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صنایعمعدنینیازمندتوسعهفناوری
درحوزهانرژیاست

معاون معدن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
در همه صنایع به ویژه صنعت معدن، فناوری می تواند عالوه بر 
حل مشکل ها تا حد زیادی بهره وری را نیز افزایش دهد و یکی 
از بخش هایی که صنایع معدنی به آن نیاز دارند، توسعه فناوری 
در حوزه انرژی است. به گزارش شاتا، رضا محتشمی پور ادامه 
داد: در بخش صنایع پتروش��یمی در یک دوره ۳0 س��اله ش��اهد 
رش��د نزدیک به ۱0 درصدی س��الیانه بودیم، زیرا تأمین مواد 
اولیه به صورت مناسب و گسترده ای در سطح کشور انجام شد، 
همین اتفاق در بخش صنایع معدنی هم افتاد و صنایع کوچک 
و پایین دستی معدنی در کشور رشد قابل توجهی داشتند. معاون 
معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت  با تأکید 
ب��ر این ک��ه در چنین رویدادهایی می ت��وان فناوران و نخبگان 
ح��وزه فن��اوری و صنعت مع��دن را برای هم افزایی میان آن ها، 
کنار هم قرارداد، عنوان کرد: مس��ایل بس��یاری در بنگاه ها و 
صنایع وجود دارد که باید با بهترین روش ها حل شود؛ بنابراین 
هی��چ گاه پرداخت��ن ب��ه موضوع مهم و ویژه ای مانند فناوری به 
معنای چشم پوش��ی از مش��کالت صنعت و بخش های مختلف 

آن نیست. 

کلیدرشدتجاریکشور
دردستانبخشخصوصیاست

ریی��س ات��اق بازرگان��ی مش��ترک ایران و قط��ر گفت: بخش 
خصوصی در راس هرم توسعه ی اقتصادی و صادراتی کشور 
هس��ت و همیش��ه از همکاری با س��ازمان های دولتی مرتبط با 
اقتص��اد اس��تقبال و حمایت ک��رده ایم. به گزارش ایرنا، عدنان 
موس��ی پور افزود: بر هیچکس پوش��یده نیس��ت که در همه 
کشورهای پرقدرت اقتصادی، بخش خصوصی نقش پررنگی 
ایفا می کند. بهتر است بگوییم اقتصاد دولتی در هیچ جای دنیا 
بدون تکیه بر بخش خصوصی اش نمی تواند موفق شود. وی 
تصریح کرد: در ایران بخش خصوصی از ظرفیت های بس��یار 
باالیی برخوردار اس��ت و روابط بس��یار خوب اقتصادی با بخش 
خصوصی در دیگر کشورها دارد. وی به بازار قطر هم اشاره و 
خاطرنش��ان کرد: بخش خصوصی در قطر و بخش خصوصی 
در ایران ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند و تمایل بسیار 
زیادی در هر دو طرف وجود دارد که روابط اقتصادی گسترش 
یابد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر تاکید کرد: در 
قطر بخش خصوصی سهم باالیی از اقتصاد را در دست دارد و 

از طرف دیگر جام جهانی را در این کشور پیش رو داریم. 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

وجود577واحدتولیدینیمهفعالدراستانتهرانتداومقرعهکشیخودروتااواخرسالآینده
معاون وزیر صمت گفت: پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، 
قیمت ها آرام آرام به آن حد عقالنی که مش��تری انتظار دارد، نزدیک تر ش��ود. به 
گزارش مهر، منوچهر منطقی افزود: نیاز بازار 2 میلیون دستگاه خودرو است منتها 
خودروس��ازها یک و نیم میلیون تولید می کنند و برای اینکه بازار به تعادل برس��د 
بای��د جم��ع تولید داخلی و جمع ص��ادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ 
عدد واردات خودرو بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و وقتی 
خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را باال ببرند می توانیم بگوییم واردات 

