده  مورد 

گازی به این سبد است.
استفاده از میعانات گازی در کنار گاز طبیعی و سایر 
سوخت های مایع فسیلی می تواند مسئله ناتوانی در 
زمینه  و  کرده  حل  را  میعانات  انباشت  و  فروش 
کاهش خاموشی های گسترده در فصل سرد سال را 

تا حد زیادی فراهم آورد.
از  استفاده  کارشناسان  گفته  به  و  راستا  در همین 
دو  با  نیروگاهی  سوخت  عنوان  به  گازی  میعانات 

چالش فنی و زیست محیطی رو به رو است.
سال  آبان  در  مپنا  نیروگاه  تجربه  اساس،  این  بر 
میعانات  از  زدایی  مرکاپتان  که  داد  نشان  گذشته 
گازی یکی از چالش های اصلی استفاده از میعانات 

در نیروگاه ها به حساب می آید.
*حل چالش زیست محیطی استفاده از میعانات با 

واحد مرکاپتان زدایی پاالیشگاه دوم
به  مرکاپتان زدایی  مسئله  در  اهمیت  حائز  نکته 

https://www.farsnews.ir/news/14000608000095/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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متن کامل

 جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
سال ۱۴۰۰ با گذشت ۵ ماه از سال منتشر شد. در 
این بسته، ۴ فرمان تسهیل تجارت خطاب به گمرک 
برنامه  دو  براساس  اعتبارات  پرداخت  ریز  و  صادر 
و  محصوالت  تنوع  و  حجم  »افزایش  شامل  کان 
از  »حمایت  و  ویژه«  به مقاصد  صادراتی  خدمات 
توسعه زیر ساخت های تجاری صادراتی« تعیین شد. 
برای  حداقل  دولتمردان  می دهد،  نشان  بسته  این 
همسایه،  به ۱۵کشور  کاال  صادرات  بر   ۱۴۰۰ سال 

و  هند، سوریه  و کشورهای چین،  اوراسیا  اتحادیه 
لبنان تمرکز کرده اند.

جزئیات  »دنیای اقتصاد«  مرداد ماه  دوم  نیمه 
موضوع  صادراتی  مشوق های  اجرایی  شیوه نامه 
این  در  که  کرد  منتشر  را  بخشنامه  این   ۴ ماده 
گزارش به ابعاد دیگر این بسته می پردازیم. براساس 
به گمرکات کشور  اخیرا  ایران که  بخشنامه گمرک 
اباغ شده، در  بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، 
است.«  داده  فرمان  چهار  ایران  به گمرک  دولت 
برای  موقت  ورود  متقاضیان  برای  مجوز  »صدور 
وزارتخانه ها  سایر  از  به استعام  نیاز  بدون  پردازش 
موقت  ورود  ترخیص  در  »تسریع  سازمان ها«،  و 
تولیدی  به واحدهای  متعلق  کاالهای  و  مواد اولیه 
دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری« دو فرمان در 
جهت تسهیل تجارت است. از سوی دیگر، »تسریع 
عامت  کاربرد  پروانه،  دارای  کاالهای  صدور  در 
استاندارد معتبر، بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از 
سازمان استاندارد«، »بررسی اجمالی درخواست های 
استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا 
استرداد  درباره   مجاز  اقتصادی  فعاالن  یا  استانی 

حقوق ورودی« دو فرمان دیگر تجاری است.
 سیاست های کان بسته

براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰، 
دو برنامه در دستور کار قرار گرفت. برنامه نخست 
خدمات  و  محصوالت  تنوع  و  حجم  »افزایش 
اتحادیه  همسایه،  کشور   ۱۵ اولویت  با  صادراتی 
لبنان«  و  سوریه  هند،  چین،  کشورهای  و  اوراسیا 
است و برنامه دوم »حمایت از توسعه زیر ساخت های 
»افزایش  سیاست  است.برمبنای  صادراتی«  تجاری 
نیز  صادراتی«  خدمات  و  محصوالت  تنوع  و  حجم 
7 فعالیت ترسیم شده است. فعالیت اول »حمایت 
از حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های تجار 

