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تهدیدهای ترامپ؛
 فرصت های ما

ــه ای  ــد: تهدیدهــای ناشــیانه و غیرحرف ــران می گوی ــاق ای ســلطانی، نایب رئیــس ات
ــرار گیــرد.  ــا ق ــی پیــش روی م ــران موجــب شــد کــه فرصت های ترامــپ علیــه ای
فرصــت نخســت شــکاف راهبــردی اروپــا بــا آمریــکا در موضــوع ایــران اســت. مــا از 

ایــن شــکاف بایــد بــه نفــع منافــع ملــی خــود بهــره بگیریــم.
زبــان قــدرت عجیبــی یافتــه اســت. زبــان امــروز کاراتریــن ابــزار قــدرت نــرم اســت. 
یــک رئیس جمهــور آمریــکا بــا زبانــی خوشــایند و مبــادی آداب بین المللــی، عمــوم 
ــور  ــک رئیس جمه ــازد و ی ــود می س ــراه خ ــران و هم ــه ای ــا را علی ــورهای دنی کش
ــن  ــروت ای ــال و جب ــقوط آزاد ج ــب س ــیانه موج ــد و ناش ــی تن ــا زبان ــر ب دیگ

ــود. ــور می ش ابرکش
واکنش هــای عمــوم کشــورهای مهــم و تــراز اول دنیــا بــه ســخنان ترامــپ نشــان 
ــا گــروه  داد کــه حرفه ای گــری برتــر از قلدرمآبــی اســت. رفتــار حرفــه ای ایــران ب
ــرای مــا فراهــم آورد کــه از صدهــا میلیــارد دالر  ۱+۵ در مذاکــرات، ســرمایه ای ب

هزینــه کــرد رقبــای مــا بــرای بی اثــر کــردن آن باالتــر ایســتاد.
ــایر  ــران س ــای س ــپ و موضع گیری ه ــخنان ترام ــی س ــل سیاس ــن تحلی ــد م قص
ــم  ــم بگوی ــط می خواه ــت. فق ــارج اس ــن خ ــده م ــرا از عه ــت، زی ــورها نیس کش
ــار  ــه در کن ــی ک ــا جای ــد، ت ــا می ده ــه ای به ــار حرف ــق و رفت ــه منط ــا ب ــه دنی ک
رفتــار حرفــه ای ایــران و در مقابــل رفتــار غیرحرفــه ای آمریــکا می ایســتد.. امــروز 
ــان دیپلماســی حرفــه ای خــود را گرفتیــم. امــا ایــن  ــه زب ــاداش بهــا دادن ب مــا پ
پــاداش را چگونــه بــه دســت آوردیــم؟ بــا مذاکــره. مــا نشــان دادیــم کــه در عرصــه 
ــه  ــری را ادام ــه ای گ ــن حرف ــد ای ــویم و بای ــه ای وارد ش ــم حرف سیاســت می توانی
دهیــم. حرفــه ای گــری اعتمــاد بــه وجــود مــی آورد، احتــرام برمی انگیــزد و جاذبــه 

بــه وجــود مــی آورد.
ــه  ــپ علی ــه ای ترام ــیانه و غیرحرف ــای ناش ــه تهدیده ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــا م ام
ایــران موجــب شــد کــه فرصت هایــی پیــش روی مــا قــرار گیــرد. فرصــت نخســت 
ــران اســت. مــا از ایــن شــکاف  ــا آمریــکا در موضــوع ای ــا ب شــکاف راهبــردی اروپ

چگونــه بهــره خواهیــم جســت؟
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ــس  ــور، رئی ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ــادرات ب ــی ص روز مل
اتــاق ایــران و جمــع زیــادی از فعــاالن اقتصــادی در ســالن اجــاس 
ســران برگــزار شــد. اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور 
در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 23میلیــون و 800هــزار 
ــط  ــا توس ــادی از آنه ــش زی ــتند و بخ ــاغل هس ــران ش ــر در ای نف
ــای  ــد تاش ه ــت: بای ــده اند، گف ــه کار گمارده ش ــی ب ــش خصوص بخ

بخــش خصوصــی را قــدر بدانیــم.
ــا ۱.۵  ــی م ــادرات غیرنفت ــزان ص ــی می ــت: زمان ــور گف ــاون اول رئیس جمه مع
ــه 47- ــا تــاش و زحمــت صادرکننــدگان ب ــود و حــاال ب ــا 2 میلیــارد دالر ب ت
ــرادی کــه ایــن مســیر را  ــد از اف 48 میلیــارد دالر رســیده اســت ازایــن رو نبای
ــا را  ــدر آن ه ــد ق ــویم و بای ــل ش ــد، غاف ــی کرده ان ــراوان ط ــختی های ف ــا س ب

بدانیــم.
اســحاق جهانگیــری در مراســم روز ملــی صــادرات تصریــح کــرد: 23 میلیــون 
ــن  ــادی از ای ــن کشــور شــاغل هســتند کــه تعــداد زی ــر در ای و 800 هــزار نف
ــا  ــن تاش ه ــده اند و ای ــه کارش ــاغان توســط بخــش خصوصــی مشــغول ب ش

بایــد قــدر دانســته شــود.
ــران  ــاد ای ــه اقتص ــور محرک ــی موت ــش خصوص ــرد: بخ ــح ک ــری تصری جهانگی