محدودتری را خواهیم داش��ت. وی در ادامه گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل ش��ود قطعًا روی قیمت اثر خواهد 
داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری 
انتظار دارد، نزدیک تر ش��ود. معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت تصریح کرد: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، 
نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کاالی سرمایه ای محسوب 
می کنند؛ پیش بینی می کنم تا اواخر س��ال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه کش��ی ها منتفی و از 

بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقالیی شدن قیمت و تأمین نیازهای مردم خواهیم رفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه 50 هزار و 6۷8 
واحد تولیدی در استان تهران فعالیت می کنند که ۱56۳ واحد راکد هستند و 655 طرح 
صنعتی پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد دارند، افزود: افزایش ظرفیت 5۷۷ واحد 
تولیدی نیمه فعال در استان تهران به جدیت دنبال خواهد شد. حشمت اله عسگری 
در گفتگو با ایس��نا، درباره افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه فعال در اس��تان 
تهران گفت: 50 هزار و 6۷8 واحد تولیدی در استان تهران داریم که یک هزارو 56۳ 
واحد راکد هستند و 655 طرح صنعتی نیز پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد دارند. 

بر همین اساس پیگیری خواهیم کرد که طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیشتر با انجام اقدامات موثر در سال 
جاری به بهره برداری برسند. وی افزود: از سوی دیگر تعداد 5۷۷ واحد تولیدی نیمه فعال در سطح استان تهران وجود 
دارد؛ بر همین اساس افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه فعال با توجه به داشتن امکانات و تجهیزات الزم برای 
س��ال جاری در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. عس��گری تاکید کرد: کمبود سرمایه در گردش یکی از دغدغه های مهم 
این واحدهای تولیدی است. منابع بانکی به میزان کافی در استان وجود دارد و با مرتفع نمودن برخی از مشکالت غیر 

بانکی از جمله گمرکی و مالیاتی می توان از ظرفیت این واحدها استفاده حداکثری را داشته باشیم.

گروه صنعت و تجارت: طلسم موضوع واردات خودرو شکسته 
شد. سرانجام دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بـه تصميـم واحدی دربـاره واردات خودرو رسـيدند. واردات 
خودروهای خارجی به كشور پس از چهار سال ممنوعيت، آزاد 
شـد. اين خبر را سـيدرضا فاطمی امين وزير صنعت، معدن و 
تجـارت پس از تصويب كليـات واردات خودرو در هيات دولت 
پيرو پيگيری های اين وزارتخانه مطرح كرد. در سال 13۹۷ به 
خاطر مديريت تراز ارزی كشـور، واردات برخی كاالها و اقالم 
از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحريم ها، 
فـروش نفـت كاهش يافـت و بـرای مديريت مصـارف ارزی، 
واردات خودرو با ممنوعيت مواجه شد. اين ممنوعيت تا اواخر 
ارديبهشـت 1401 ادامه داشـت و پس از آن با هماهنگی دولت 

اين مصوبه تمديد نشد.
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت ضمن اعالم این خبر که مصوبه 
واردات خ��ودرو هفت��ه آین��ده نهایی خواهد ش��د، تاکید کرد که 
»محدودیتی در واردات نخواهیم داش��ت و همزمان با واردات و 
همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از 
تقاضا بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی های الزم انجام شده تا 
این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد 
بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.« فاطمی امین همچنین 
ادامه داد: در حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن 
است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای 
واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت 
خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به گونه ای 

که برای نرخ ارز مشکل ساز شود، وارد نیست.