تجاری،  هیات های  همچنین  و  کشور  از  خارجی 
آن  برای  که  است  سرمایه گذاری«  و  بازاریابی 
گرفته  نظر  در  ریال  میلیارد   ۶۰۰ معادل  اعتباری 
سود  یارانه  »پرداخت  بسته  این  در  است.  شده 
با  صادراتی  اعتبارات  حوزه  در  بانکی  تسهیات 
اولویت پرداخت به زیرساخت های صادراتی« موضوع 
دوم است  که برای آن اعتباری به مبلغ 3۰۴۰ میلیارد 
ریال پیش بینی شده است. موضوع دیگر »حمایت 
آموزشی،  بازاریابی،  تبلیغاتی،  فعالیت های  از 
در  فرهنگ سازی  و  مشاوره  پژوهش،  اطاع رسانی 
حوزه صادرات« است که برای آن نیز اعتباری معادل 
اما  است.  شده  گرفته  نظر  در  ریال  میلیارد   2۶۰
موضوع فعالیت بعدی »پرداخت کمک هزینه حمل 
و نقل صادراتی« با  3۴22 میلیارد ریال اعتبار است. 
در این بسته پنجمین فعالیت »حمایت از صادرات 
اعتبار ۴۶۰  اولویت دار« است که  کاالها و خدمات 
است.  شده  گرفته  در نظر  آن  برای  ریالی  میلیارد 
»حمایت از برندسازی ملی بنگاهی و محصولی در 
با  فعالیت ششم  بازارهای هدف صادراتی« موضوع 
اعتباری ۱۰۰میلیارد ریالی است. اما موضوع بعدی 
»حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه های 
کوچک و متوسط« با پیش بینی اعتبار 2۰۰ میلیارد 
غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  بسته  در  است.  ریال 
۱۴۰۰ دومین برنامه کان پیش بینی شده حمایت 
از توسعه زیر ساخت های تجاری صادراتی است که 
3 دستور کار در آن دیده شده است. اولین دستور 
صادراتی«  تجاری  زیرساخت های  از  »حمایت  کار 
از  »حمایت  است.  اعتبار  ریال  میلیارد  با  ۹۰8 
طرح های صادراتی« موضوع دیگری است که 3۱۰ 
میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص داده شده است. 
فعالیت  توسعه  و  راه اندازی  ایجاد،  از  »حمایت  اما 
در  بازاریابی  و  فروش  دفاتر  و  ایران  تجاری  مراکز 

که  است  بعدی  فعالیت  موضوع  هدف«  بازارهای 
برای آن 2۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده 

است.
 خدمات فنی و  مهندسی

در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  از  حمایت 
ترتیب  بدین  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  نیز 
براساس  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان 
صورت وضعیت های تایید شده کارفرما و متناسب با 
عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم 
تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده از مشوق های 
این  براساس  البته  می شوند.  بهره مند  صادراتی 
در  مورد استفاده  تجهیزات  و  ماشین آالت  مصوبه 
پروژه های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که 
قرار  استفاده  مورد  پروژه  در  به صورت خروج موقت 
بسته  این  بود.  نخواهند  امتیاز  مشمول  می گیرند، 
موضوع  این  تسهیات  و  مشوق ها  می کند،  تاکید 
صرفا شامل شرکت های خدمات فنی و مهندسی و 
پیمانکاری ایرانی می شود؛ اعم از اینکه مستقیما از 
طریق شرکت یا شرکت های داخلی خود یا از طریق 
شرکت های ثبت شده خود در خارج از کشور نسبت 

به انعقاد قرارداد اقدام کرده اند.
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با 
تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی 
در خارج از کشور برای اخذ پروژه ها اقدام می کنند، 
متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی 
بهره مند  صادراتی  مشوق های  از  ایرانی  حقوقی  یا 
صادراتی  مشوق های  پرداخت  نهایت  در  می شوند. 

