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رضا پدیدار  -رئیس کمیسیون انرژی و
محیطزیست اتاق بازرگانی تهران

توافق در توقف اجرای پروتکل الحاقی

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :مجلس
ش��ورای اس�لامی ،مصمم به توقف کام��ل پروتکل
الحاقی ،دسترسیها و همه موضوعات قانونی است؛
بنابراین هرگونه دسترس��ی بی��ش از پادمان ممنوع
و غیرقانونی اس��ت و نظارت بر ای��ن امر وظیفه قوه
مقننه اس��ت .بهگزارش ایرنا ،محمدباقر قالیباف در
نشس��ت علنی روز گذش��ته پس از ارس��ال گزارش
مجلس درباره تخلف دول��ت در اجرای قانون اقدام
راهب��ردی و توافق س��ازمان انرژی اتم��ی و آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتم��ی ،گفت :مجلس ش��ورای
اس�لامی مطابق قان��ون وظیفه پیگی��ری و اجرای
قوانی��ن را برعه��ده دارد .همچنین مطاب��ق قانون
بخشهایی از تعهدات پیشبینی شده در زمان خود
اجرایی ش��ده و از  ۵اسفند نیز باید قانون مرتبط با
پروتکل الحاقی اجرا شود .هرگونه تخلف از قانون را
نمیپذیریم و براس��اس مصوب��ات مجلس امورات را
پیگیری میکنیم.

 مصوبه مجلس اجرا میشود

در همی��ن حال رئیس دفت��ر رئیسجمهوری نیز
تاکی��د کرد :ما بهصورت صری��ح اعالم کردیم قانون
مجلس درباره پروتکل الحاقی باید اجرا ش��ود و از 5
اسفند این کار انجام خواهد شد.
بهگزارش صداوس��یما ،محمود واعظی با اش��اره
به س��فر مدیرکل آژان��س بینالمللی انرژی اتمی به
تهران گفت :مذاکرات بس��یار موفقی داش��تیم و با
توافقی که انجام ش��د به فرمولی رس��یدیم که هم
قانون مجلس محترم ش��مرده و اجرا شود و از طرف
دیگر نظارتهای آژانس نه براساس پروتکل الحاقی
بلکه براس��اس پادمان و روابط ایران و آژانس برقرار
باشد.

محمدباقر قالیباف

محمود واعظی

 توقف کلیه نظارتهای فراپادمانی

سخنگوی دبیرخانه ش��ورایعالی امنیت ملی نیز
گفت :در جریان س��فر مدیرکل آژان��س بینالمللی
انرژی اتمی به ایران ،چگونگی توقف اجرای داوطلبانه
پروت��کل الحاقی و نظارته��ای فراپادمانی برای وی
تشریح شد .به گزارش ایلنا ،کیوان خسروی با تاکید
بر قص��د نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت
ایران» افزود :درباره اجرای بدون وقفه این قانون در
مجموعه ارکان کش��ور اجماع وجود دارد و سازمان
ان��رژی اتمی ضمن آنکه تاکن��ون مفاد قانون را اجرا
ک��رده ،زمینه قط��ع نظارتهای فراپادمان��ی را نیز
فراهم کرده اس��ت .سخنگوی دبیرخانه شورایعالی
امنیت ملی خاطرنشان کرد :در بیانیه مشترک ایران

کیوان خسروی

سعید خطیبزاده

و آژانس و پیوس��ت اجرایی آن که در س��فر گروسی
به تهران مورد توافق قرار گرفت نیز برموضوع اجرای
کامل قانون مصوب مجلس تصریح ش��ده و ترتیبات
انجام آن مخدوش نشده است .بهعالوه اینکه اجرای
قان��ون مجل��س بهمنزله خ��روج ای��ران از برجام و
قط��ع همکاری با آژانس نیس��ت؛ از این رو تعامالت
ایران ب��ا آژانس و نظارتهای پادمانی آن براس��اس
چارچوبهای قانونی ادامه خواهد داشت.