بهرهمندیعمومیازخودروهایوارداتی �
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: در مصوبه  

آماده ش��ده که در مرحله نهایی اس��ت، چند نکته مهم وجود دارد. 
اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی 
اس��ت. در س��ال های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، 
گران قیمت و تجمالتی وارد می شد که بخش خاصی از آن بهره 
می بردند اما تمرکز ما در این دوره بر این اس��ت که خودروهای 
اقتصادی برای اس��تفاده عموم وارد ش��ود و هم اینکه این نقیصه 
در کش��ور برطرف ش��ود. فاطمی امین با بیان اینکه "خودروهای 
تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتا 
از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آن ها متوقف شود؛ 
چراک��ه ع��الوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم های قدیمی هس��تند و 

کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند"، 
اف��زود: بنابرای��ن، این ک��ه تمرکز ما بر تولید و واردات خودروهای 
اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم 
است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره مند شوند و هم به این 

خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.

روشبرایوارداتخودرو طراحی�5
این عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای 
وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات 
طراحی ش��ده اس��ت. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه 

این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. 
محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، 
واردات انجام خواهد شد. وزیر صمت در ادامه گفت: اینکه مردم 
هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت باال و پایین ش��دن 
قیمت ها در بازار صحبت می کنند، به سبب شکاف عمیق و قابل 
توجه بین عرضه و تقاضاس��ت. خبر خوب این اس��ت که همزمان 
با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و 
مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال 
گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. فاطمی امین ادامه داد: 
واردات خودرو به ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک 
س��و می تواند بخش عمده ای از تقاضا را پوش��ش دهد و از س��وی 
دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد 
کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها 
را پوشش دهد. وی اعالم کرد: مصوبه واردات خودرو، هفته آینده 
نهایی خواهد ش��د. هماهنگی ها با دس��تگاه های مختلف در حال 
انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد 
که ماه ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید 
نش��ده و هفته آینده بصورت رس��می مصوب خواهد شد، مسیرها 
کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط 
تسهیل خواهد شد و تدابیر الزم اتخاذ می شود. به گفته وزیر صمت، 
واردات خودرو ش��رایطی خواهد داش��ت. وی گفت: شرایط سابق 

وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است.

هزاردستگاهیبازارخودرو پرکردنخأل�۵۰۰
در همین حال رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره 
به اصالح مصوبه واردات خودرو و تصویب واردات بدون س��قف 
گفت: خأل 500هزارخودرویی در بازار احس��اس می ش��ود که با 

واردات، فضا رقابتی می شود.

تجارتبررسیکرد:

آثار مثبت آزادسازی واردات خودرو

اعظ��م ش��امی- تج��ارت: ب��ا توجه به رو به اتمام بودن منابع ان��رژی تجدید ناپذیر، مانند نفت و گاز و 
مشکالتی که استفاده از این انرژی ها بوجود آورده است مانند تغییرات اقلیم، آلودگی هوا و تخریب 
محیط زیست، استفاده از انواع انرژی تجدیدپذیر ضروری می باشد. بیش از هر زمان جهان با وابستگی 
شدید به سوخت های فسیلی، علی الخصوص نفت و زغال سنگ در معرض تهدید قرار دارد. آلودگی 
هوا، تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم حاصل این وابستگی است. به همین دلیل تامین انرژی از 
منابع تجدیدپذیر، بسیار حائز اهمیت است، منابع انرژی تجدیدپذیر پاک هستند و کمترین آسیب را 
به محیط زیست وارد می کنند. درعین حال این منابع، پایان ناپذیرند و برای سالیان متمادی و نسل 
های بعدی قابل اس��تفاده خواهند بود.  براین اساس  س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( در کشورمان نیز طی سال های گذشته این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده، 
بطوری که تالش می کند با انجام اقداماتی نظیر انعقاد تفاهم نامه های گامی در این راستا بردارد. 
در این ارتباط اس��تان زنجان نیز با توجه به مزیت های مناس��ب می توان به قطب انرژی های پاک 
تبدل ش��ود که بر این مبنا در مراس��می  تفاهم نامه احداث نیروگاههای  تجدید پذیر  بین س��ازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )س��اتبا( و اس��تانداری زنجان منعقد ش��د معاون وزیر 
نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( در این خصوص  گفت: 
طبق هدفگذاری ش��ده در دولت س��یزدهم ۱0 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در س��طح کشور تولید 