منوط به تحقق کامل منابع در این بسته است.
پرداخت  شده،  تاکید  بسته  این  دیگر  بخش  در 
اعتبارات  سقف  در  صرفا  بسته  این  مشوق های 
تخصصی در سال ۱۴۰۰ مجاز بوده و ایجاد هرگونه 

چهار فرمان تسهیل تجارت صادر شد

لیست مقاصد ویژه صادرات
صادرات  ویژه  مقاصد  لیست   : اقتصاد  دنیای 
از  حمایت  بسته  جزئیات  شد.  اکران   1400 در 
صادرات غیرنفتی در حالی بعد از گذشت پنج 
ماه از سال منتشر شد که رویکرد سیاستگذار در 
زمینه انتخاب شرکای تجاری عالوه بر کشورهای 
همسایه و اتحادیه اوراسیا بر چهار کشور دیگر 
نیز متمرکز است. در این بسته، ضمن اعالم چهار 
فرمان خطاب به گمرک به منظور تسهیل تجارت، 
دو  برای  پیش بینی شده  منابع  تخصیص  شیوه 
تنوع محصوالت  و  برنامه کالن »افزایش حجم 
و خدمات صادراتی به مقاصد ویژه« و »حمایت 
از توسعه زیر ساخت های تجاری صادراتی« نیز 

تعیین شده است.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3793840-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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عمده  گروه های  تفکیک  و  شاغل  جمعیت  ارزیابي 
فعالیت توسط مرکز آمار در فصال بهار ۱۴۰۰ بیانگر 
آن است که بخش خدمات با ۴8,8 درصد بیش ترین 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  اشتغال  سهم 
بخش هاي صنعت با 33.2 و کشاورزي با ۱7.۹ درصد 
در رتبه هاي بعدي قرار دارند. نسبت اشتغال در بخش 
خدمات و صنعت موید اقبال کمتر نیروی شاغل به 
مشاغل صنعتی در مقایسه با مشاغل خدماتی است. 
مساله ای که موجب نگرانی صاحبان کسب وکارهای 
صنعتی شده تا آنها از خالی بودن فرصت های شغلی 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران از کمبود نیروی ماهر می گوید

واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، »فعال شدن بخش آموزش 
وزارت کار«، »واگذاری بخشی از مسئولیت و امکانات وزارت کار در حوزه آموزش نیروی کار به بخش 
خصوصی«، »ایجاد بانک های اطالعاتی از نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر« و »کنترل تورم برای بهبود 
قدرت خرید دستمزد کارگران« را به عنوان راهکارهایی برای بهبود مساله تامین نیروی کار برای 

واحدهای صنعتی برشمرد.

در واحدهای تولیدی خود گایه داشته باشند. اما چه 
دالیلی سبب شده است که با وجود نرخ باالی بیکاری 
این  از  نتوانند  صنعتی  واحدهای  کشور،  در  جوانان 

ظرفیت بهره برداری کنند؟
»بهبود  کمیسیون  رئیس  نجفی منش،  محمدرضا 
محیط کسب وکار و رفع موانع تولید« اتاق بازرگانی 
تهران درنشست اخیر این کمیسیون اعام کرد که 
اکثر واحدهای تولیدی در استان ها با کمبود نیروی 
در  ویژه  طور  به  مشکل  این  و  هستند  مواجه  کار 
و  سمنان  خراسان،  استان های  صنعتی  شهرک های 