 به روابط با آژانس ادامه میدهیم

س��عید خطیبزاده در نشست خبری درباره سفر
دبی��رکل آژانس به ته��ران با بیان اینکه این س��فر
توجهات زیادی را به خ��ود جلب کرده ،گفت :آنچه
در این سفر ،میان آژانس بینالمللی و سازمان انرژی
اتمی بهصورت فنی صورت گرفت ،نتیجه و دستاورد

تحرکات بینالملل با محوریت ایران

ایلنا به نقل از الجزایر نوش��ت جوزپ بورل ،مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشس��ت با
محوریت برجام خبر داده و گفته در جلس��ه اتحادیه اروپا درباره احتمال بازگش��ت امریکا به توافق هس��تهای با
ایران صحبت خواهد ش��د .همچنین به گزارش ایلنا به نقل از دیلیصباح ،رجب طیب اردوغان و حسن روحانی،
روس��ایجمهوری ترکی��ه و ایران بهصورت تلفنی مکالمه کرده و در جری��ان این مذاکره رئیسجمهوری ترکیه
خواستار لغو تحریمهای امریکا علیه مردم ایران شده است .به گزارش هندوستان تایمز نیز مقامات هندی اعالم
کردند واردات نفت از ایران را از سر میگیریم.

آن بس��یار قابلتوجه و دیپلماتیک و همچنین فنی
برای س��ازمان انرژی اتمی داش��ت .آقای صالحی و
همکارانش��ان تالشهای زی��ادی را انجام دادند که
در چارچوب مجلس حرک��ت کنند و همانطور که
در بیانیههای آقای گروسی منتشر شد ،تمام قوانین
مجلس بهصورت شفاف اجرا میشود و همه آنچه که
توافق شده نوشته شده و هیچ چیزی خارج از قانون
مجلس نیس��ت .بهگزارش ایلنا وی افزود :براس��اس
تواف��ق انجام ش��ده ،در  ۳م��اه آین��ده دوربینهای
فراپادمانی روش��ن میماند اما هی��چ فیلمی از آنجا
در اختی��ار آژانس قرار نمیگیرد و آنها نزد س��ازمان
انرژی اتمی ایران محفوظ میماند؛ یعنی عمال اجرای
پروت��کل الحاقی متوقف میش��ود .وی درباره اینکه
آقای بایدن برای گفتوگو با ایران ابراز عالقه کرده و
همچنین در سخنرانی خود موضوع منطقه و مسئله
موش��کی ایران را مورد اش��اره قرار داده ،اظهار کرد:
آقای بایدن باید تصمیم بگیرد که میخواهد سیاست
شکستخورده فشار حداکثری ایاالت متحده را ادامه
دهد ی��ا میخواهد از میراث شکس��تخورده فاصله
بگیرد .سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پیشنهاد
اتحادی��ه اروپ��ا و هماهنگکننده سیاس��ت خارجی
آن ،ب��ا بیان اینکه ما نیت خی��ر و خوب آقای بورل
را میدانیم ،گفت :در حالحاضر ایاالت متحده عضو
برجام نیست که بخواهد در نشست برجامی شرکت
کند .نشست ایران و بازماندگان در برجام طبق روال
خودش انجام خواهد ش��د ،اما آنچه آقای بورل گفته
مبنی بر اینکه امریکا بهعنوان مهمان ش��رکت کند،
در حال بررس��ی است .اما موضع ایران همان موضع
همیشگی اس��ت؛ هیچ مذاکرهای پیش از رفع موثر
تحریمها انجام نخواهد شد.