خواهد شد که سهم سال ۱40۱ با کمک مجلس تصویب شده است.
 محمود کمانی روز پنجشنبه با اشاره به  احداث  نیروگاه های خورشیدی در سطح کشور از طریق 
ماده ۱2 گفت:  بر این اس��اس  ایجاد چهار هزار مگاوات نیروگاه خورش��یدی به تصویب رس��ید که 
مجوزهای  الزم آن از ش��ورای  اقتصاد اخذ ش��ده و همچنین منابع الزم برای ایجاد زیرس��اخت های 
مورد نیاز در بودجه ۱40۱ دیده ش��ده که پییش از این فراخوان آن منتش��ر ش��ده تا  چند روز  دیگر به 
اتمام می رسد. این مسوول از  دستگاههای متولی امر به ویژه برق منطقه ای، توزیع نیروی برق و  
استانداری خواست  به مراجعه کنندگان" سرمایه گذاران" در این حوزه همکاری و مشارکت بیشتری 
داش��ته باش��ند و به عبارتی  از فرصت بوجود آمده نهایت اس��تفاده را داش��ته باشند. معاون وزیر نیرو و 
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( با بیان اینکه  در زمان حاضر 
تدوین و اس��ناد مناقصه  نهایی ش��ده اس��ت، ادامه داد:  آن چیزی که در بحث اس��ناد و مناقصه مهم  
بوده ساختگاهها است. وی با اشاره به اینکه  در این مدل ما ساختگاهها را  به مناقصه می گذاریم، 
اظهار داشت: در مدل های قبلی سرمایه گذار خود به تامین زمین  و اخذ مجوزهای الزم ا قدام می 
کرد  که در این مدل باکمک  استانداری ها، برق منطقه ای  توزیع نیروی برق این ساختگاهها  را 
مشخص می کنیم  و آنها را به مناقصه می گذاریم. کمانی  در خصوص اجرای این مدل افزود: مزیت 
این کار این است که  ویژگی های الزم برای انتخاب زمین نیروگاههای تجدید پذیر مد نظر قرار می 
گیرد، از جمله  مناسب بودن پتاسیل،   بهترین کیفیت  برخورداری الزم برای اتصال به شبکه فعال،   
توزیع بار، مس��ائل فنی  و نبود معارض زمین، و مباحث دیگری را در بر می گیرد. وی با بیان اینکه 
وقتی ساختگاهها به مناقصه گذاشته می شود، تفاهم نامه ای با استانداری ها به امضاء می رسد، گفت: 
معنی انجام این کار این است مجموعه حاکمیتی با احتساب شرایط، زمین را در اختیار سرمایه گذار 
قرار می دهد  و از این مجموعه پذیرفتنی نیست که روزی  یک نهاد اعالم کند که زمین مورد نظر 
دچار مشکالتی است و به این موضوع مهم باید توجه داشت. این مسوول از متولیان امر خواست در 
مرحله نهایی همان مشخص شدن ساختگاهها  صورتجلسه نهایی انجام گیرد  که  با تایید مهمترین 
مسوول استانی کارها شتاب بیشتری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه وقتی ساختگاهها به مناقصه 
گذاشته می شود، سرمایه گذار آن را انتخاب می کند، اضافه کرد:  بر این اساس با ایجاد تنوع در سبد 
مناقصات سرمایه گذاران با توان مالی باال  نسبت به انتخاب سبد های بزرگتر اقدام می کنند که در 
واقع سبدها متنوع در نظر گرفته شده است. کمانی با بیان اینکه برای  سبدهای متوسط متناسب آن 
لحاظ شده است، افزود:   تالش می شود با این کار سرمایه گذاران بتوانند با تنوع سبد ها و متناسب 