تهران مشاهده می شود. او عامل شکل گیری این پدیده 
را »تضعیف فرهنگ« کار دانست و عنوان کرد که رونق 
کسب درآمد در حوزه خدمات و همچنین داللی سبب 
شده که این مشاغل جایگزین اشتغال صنعتی شود. 
نجفی منش به این نکته نیز اشاره کرد که »در واحدی 
که من مدیریت آن را برعهده دارد، به میزان 8۰ نفر، 
اما این نیاز به دلیل  ظرفیت جذب نیرو وجود دارد 

کمبود نیروی کار مرتفع نشده است.«
خانه صنعت،  رئیس  مرتضوی،  محمدرضا  هم چنین 
روابط  با  در گفت وگو  تهران  استان  تجارت  و  معدن 
عمومی اتاق تهران، دالیل دیگری را نیز برای پدیدار 

شدن این معضل برای واحدهای تولیدی را برشمرد.
مرتضوی در این باره توضیح داد: واحدهای  تولیدی 
مواجه  ماهر  کار  نیروی  کمبود  مشکل  با  همواره 
قاعده  این  از  نیز  صنعتی  شهرک های  و  هستند 
مستثنی نبوده اند. نیروی کار ماهر معموال در دسترس 
واحدهای تولیدی نیست و نیروهایی که برای کار در 
این واحدها برگزیده می شوند، عمدتاً نیاز به تعلیم و 
گذراندن دوره های آموزشی دارند. این واحدها معموال 
وقتی دچار کمبود نیرو می شوند، با وزارت کار مکاتبه 
می کنند و اغلب هم نمی توانند، کارگر ماهری که تعلیم 
دیده است، پیدا کنند.  او افزود: از طرفی هم بسیاری 
از جوانان که تحصیات عالی کسب کرده و بعضا فاقد 
واحدهای  در  کار  است،  ممکن  نیز  هستند  مهارت 
صنعتی را در شأن خود ندانند. در واقع، تعداد زیادی 
از افراد با تحصیات لیسانس و فوق لیسانس در شأن 
خود نمی بینند که در کارخانجات به کار عادی گمارده 
شوند. تصور کنید که من وقتی کارم را به عنوان یک 
فعال حوزه صنعت شروع کردم، سطح سواد کارگر ماهر 
عموماً سیکل بود. اما در حال حاضر سطح تحصیات 
این کارگران، حداقل به دیپلم و سطوح تحصیلی باالتر 

ارتقا پیدا کرده است.

تهران  استان  تجارت  و  رئیس خانه صنعت، معدن   
عامل دیگری را که موجب عدم تمایل اشتغال افراد 
در واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی شده را 
گفت:  و  کرد  عنوان  زندگی  هزینه های  کفاف  عدم 
پرداخت  صنعتی  شهرک های  در  که  حقوقی  سطح 
می شود، حداقل دستمزد است و این میزان حقوق، 
ممکن است تکافوی هزینه های زندگی کارگر را ندهد. 
بنابراین ممکن است درآمد آنها در حوزه خدمات بیش 
از آنچه در واحد تولیدی دریافت می کنند باشد و  آنها 
می آورند.  روی  خدمات  بخش  در  اشتغال  به  ناگزیر 
چون  موقعیت هایی  در  افراد  که  حقوقی  مثال  برای 
رانندگی اسنپ، پیک موتوری یا کار در منازل دریافت 
می کنند، گاهاً بیش از درآمدی است که کارگران در 
شهرک های صنعتی کسب می کنند. او با بیان اینکه 
»کارگر عادی و فاقد مهارت الزم به وفور وجود دارد« 
ادامه داد: برای یافتن کارگر ماهر باید جست وجو کرد 
و همیشه هم این جست وجو به نتیجه دلخواه ختم 
می شوند  مجبور  گاه  تولیدی  واحدهای  نمی شود. 
کارگر عادی را استخدام کنند و آموزش های الزم را 
به او بدهند. از طرفی، آنان که دارای تحصیات عالی 
هستند، حاضر نیستند با حقوق هایی که در شهرک ها 
پرداخت می شود، شروع به کار کنند.  او سپس »فعال 
شدن بخش آموزش وزارت کار«، »واگذاری بخشی از 
مسئولیت و امکانات وزارت کار در حوزه آموزش نیروی 
کار به بخش خصوصی«، »ایجاد بانک های اطاعاتی 
نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر« و » کنترل تورم  از 
برای بهبود قدرت خرید دستمزد کارگران و بهبود نرخ 
دستمزد با توجه به تورم« را به عنوان راهکارهایی برای 
رفع مساله تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی 
یا متناسب سازی  تورم  نرخ  برشمرد و گفت: کنترل 
سطح دستمزدها با نرخ تورم می تواند مزیت اشتغال 