قوانین ناگهانی امنیت سرمایهگذاری را مخدوش میکند
مع��اون اول رئیسجمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اینکه
مهمتری��ن پیام سیاس��تهای اص��ل  ۴۴میداندار
بودن بخش خصوصی در اقتصاد کش��ور است ،گفت:
تغیی��رات ناگهان��ی در قوانین و مق��ررات بهمعنای
خدشهدار شدن امنیت سرمایهگذاری است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالعرس��انی مع��اون اول
رئیسجمه��وری ،اس��حاق جهانگی��ری در جلس��ه
شورایعالی سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
با بیان اینکه اوایل انقالب اس�لامی اختالفنظرهای
جدی درباره خصوصیس��ازی وجود داش��ت ،گفت:
باوج��ود آنکه ع��دهای ابالغ سیاس��تهای اصل ۴۴
قان��ون اساس��ی را تغییر در قانون اساس��ی تفس��یر
میکردند ،رهبر معظم انقالب با ابالغ این سیاستها
انتظار یک تحول بزرگ را در اقتصاد کشور داشتند.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی این است که بخش خصوصی
بای��د میداندار اقتصاد کش��ور باش��د ،اظه��ار کرد:
متاس��فانه عدهای که تازه به مس��ئولیت رسیدهاند،
تص��ور میکنن��د بخ��ش خصوصی در ح��ال غارت
داراییهای کشور اس��ت و باید بهدنبال بگیروببند و
ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
جهانگیری با اش��اره به اینکه یکی از رویکردهای
پنجگان��ه اقتص��اد مقاومتی ،مردمی ک��ردن اقتصاد

اس��ت ،گف��ت :حت��ی بخشهای��ی که
اقتصادی نیس��تند نیز بای��د رویکردهای
اقتص��اد مقاومت��ی را مالک عم��ل قرار
دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند
کارهای نظارتی ،هر جا که میتوانیم باید
امور را به مردم واگذار کنیم.
مع��اون اول رئیسجمه��وری تاکی��د
کرد :اعتماد بخش خصوص��ی و مردم به تصمیمات
مس��ئوالن کش��ور از مهمتری��ن س��رمایههای ه��ر
حکومت اس��ت .هر قدر مردم را نسبت به تصمیمات
اتخاذشده ازسوی مس��ئوالن کشور بیاعتماد کنیم،
در حقیقت به س��رمایه اجتماعی کشور آسیب وارد
کردهایم .عملکرد ما باید بهنحوی باشد که تصمیمات
مسئوالن کشور برای مردم اطمینانبخش باشد.
وی افزود :البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود
دارد و ای��ن خط قرمز این اس��ت که هیچ مس��ئولی
حق ندارد از موقعیت خود س��وء اس��تفاده و فس��اد
کند .هر کس مرتکب فس��اد ش��ود ،در هر جایگاهی
که باش��د ،باید با او برخورد شود .البته گاهی ممکن
اس��ت مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید
میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
جهانگیری ادامه داد :باید از قوه قضاییه درخواست
کنی��م در م��واردی که مدی��ران واقعا سوءاس��تفاده

نکردهاند و خطای آنه��ا صرفا اتخاذ یک
تصمیم غلط ب��وده ،اینگونه پروندهها به
صورت دیگری رسیدگی شود .معاون اول
رئیسجمهوری همچنین ب��ا ابراز گالیه
از وجود فضای نامناس��ب رسانهای علیه
خصوصیس��ازی ،گفت :متاسفانه فضای
رسانهای تندی علیه بخش خصوصی آن
هم در مقطعی که کش��ور ب��ه فعالیتهای اقتصادی
بخش خصوصی نیاز فراوان دارد ،شکل گرفته است.
وی اف��زود :در دوره تحریمه��ای ظالمانه ،بهویژه 3
س��ال اخیر که امریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را
مس��دود کرد ،بخش خصوصی کمکهای شایانی به
اقتصاد کش��ور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس
برای اقتصاد کشور را فراهم کرد .نباید به کسانی که
مردانه پای کش��ور ایس��تادند و خدمت کردند فشار
وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد ش��رایط مشابهی ایجاد
ش��ود ،دوباره باید از توانمندی بخش خصوصی برای
فعالیتهای اقتصادی اس��تفاده ک��رد .جهانگیری با
اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقالب به سران سه
قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش
اوراق و واگذاری داراییها و سهام شرکتهای دولتی
به بخش خصوصی جبران ش��ود ،اظهار کرد :فروش
ش��رکتها و داراییهای دولت��ی به بخش خصوصی