با توان مالی خود در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشند 
وی با اشاره به اینکه برای ساختگاههای کمتر از ۱0 مگاوات نیز یک امکانی با یک فاصله در حوزه 
توزیع برق دیده ش��ده اس��ت، گفت: متقاضیان این بخش نیز معرفی می ش��وند و  در مرحله دیگر به 

مناقصه گذاشته می شود  تا از این امکان نیز استفاده  شود.
 توسعه چهار هزار مگاوات نیروگاه بادی در کشور  

معاون وزیر نیرو و رییس س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )س��اتبا( مزیت، 
دیگر ایجاد س��اختتگاهها را جلوگیری از ورود ش��رکت های متنوع در خصوص انتخاب زمین و عدم 

احداث پروژه عنوان کرد و گفت: در این خصوص ش��رکت ها ارزیابی می ش��وند در مرحله بعد یعنی 
مناقص��ات از آنه��ا تعه��د گرفته  می ش��ود. وی  ابراز امی��دواری کرد که با مقدمات و مصوبات فراهم 
ش��ده و تامین منابع و اعالم آمادگی س��رمایه گذاران، همکاری های بین بخش��ی بتوان طی مدت 
کوتاهی نیروگاههای مد نظر در سطح کشور را احداث کرد. کمانی با بیان اینکه مشابه همین کار در 
نیروگاههای بادی و پیشنهادات در این زمینه دبیرخانه شورای ارائه شده که امیدواریم تا هفته  آینده 
در کمیس��یون تخصصی بررس��ی و س��پس تصویب ش��ود، افزود:  مدل های ارائه شده کنونی جذاب 
بوده و دیگر مش��کالت گذش��ته را ندارد. وی با اش��اره به اینکه مطابق با نوس��انات نرخ ارز  تغییری 
در آن  ایجاد نخواهد ش��د، گفت: مدل س��وخت صرفه جویی حاصل از نیروگاهها به مدت 6 س��ال 
خواهد بود اما دوره پرداخت چهارساله در نظر گرفته  شده و در واقع اشکاالت سرمایه گذاران قبلی 
در این دوره برطرف ش��ده اس��ت، این مس��وول  ادامه داد: در برنامه هدفگذاری ش��ده برای چهار سال 
آینده عالوه بر توسعه نیروگاه های خورشیدی چهار  هزار مگاوات نیروگاه بادی و سه هزار مگاوات 
نیروگاه های خودتامین صنعتی برنامه ریزی ش��ده که در حال اجرا اس��ت.   وی با اش��اره به اینکه 
خود تامینی به این شکل است که سرمایه گذار صنعتی در هر نقطه مورد عالقه خود در صورتی که 
احداث نیروگاه تجدید پذیر وجود داشته باشد، این مهم انجام می گیرد  اضافه کرد: سپس با کمک 
مجموعه توانیر معادل برقی که به شبکه می دهد، به صورت توان ثابت در محلی که مورد نیاز دارد، 
تحویل می دهیم. معاون وزیر نیرو و با بیان اینکه در این مدل مبلغی رد و بدل نمی شود، به نوعی 
می توان گفت تهاتر برق انجام می گیرد  گفت:برق تجدید پذیر را به شبکه تحویل می دهد  و برق 