به کار صنعتی را به این حوزه بازگرداند. 
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یادداشت

از  بسیاری  که  افتاد  پیش،اتفاقی  نیم  و  سال  یک 
مردم جهان را در شوک و ناراحتی فرو برد: پاندمی 
کرونا.زندگی خیلی از گروه ها زیر و رو شد.که یکی از 
آنها، والدین شاغل بودند.کرونا باعث تعطیلی مدارس 
و شرکت ها شد و والدین و بچه ها را خانه نشین کرد. 
شرایط جدید، مشکات جدید. والدین مجبور بودند 
همزمان با انجام کارهایشان به بچه ها نیز رسیدگی 

کنند.
ویدئویی،  کنفرانس  وسط  بچه ها  صدای  و  سر 

امکانات و  نبود  و  تمرکز  اینترنت، عدم  اختال در 
از  منابع کافی برای دورکاری، تنها بخش کوچکی 
مشکات آنها بود.کرونا و قرنطینه، مرز میان کار و 
زندگی شخصی را کمرنگ کرد تا جایی که تفکیک 
والدین  از  نبود.بسیاری  امکان پذیر  هم،  از  دو  این 
پس از مدت کوتاهی سر کار برگشتند اما بعضی ها 
کماکان دورکاری می کنند. بچه ها هنوز در خانه اند 
و این، تجربه کاما متفاوتی برای والدین شاغل به 
ارمغان آورده. مدیریت همزمان این دو وجه زندگی، 

چهار درس مدیریتی از تجربه والدین شاغل در دوران کرونا/ کمرنگ شدن مرز میان کار و زندگی

چهار درس »یک سال دورکاری«
 مدیرانی که در یک سال اخیر مجبور به »دورکاری« شده اند، چهار مهارت برای »هدایت تیم کاری« 
پیدا کرده اند. مطالعات در آمریکا نشان می دهد »کار در خانه« طی عصر کرونا باعث شد افراد در 
تصمیم گیری-  برای  اطرافیان -مهارت همفکری  موفق  تجربه  از  زندگی،  تغییر سبک  با  مواجهه 

استفاده کنند. همچنین انجام سریالی کارها توسط مدیران دورکار باعث ترک یک عادت غلط شد.

متن کامل

چالش های فراوانی به همراه داشته. در این دوران، 
هر چالشی می تواند یک درس باشد. به ویژه برای 

مدیران و رهبران سازمانی.
 تجربه یک مدیر، همسر و مادر

مشاور  ارشد،  مدیران  مربی  شانگ«  »سان یین   
شرکت سرمایه گذاری گوگل ونچرز و مدیر اجرایی 
دانشگاه  به  وابسته   COLE رهبری  آموزش  مرکز 
دوک است. کار اصلی او، کمک به رهبران سازمانی 
رفتاری،  تغییرات  نگرش،  بر  تمرکز  با  که  است 
ارزش آفرینی  بتوانند  فرهنگ سازی  و  تیم سازی 
امیلی  را  نامش  که  داشت  مراجعی  اخیرا  او  کنند. 
امیلی، یک مدیر اجرایی پرمشغله بود.  می گذاریم. 
متاهل و دارای سه فرزند و همسرش هم به اندازه 
خودش مشغله داشت.در یکی از جلسات آموزشی، 
امیلی بی مقدمه گفت: »چه کسی فکرش را می کرد 
که یک روز در آشپزخانه ام، کلی درس های مدیریتی 
را  بگیرم؟« همین جمله ساده، توجه سان یین  یاد 
و حقیقت  کرد  کرونا جلب  دوران  در  بچه داری  به 