عکس روز

هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی اس��ت که ازس��وی
رهبر معظم انقالب ابالغ ش��ده و ع�لاوه بر آن علم
اقتصاد نیز میگوید بهترین راه برای جبران کس��ری
بودج��ه ب��دون افزای��ش نقدینگی و ب��اال رفتن پایه
پولی ،فروش شرکتها و داراییهای دولت به بخش
خصوصی اس��ت .معاون اول رئیسجمهوری با اشاره
به تاکی��د رهبر معظم انقالب مبنی ب��ر اینکه نباید
فضای س��رمایهگذاری در کش��ور ناامن شود ،افزود:
برخی افراد تصور میکنند خدش��هدار شدن امنیت
س��رمایهگذاری بهمعنای مصادره اموال و داراییهای
بخش خصوصی اس��ت ،در حالی که بعد از گذش��ت
بیش از  ۴۰س��ال از انقالب اسالمی مصادره اموال و
داراییها معنی ندارد .امروز خدش��هدار شدن امنیت
س��رمایهگذاری بهمعنای تغییرات ناگهانی در قوانین
و مق��ررات و نیز ناامن ک��ردن فضای اجتماعی علیه
سرمایهگذاران اس��ت .جهانگیری با اشاره به گزارش
ارائه شده در جلس��ه ازسوی وزارت امور اقتصادی و
دارایی در زمینه آسیبشناس��ی واگذاری بنگاههای
دولتی و پیشنهادات اصالحی بهمنظور رفع چالشها،
گفت :الزم اس��ت این گزارش و پیشنهادات موجود
برای رهبر معظم انقالب و س��ران س��ه قوه ارس��ال
ش��ود تا بتوانیم تصمیماتی راهگش��ا در جهت رفع
چالشهای پیش روی خصوصیسازی اتخاذ کنیم.

ویژه تر از خبر

پوشش رایگان درمان و داروی
بیماران صعبالعالج

حراج کرونا در بازار شب عید

عکس :میزان

مدیرعامل س��ازمان تامی��ن اجتماعی با بیان اینکه طرح نسخهنویس��ی
الکترونی��ک را بهتدریج پی��ش میبریم تا کار تکمیل ش��ود ،اعالم کرد :از
هفته آینده هزینه درم��ان و داروی بیماران صعبالعالج ،مزمن و پرهزینه
سالمندی از طریق سامانه نسخهنویسی الکترونیک رایگان خواهد بود.
مصطف��ی س��االری در گفتوگ��و با ایس��نا ،با اش��اره به توق��ف صدور
دفترچههای بیمه کاغذی درمان از ابتدای هفته جاری اظهار کرد :زحمت
اجرا و اس��تقرار برنامههای توقف صدور دفترچههای بیمه و نسخهنویس��ی
الکترونیک بهتنهایی روی دوش تامین اجتماعی نیست و برای همه زحمت
دارد ،ب��ه همین دلیل کار را بس��یار تدریجی ش��روع کردهایم .مدیرعامل
س��ازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه همه نهادهای مربوط از جمله نظام
پزش��کی و انجمن داروسازان همکاری و تعامل الزم را داشتند ،گفت :باید
در کنار پزشکان و داروسازان دوشادوش یکدیگر کار را پیش ببریم .ساالری
همچنین ضمن اع�لام اینکه از هفته آین��ده داروی بیماران صعبالعالج،
مزمن و پرهزینه سالمندی از طریق سامانه نسخهنویسی الکترونیک رایگان
خواه��د بود ،گفت :این افراد نزد یکی از پزش��کان طرف ق��رارداد ثبتنام
الکترونیک��ی انجام میدهند و ما دارو و هزینه درمانش��ان را  ۱۰۰درصد
میپردازیم .این طرح هم از مزیتهای نسخهنویس��ی الکترونیک اس��ت و
بهعب��ارت دیگر برای بیم��اران مزمن و صعبالعالج با تش��کیل پرونده در
تامین اجتماعی هزینه داروها و درمان کامل پرداخت میشود.