را بصورت توان ثابت تحویل می گیرد. 
وی  تاکید کرد: در این مدل وزارت نیرو تضمین می کند  میزان برقی را که تحویل  ش��بکه می 
دهد در هیچ ش��رایطی قطع نش��ود برای تحقق این مهم نیز طی قرار داد س��ه جانبه ای ما بین  
س��رمایه گذار، مجموعه توانیر و س��اتبا، بخش��نامه وزیر نیرو  و مصوبه ش��ورای تامین لحاظ شده  
وجود دارد. رییس  س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )س��اتبا( با اش��اره به 
اینک هزار مگاوت نیز برای شرکت های کوچک تر صنعتی در نظر گرفته شده است، ادامه داد:بر 
این اساس با شهرک های صنعتی توافق و تفاهم نامه نیز نهایی شده که شرکت های مستقر نیز 
بتوانند از این امکان اس��تفاده کنند. وی اضافه کرد: البته احداث خود ش��هرک های خورش��یدی نیز 
موضوع��ی ک��ه در تفاه��م نام��ه مجموعه وزارت صمت  وجود دارد که در این  زمینه نیز برای ایجاد 
ش��هرک های خورش��یدی  پیش��قدم  شوند که امیدواریم زنجان جزو اولین ها باشد. این مسوول  
با اش��اره ویژگی این نوع ش��هرک گفت: بر این مبنا  متقاضیانی که توانمندی مالی کمتری دارند، 
به هز میزان  می توانند نس��بت به ش��هرک های خورش��یدی اقدام کنندو در واقع مدل س��اده ای 
طراحی شده است. وی با اشاره به اینکه  با فراهم  کردن  مقدمات سرمایه گذار در مدت سه ماه 

نس��بت به احداث ش��هرک اقدام می کند، اظهار داش��ت:در این خصوص نظارت ها الزم انجام می 
گیرد و در صورت عدم انجام کار زمین از س��رمایه گذار پس گرفته می ش��ود. کمانی با اش��اره به  
نیروگاههای انش��عابی نیز افزود:  در این خصوص توانس��تیم  طرحی بزرگی را با همکار ی معاون 
اول رییس جمهوری و نهادهای حمایتی مصوب کنیم که  در این راس��تا  550 هزار واحد 5 کیلو 
واتی مصوب ش��ده   که  طی 5 س��ال خواهد بود که ۱۱0  هزار واحد آن برای س��ال جاری اس��ت. 
این مسوول با بیان اینکه  رای استان زنجان 5 هزار واحد در نظر گرفته شده است، گفت:  در این 
مدل نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیس��تی و بس��یج س��ازندگی با معرفی خانواده ها و با 
بررس��ی ش��رکت های توزیع محل مورد نظر بررس��ی  ش��ده و  در صورت مناسب بودن محل این 
کار انجام می ش��ود. وی با بیان اینکه قیمت خرید برق برای هر  کیلو وات س��اعت 2 هزار و 200 
تومان  برای نوع انش��عابی در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت:  منابع وام آن نیر در بودجه  به میزان 
6 هزار میلیارد  تومان پیش بینی ش��ده   که  از طریق 5 بانک عامل  با راهبری بس��یج پرداخت 
خواهد شد. این مسوول با اشاره به اینکه با هماهنگی  شرکت های نصاب، پیمانکار با هماهنگی 
ساتپا  و توزیع برق متقاضی معرفی می شود  گفت: خانواده بدون پرداخت مبلغی از طریق  وام  
واحد احداث می کند که در بازپرداخت بخش��ی به بانک بابت اقس��اط داده و بخش��ی دیگری نیز به 
خانوار پرداخت می ش��ودکه مدل خوب خانواده ها را تولید کنندگان برق تبدیل می کند. کمانی 
همچنین هدف  از انعقاد این تفاهم نامه را شناسایی ساختگاه های مناسب  برای احداث نیروگاه 
های تجدیدپذیر و پاک در استان زنجان  به منظور تسهیل امور و ترغیب سرمایه گذاران با هدف 
تامین برق پایدار در کش��ور، ارتقاء و افزایش ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر با توس��عه 

زنجیره تولید تجهیزات تجدیدپذیر  اعالم کرد.
 وی، تروی��ج فرهن��گ عموم��ی بهینه س��ازی و ارتقای به��ره وری برق از طریق تدوین برنامه های 
راهبردی و انجام اقدامات مشترک در سطح مشترکین برق خانگی، اداری و صنعتی را از دیگر اهداف 
این تفاهم نامه ذکر کرد. وی خاطر نشان کرد:یکی دیگر از اهداف اجتماعی این تفاهم نامه مشارکت 
و حمایت از توانمند س��ازی اقش��ار کم بر خوردار از طریق مدیریت احداث س��امانه های خورش��یدی 
کوچک مقیاس با همکاری اس��تاندار، دس��تگاه ها و نهاد های حمایتی ملی، اس��تانی و غیر دولتی به 