حیرت انگیزی را برایش فاش کرد.
منظورش چیست،  پرسید که  او  از  وقتی سان یین 
سال  یک  طی  که  درشتی  و  ریز  تجربیات  از  او 
ناهارخوری شان در آشپزخانه کسب  میز  اخیر دور 
می بود  بچه ها  به  حواسش  باید  مثا  گفت.  کرده، 
که به شکلی خاقانه، تکالیف مدرسه را انجام دهند 
می کرد  شام  برای  فکری  باید  خودش  همزمان،  و 
در حالی که آن طرف خانه، لپ تاپش روشن بود و 
استراتژی  باید در جلسه مجازی  تا لحظاتی دیگر، 
که  حالی  در  می کرد.او  شرکت  تیمش  اعضای  با 
یک  طی  که  »چیزی  گفت:  بود  رفته  فرو  فکر  به 
که  بود  این  بگیرم  یاد  شدم  مجبور  گذشته  سال 
تمام جنبه های زندگی ام را در هم ادغام کنم.مثل 
یک آزمون سخت بود که برای دشمنم هم چنین 

شرایطی را نمی خواهم.می دانم که کارم از خیلی از 
والدین شاغل، بهتر بوده.مهارت های جدیدی کسب 
خواهند  کارم  به  آینده  در  حتم  طور  به  که  کردم 

آمد.«
 نگاهی به زندگی مدیران در خانه

من و همکارانم که کارمان، آموزش و مشاوره دادن 
داشتیم  را  شانس  این  است،  پرمشغله  مدیران  به 
که زندگی مدیران در یک سال گذشته را مشاهده 
کنیم و ببینیم چطور رهبری می کنند. نه فقط در 
آمده  کرونا  وقتی  امور خانه.از  در  بلکه  کار،  حیطه 
ما  از  بسیاری  برای  را خانه نشین کرده،  و خیلی ها 
و  ندارد  وجود  مشخصی  مرز  زندگی،  و  کار  میان 
به  تا  ما  است.  از هم مشکل شده  دو  این  تفکیک 
خودمان آمدیم، دیدیم که روال کارمان به این شکل 
شده که روش های خاقانه به مدیران ارائه دهیم تا 
بتوانند کارها را در خانه پیش ببرند.همچنین به آنها 
اثربخشی و استراتژی های سازمانی آموزش دهیم.اما 
چیزی که بعدا فهمیدیم این بود که ادغام جنبه های 
مختلف زندگی، شبیه یک نیروی محرکه قدرتمند 
را  انتظارش  اصا  که  بود  کرده  عمل  مدیریتی 
نداشتیم.کرونا و درگیری هایش آنقدر زیاد است که 
نیمه پر لیوان را نمی شود دید )اصا نیمه پر وجود 
ندارد(، اما حاال که میلیون ها پدر و مادر در اقصی 
نقاط جهان، آماده بازگشت به محل کار می شوند، 
چهار درس کلیدی هست که می توانیم با خودمان 
به محل کار ببریم.چهار درسی که به ما می گویند 
در  چطور  اصا  و  کنیم  رهبری  را  تیم مان  چطور 

محل کار ظاهر شویم؟
 استفاده از اطاعات همکاران هم رده برای تقویت 

مهارت های تصمیم گیری
بود،  کرده  کار  او  با  سان یین  که  رهبرانی  از  یکی 
مادری بود که سه فرزند دبستانی داشت.وقتی در 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3793703-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

ثبت بیشترین مسافت متوالی شنای کشور در رده نوجوانان

https://www.irna.ir/photo/84454394/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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