ارز  ۴۲۰۰تومانی
در بودجه  ۱۴۰۰ماند

س��خنگوی دولت معتقد اس��ت دول��ت برای
حمای��ت از س��فرههای م��ردم ب��ر ل��زوم ادامه
تخصی��ص ارز  ۴۲۰۰تومان��ی اص��رار ک��رد ،اما
متاس��فانه خیلیها بدون اینکه عل��ت را بدانند،
یکطرفه حتی در برخی از برنامههای رسانههای
ب��زرگ به دول��ت حمله کردند .عل��ی ربیعی در
پاس��خ ب��ه خبرگزاری صداوس��یما ب��ا تاکید بر
اینکه ما میدانس��تیم حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی،
آث��ار زیادی بر نرخ کاالها خواهد داش��ت ،گفت:
در دوران تع��ادل اقتصادی بهس��ر نمیبریم و با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،دچار شوکهای عظیم
ارزی میش��دیم .تاکید س��خنگوی دولت برای
مان��دن ارز  ۴۲۰۰تومان��ی در بودجه  ۱۴۰۰در
حالی اس��ت که برخی کارشناس��ان این اقدام را
عقبگرد مجلس از اصالح بودجه قلمداد کردهاند.
مهر در گزارش��ی آورده اس��ت :زمانی که بودجه
 ۱۴۰۰در  ۱۲آذر  ۱۳۹۹تحوی��ل مجل��س
ش��د ،موج��ی از اعتراض نماین��دگان مجلس را
برانگیخت .ه��ر نماینده از زاویهای الیحه بودجه
را م��ورد نقد ق��رار داد .برقرار ب��ودن ارز ،۴۲۰۰
رقم باالی فروش نفت ،افزایش شدید هزینههای
دولت ،اوراق س��لف نفتی ،اصالح نشدن نرخ ارز
حقوق ورودی گمرک ،وابس��تگی بیش از اندازه
بودجه به نفت ،بیس��ابقه بودن میزان کس��ری
ت��راز عملیات��ی و ...از جمل��ه ایرادات��ی بود که
نمایندگان مجلس متوجه الیحه تقدیمی دولت
کردند .انتقادات به ق��دری جدی بود که رئیس
کمیسیون تلفیق الیحه تقدیمی دولت را بودجه
بران��دازی نظام خواند .با چن��ان اظهارنظرهایی،
باور اینکه دولت با انجام اصالحاتی جزئی بتواند
رأی مثب��ت  ۲۱۱نماینده مجل��س به کلیات را
جلب کند ،س��خت بود ام��ا در نهایت این اتفاق
رخ داد .از مهمترین دس��تاوردهای تلفیق قبل از
رد کلیات ،حذف ارز ترجیحی کاالهای اساس��ی
بود اما سخنگوی کمیسیون تلفیق هفته گذشته
آب پاک��ی را روی دس��تان همه ریخت و خبر از
پذی��رش ارز  ۴۲۰۰تومانی توس��ط کمیس��یون
تلفیق داد .وی بی��ان کرد :کمیتهای با حضور ۵
عضو هیات دولت تش��کیل میشود و مسئولیت
چگونگی هزینهکرد ای��ن ارز از این پس برعهده
این کمیته اس��ت .عایدی واگذاری شرکتهای
دولتی به صندوقهای بازنشس��تگی و س��ازمان
تامی��ن اجتماعی بابت بدهیه��ای دولت به این
ش��رکتها که بنا به گفته رئیس س��ابق سازمان
خصوصیس��ازی اقدام��ی غیرقانونی اس��ت ،در
الیح��ه ابتدایی  ۹۰هزار میلی��ارد تومان در نظر
گرفته ش��ده ب��ود .این رق��م در الیحه اصالحی
ب��ه  ۱۲۵هزار میلی��ارد تومان افزای��ش یافت و
در کم��ال تعجب در کمیس��یون تلفیق به ۱۵۰
هزار میلیارد تومان رسید؛ البته برخی شنیدهها
حاکی از این اس��ت که تلفیق اساس��ا سقف این
واگذاری را برداشته است.
کمیس��یون تلفیق برخ��ی اصالحات دیگر نیز
داش��ت .این کمیس��یون تالش کرد کسری تراز
عملیاتی را کاهش دهد .برای این امر درآمدهای
پایدار را ح��دود  ۵۰هزار میلیارد تومان افزایش
داد که عبارت است از ،افزایش  ۱۳هزار میلیارد
تومان��ی مالیات ارزش اف��زوده ،افزایش  ۱۷هزار
میلی��ارد تومانی مالیات خودروهای مناطق آزاد،
افزایش  ۱۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی از محل
تغییر ن��رخ ارز مبنای حقوق گمرکی ،افزایش ۵
ه��زار و  ۷۰۰میلیاردی خودروه��ای لوکس و...
عمده تغییراتی که کمیس��یون تلفیق در سمت
مصارف در نظر گرفته بود نیز پابرجا خواهد بود؛
مانند تخصی��ص  ۱۹هزار میلی��ارد تومان بابت
محرومیتزدایی ،افزایش حقوق سربازان ،افزایش
وام ازدواج ،وام ودیعه مسکن برای زوجهایی که
فرزند سوم را به دنیا میآورند ،افزایش تسهیالت
س��اخت یک میلیون و  ۲۰۰هزار مسکن ،بیمه
ش��دن درمان ناباروری ،کاهش مالیات تولید و...
ناگفته نماند کمیس��یون تلفیق در هیچ کدام از
بررس��یهای خود به تغییر درصد افزایش حقوق
و دس��تمزد که موتور اصلی کسری بودجه است،
دس��ت نزد و زیر بار اصالح آن نرف��ت .بنابراین
در خوشبینانهترین حالت دولت  ۵۰هزار میلیارد
تومان کس��ری تراز عملیاتی را کاهش میدهد و
مجلس نیز  ۵۰ه��زار میلیارد تومان دیگر و این
کس��ری به عدد  ۲۲۰هزار میلیارد تومان خواهد
رس��ید که باز هم عدد خطرناکی اس��ت .باتوجه
به بودجه در دس��ت بررس��ی برخی کارشناسان
اقتصادی معتقدند کمیس��یون تلفیق در زمینه
شفافیت عقبگرد جدی داشته است.