تعداد حداقل سه هزار سامانه 5 کیلو واتی در طول 4 سال در استان زنجان ذکر کرد.
سرمایه گذاری در حوزه انرژی پاک و تجدید پذیر ضروری است

 استاندار زنجان نیز در  ادامه این جلسه ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه انرژی پاک و تجدید پذیر 
بیش از گذش��ته ضروری اس��ت که در این خصوص باید مقوله تحقیقات هم مورد توجه قرار گیرد.  
محسن افشارچی شامگاه پنجشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه احداث نیروگاههای تجدید پذیر در 
اس��تان زنجان افزود: انرژی پاک و تجدید پذیر اهمیت زیادی دارد و از طرفی جهان از س��ال های 

خیلی گذشته از تولید انرژی متمرکز فاصله گرفته است. وی اضافه کرد: انتظار می رود این موضوع 
بصورت خاص در اس��تان به ویژه از س��وی صنایع مرتبط با انرژی های تجدید پذیر مورد توجه قرار 
گیرد. افشارچی با بیان اینکه این تفاهم نامه باید جدی گرفته شود، افزود: متاسفانه در این  خصوص 
چندان پر رنگ  نیستیم و در این میان  چهار هزار مگاوات در استان مستقر می شود که تالش می 
کنیم به لحاظ لجستیک  آن را حل کنیم  وی با بیان اینکه راندمان تولید انرژی خورشید در استان 
زنجان مناسب است، گفت: هر گونه حرکت مثبتی  در توزیع تولید  انرژی توزیع یافته استقبال کنیم 
که  زنجان نیز از بخش آن را عهده دار شده است. این مسوول با تاکید بر اینکه تولید انرژی توزیع 
یافته در کش��ور بار بزرگی را از دوش دولت بر می دارد، ادامه داد: باید از تکنولوژی انرژی های پاک 
پشتیبانی شود تا بخش خصوصی نیز وار این عرصه شده وشروع به ساخت نیروگاه های انرژی پاک 
کنند. افش��ارچی با بیان اینکه زنجان این ظرفیت این را دارد که قطب انرژی های پاک ش��ود، خاطر 

نشان کرد : استان زنجان برای پیشبرد نیروگاه های تجدیدپذیر مشتاق است. 
شناسایی یکهزار و 300 مگاوات ساختگاه انرژی خورشیدی در زنجان  

مدی��ر عام��ل ب��رق منطق��ه ای  زنجان  نیز هدف برگزاری این نشس��ت را انعق��اد تفاهم نامه احداث 
نیروگاههای تجدید پذیر در استان زنجان ما بین شرکت ساتپا، استانداری زنجان  اعالم کرد. علی 
خلجی با بیان اینکه این تفاهم نامه برای توسعه نیروگاههای تجدید پذیر در استان های کشور منعقد 
می شود افزود: این موضوع گامی موثر تلقی می شود جای قدردانی دارد و در واقع ابتکار  عمل راستای 
برنامه وزارت برای  توس��عه ۱0 هزار مگاوات نیرو گاه تجدیدپذیر در چهار س��ال  مد نظر قرار گرفته 
است. وی با اشاره به اینکه  کشور با توجه به موقعیت آب و هوایی به سمت پیک بار حرکت می کند، 
اظهار داشت: متاسفانه مثل تابستان سال گذشته، این مساله امسال نیز  وجود خواهد داشت  و به ناچار 
باید مدیریت مصرف را بصورت جدی و  اقداماتی را  با همکاری دستگاههای متولی امر مورد توجه 
قرار خواهیم داد. این مسوول با بیان اینکه با  استفاده از ظرفیت صرفه جویی بخش صنعت تالش 
می شود با کمترین مشکل مصرف برق در  پیک بار مصرف بخوبی پیش برود، ادامه داد: در استان 
زنجان ساختگاههای خوبی در زمینه  ایجاد نیروگاههای خورشیدی  ونیروگاههای بادی شناسایی 
شده است. وی با بیان اینکه در حوزه نیروگاههای خورشیدی  بطور تقریبی یکهزار و ۳00 مگاوات 
ساختگاه شناسایی شده است گفت: در حوزه نیروگاههای بادی  نیز باالی 2 هزار مگاوات شناسایی 
ش��ده که در این خصوص  باید تالش کرد با اقدامات جدی تر س��اختگاهها بدون هیچ معارضی  و 
مشکلی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. خلجی با اشاره به اینکه یکی از چالش های پیش  رو در 
این بخش بحث ساختگاهها است، افزود: بر این اساس تمامی موارد و جوانب  ساختگاهها باید مورد 

بررسی قرار گیرد تا اتالف وقت برای سرمایه گذاران نباشد.
وی تاکید کرد: تمامی مس��ائل مورد نیاز در س��اختگاهها  حل و فصل ش��ده   و س��پس فراخوان  داده 
خواهد ش��د تا س��رمایه گذار  انتخاب  ش��ود، و  نس��بت به اجرای کار مبادرت کند و اگر این کار انجام 
ش��ود همانند س��ایر کش��ورهانیز به همین ش��کل عمل می کنند. مدیر عامل برق منطقه ای  زنجان با 
اشاره به اینکه  منابع فسیلی محدودیت هایی دارد  و باید به سمت انرژی های تجدید پذیر حرکت 
کرد، ادامه داد: با توجه به مصرف  انرژی کشورمان نسبت به نرم جهانی بسیار باالست  و این مهم  
اهمیت 2 چندانی دارد.  وی با بیان اینکه  در این اس��تان تا کنون 2 اقدام برای انرژی های تجدید 
پذیر انجام گرفته اس��ت، گفت:  فاز توس��عه نیروگاه  خورش��یدی هفت مگاواتی مد نظر قرار گرفته، 
متاس��فانه مش��کالتی طی س��ال های گذش��ته وجود داشت که این کار با تاخیر انجام شد. خلجی به  
تست توربین  های بادی  علی آباد ابهر نیز اشاره کرد و افزود : زمین آن در اختیار پژوهشگاه  نیرو 
قرار گرفته خوشبختانه اعتبار خوبی هم برای توسعه آزمایشگاههای تجدید  پذیر در بودجه دیده شده 
امیدواریم با پیگیری ها این مهم تکمیل شود  که سهم  اساسی در توسعه نیروگاههای بادی تجدید 
پذیر خواهد داش��ت. وی خاطر نش��ان کرد: امیدواریم طی 2 س��ال آینده  ظرفیت بس��یار  خوبی را در 
زمینه انرژی های تجدید پذیر داشته باشیم  و به لحاظ شبکه نیز نیروگاههای نیز وضعیت مطلوبی 
داریم. این مس��وول با اش��اره به اینکه هم اکنون کمتر از 40 درصد ظرفیت ش��بکه ها بار گذاری می 
شود که در این خصوص مشکل و چالشی نخواهیم داشت گفت:  امیدواریم با مساعدت مسووالن 
س��ایر مس��ائل آن حل ش��ود تا زمینه برای مش��ارکت سرمایه گذاران در استان فراهم شود. وی خاطر 
نشان کرد: در زمان حاضر   باالی ۷0 درصد  انرژی برق استان در بخش صنعت و کشاورزی مصرف 
می شود که در واقع عمده آن  در بخش مولد است که هم فرصت و تهدید محسوب می شود بطور 
ی که متقاضیان بیشنری در توسعه بخش صنعتی وجود دارد، بطوری که  طی 2 سال گذشته قرار 

دادهای و سنگین بسته شده و همچنان این روند برقرار است.
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