دریچه

ب��ا نگاهی به عوامل تولید ،ش��رایط تقاضا ،ش��دت
مصرف انرژی ،اس��تراتژی رقابت و نیز س��ایر صنایع
پش��تیبان در صنع��ت برق ای��ران ،میت��وان گفت
راهبردها و نقش��ه راه توسعه کسبوکارهای صنعت
برق ایران به پارامترهای متعددی وابستگی مستقیم
دارد .بی��ان هر یک از این پارامتره��ا میتواند نمودار
فعالیت��ی این صنعت را مش��خص و افق زمانی آینده
را ترس��یم کند .آخرین بررس��یها نش��انگر آن است
که ایران ش��انزدهمین تولیدکننده و نیز هجدهمین
مصرفکننده برق جهان اس��ت ،اما بهدالیل مختلف
همچنان صنعت برق ایران وضعیت نامساعدی دارد
تا جایی که دسترس��ی بهموق��ع به انرژی برق به یکی
از چالشهای فضای کس��بوکار تبدیل ش��دهاست.
این صنعت در آینده نیز با کس��ری بودجه هزینهای و
س��رمایهای مواجه خواهد شد که کار را سختتر نیز
خواهد کرد.
اصالح��ات س��اختاری مکرر و خصوصیس��ازی
ناکارآمد ،اتالف باالی انرژی و بهرهوری پایین تولید،
سیس��تم انتقال و توزیع برق ،تداوم کسری بودجه و
انباش��ت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف
خانگی شماری از مهمترین مسائل صنعت برق است.
وجود این موارد به نابس��امانی در اقتصاد صنعت برق
دامن زده و تبیین آن نیازمند تجزیه و تحلیل جریان
مالی ای��ن صنعت باتوجه به عملک��رد بودجه وزارت
نیرو است.
برای تولید س��االنه  ۵تا  ۷هزار مگاوات برق بالغ بر
 ۳تا  ۴میلیارد دالر س��رمایهگذاری جدید نیاز است،
ای��ن در حالی اس��ت که بهدلیل کمب��ود منابع مالی
پروژهها ،ناتوانی بخ��ش خصوصی از ورود به این نوع
پروژهها و دسترسی نداشتن به منابع مالی و فاینانس
خارجی و بینالمللی بهدلیل تحریم ،سرمایهگذاری
متناس��ب با نیازها نیس��ت .ضمن اینکه بررسی روند
س��رمایهگذاری در بخ��ش تولید برق در س��الهای
گذشته نش��ان میدهد این روند کاهنده بودهاست.
براس��اس آخری��ن اطالع��ات و آمارهای ارائه ش��ده
ازس��وی س��ندیکای صنعت برق ایران ،صنعت برق
ای��ران در اقتصاد ملی ش��امل بی��ش از  ۲۰۰۰بنگاه
کوچ��ک و متوس��ط و نیز ب��زرگ بوده که اش��تغال
مس��تقیم  ۱۵۰۰۰۰را در ب��ر گرفته ک��ه معادل یک
درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور ( )GDPاست و
بیش از  ۱۳هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را شامل
میش��ود .در همین ارتباط تعداد کل مش��ترکان در
س��ال  ۱۳۹۹حدود  ۳۷میلیون بوده که ش��امل ۳۳
درص��د خانگ��ی ۱۴ ،درصد کش��اورزی ۳۵ ،درصد
صنعتی و ۱۸درصد س��ایر ش��امل مصارف عمومی،
روشنایی معابر و نظایر آن میشود.
چالشهای اصلی صنعت برق ایران را میتوان به 4
بخش اصلی تقسیم کرد:
 -۱چرخه معیوب اقتصاد برق شامل قیمتگذاری
برق ،کسری بودجه و کاهش سرمایهگذاری
 -۲مش��کالت پای��داری ش��بکه ش��امل پایش و
نگهداری و تعمیرات تاسیسات ،تلفات تولید و شبکه
برق و الگوی مصرف برق
 -۳مش��کالت زنجیره تامین و صادرات برق شامل
دسترس��ی به مواد اولیه از صنایع باالدستی ،توسعه
فن��اوری و خرید س��اخت داخل ،کاه��ش صادرات
تجهیزات و خدمات فنی-مهندسی
 -۴نظ��ام حقوقی و ق��رارداد یکجانب��ه و ناکارآمد
ش��امل متعادل نبودن قرارداده��ا ،توقف قراردادها و
انباشت بدهی به بخش خصوصی
باتوج��ه به موارد یادش��ده میت��وان گفت صنعت
برق ایران دچار یک جریان نامتعارف اقتصادی ش��ده
اس��ت .در حقیقت قیمتگذاری نادرس��ت منجر به
برهم خوردن توازن درآمدها و هزینه شده و این نبود
توازن کسری بودجه دولت و انباشت بدهی را بهدنبال
داش��ته و در اثر آن روند سرمایهگذاری در این صنعت
نزولی شده است.
در این حال��ت صنعت برق ایران ب��ه موضوع حائز
اهمی��ت دیگری یعنی پایش ،نگه��داری و تعمیرات
اساسی تاسیسات خود نیاز مبرمی دارد.
همچنین یک��ی از چالشهای کلیدی صنعت برق
اتالف برق بهواس��طه الگوی نادرست مصرف توسط
مشترکان برق است .این الگوی مصرف منجر به رشد
تقاض��ای برق بیش از مقدار اقتصادی ش��ده ،این در
حالی اس��ت که تغییر الگوی مصرف و استفاده بهینه
و اقتصادی از منابع برق منجر به رشد تقاضا متناسب
با نرخ رشد توسعه زیرساختهای برق خواهد شد.
باتوج��ه به نکات پیشگفته و درک واقعی آنچه که
بر صنعت برق میگذرد؛ براس��اس تجارب بهدس��ت
آمده و نیز مطالعات انجام شده الزم است راهبردهای
این صنعت در س��ه بخش اصولی ،اصالح اقتصاد برق،
اصالح رژیم حقوقی و قراردادی و نیز توس��عه ساخت
داخل و صادرات مورد بررس��ی و تجزیه و تحلیل قرار
گیرد .در ادامه این نوش��تار که فردا در همین صفحه
و همین ستون منتشر میشود به راهبردهای اصالح
اقتصاد انرژی برق در کشور میپردازیم.

گالیه از
ترددهای مرزی

وزیر بهداشت با گالیه از ترددهای مرزی در کشور گفت :گلهمندم از کسانی
که پروتکلهای بهداش��تی را رعایت نمیکنند و کسانی که با پروتکلشکنان
برخورد نمیکنند .ما هیچ ابزاری برای برخورد نداریم؛ ابزار ما گوش��ی و دارو
اس��ت .به گزارش مه��ر نمکی افزود :گله من از این اس��ت که چ��را از برخی
مس��ائل اطالع نداریم .دیش��ب از ایالم به من خبر دادند خانم جوان حاملهای
بهعل��ت کرون��ا از بین رفت .با س��زارین بچه را به دنیا آوردهاند اما چه کس��ی
عام��ل مرگ ای��ن بانوی ایرانی بود؟ من چه زمانی و به چه کس��ی نامه اجازه

ترددهای اتوبوس��ی از مرزها را دادهام؟ اتوبوسی از مرز غربی به ایران میآید و
به شهرس��تانی میرود .بعد ما موارد مثبت را در آن شهر پیدا میکنیم؛ بدون
اینکه از تردد و جریان حملونقل مس��افری در این منطقه خبر داشته باشیم.
ن طوری نمیش��ود ش��یوع کرونا را کنترل کرد .داغ
وزیر بهداش��ت گفت :ای 
ش��هدای خدمت مرا نابود کردهاس��ت .داغی باالتر از این نیست که همکاران
ما بهعلت س��هلانگاری دیگران از بین بروند .وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی با اعالم اینکه واکسیناسیون  ۱۰۰هزار نفر دیگر از کادر درمان آغاز

و  ۲۵۰هزار دوز واکس��ن چینی نیز هفته آینده وارد کش��ور میش��ود ،گفت:
همکاران من در بخش درمان میگفتند اول به مردم واکس��ن زده شود اما ما
در سند واکسیناسیون تکلیف کردیم که اول کادر درمان در اولویت باشند .بعد
از آن هم سراغ خانه سالمندان میرویم و امیدوارم تا پایان سال بتوانیم طبق
تعهدی که دادیم به گروههای آسیبپذیر واکسن بزنیم .براساس برنامهریزیها
اردیبهش��ت س��ال آینده تولیدکننده واکس��ن ش��ده و درعین واکسیناسیون
عمومی قادر به صادرات واکسن هم خواهیم بود.