ــم. ــت کنی ــش حمای ــن بخ ــار از ای ــد باافتخ ــت و بای اس
معــاون اول رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر شــرط رقابت پذیــری کاالهــای ایرانــی 
در بــازار داخلــی و خارجــی گفــت: تولیــدی مانــدگار اســت کــه درصحنه هــای 
مختلــف رقابــت حضورداشــته باشــد؛ بایــد بدانیــم همان طــور کــه بــازار داخلــی 
ــم  ــی ه ــای بین الملل ــور در بازاره ــت، حض ــدود نیس ــه و مح ــازار ایزول ــک ب ی

نیازمنــد رقابــت جــدی اســت و کیفیــت محصــوالت بایــد بــاال بــرود.
ــرارداد و  ــت را موردتوجــه ق ــردن کیفی ــاال ب ــره وری و ب ــش به ــری افزای جهانگی
ــد و اقتصــاد  ــه نفــت کاهــش یاب ــکا اقتصــاد کشــور ب ــم ات ــر بخواهی ــت: اگ گف
کشــور بــه ســرمنزل مقصــود برســد؛ بایــد درآمــد حاصــل از اقتصــاد غیرنفتــی 

ــد و اقتصــادی متنــوع داشــته باشــیم. افزایــش یاب
ــران و کشــورهای دیگــر  ــه امضــای برجــام و توافــق هســته ای ای ــا اشــاره ب او ب
ــران  ــا ای ــرای کار ب ــی ب ــای بین الملل ــام، فض ــئله برج ــل مس ــد از ح ــت: بع گف
بســیار مثبــت شــده اســت و بخــش خصوصــی بایــد از ایــن فرصــت بــرای کار 

ــا دنیــا اســتفاده کنــد. ب
بــه گفتــه دومیــن مقــام عالی رتبــه در هیــات وزیــران، ایــران هیــچ محدودیتــی 
بــرای کار اقتصــادی بــا ســایر کشــورها نــدارد به اســتثنای یکــی دو کشــور کــه 
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اخبار کوتاه اعناوین اخبار اصلی

ــک  ــا کلی ــی ب ــکار گرام ــات : هم *توضیح
ــه  ــه صفح ــار ب ــروح اخب ــه ی مش ــر روی کلم ب
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا 

ــرد  ــد ک خواهی

 حمایــت تشــکل های بــزرگ صنعــت بــــــرق
از وزیـــر پیشــنهادی نیــرو  مشــروح خبر

ــای  ــی حامل ه ــش ۵۰۰ تومان ــنهاد افزای پیش
ــر ــروح خب ــرژی مش ان

غیرنفتــی  میلیــارد دالر صــادرات  بــه ۴۰ 
دلخــوش نباشــیم مشــروح خبــر

نیروگاه هــای  ســاخت  بــرای  نروژی هــا 
ــروح  ــد مش ــران می آین ــه ای ــیدی ب خورش

ــر خب

رایزنــان بازرگانــی در ۵۰ کشــور مســتقر 
خبــر مشــروح  می شــوند 

بخــش خصوصــی مالــک اصلــی اقتصــاد کشــور 
ــت مشــروح خبــر اس

ــرق  ــگاوات ب ــده ۱۵ م ــال آین ــا س ــه ت فرانس
ــر ــروح خب ــد مش ــد می کن ــادی تولی ب

بخش خصوصــی برنامــه ای بــرای ورود بــه 
ــر ــروح خب ــدارد مش ــادرات گاز ن ص

ــه ســالی ۴.۴ میلیارد  اصالحــات مالیاتــی فرانس
ــورد مشــروح خبــر ــورو آب می خ ی

بــا دو شــرکت اروپایــی بــرای اجــرای ۵ میلیارد 
ــروح  ــق شدمش ــیمی تواف ــروژه پتروش ــورو پ ی

خبــر

ــا  ــه اروپ ــادرات گاز ب ــرای ص ــران ب ــالش ای ت
ــر ــروح خب مش

۵۰درصــد صــادرات غیرنفتــی میعانــات و 
پتروشــیمی اســت! مشــروح خبــر

ــور  ــرای حض ــس ب ــای مجل ــودن فض ــت ب  مثب
ــر ــروح خب ــان مش اردکانی

ــی  ــا یکپارچگ ــیمی ب ــس پتروش ــذب فاینان ج
ــر ــروح خب ــادرات  مش ص

شناسایی کسب و کارهای نوپا مشروح خبر

ــده  ــاه آین ــراق م ــران و ع ــرق ای ــبکه ب ش
خبــر مشــروح  می شــود  ســنکرون 

تــاش بــرای جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی 
ــروح  ــان  مش ــی جه ــب مال ــور در قل ــا حض ب

خبــر

مذاکــره بــا آلمـــان و فرانســـه بــرای آموزش 
ــر ــروح خب ــی مش ــرکت های نفت ش

ــای آب  ــع چالش ه ــه رف ــان ب ــه اردکانی تجرب
ــر ــروح خب ــن مش ــک می ک کم

ــت  ــزات صنع ــاخت تجهی ــگاه س ــن نمایش نهمی
ــود .مشــروح  ــی ش ــزار م ــتان برگ ــت خوزس نف

ــر خب

کنفرانــس بیــن المللــی بــــرق فرصت هــــم 
نشیــــنی صنعــت و دانشــگاه .مشــروح خبــر

ــاد  ــه اقتص ــور محرک ــی موت ــش خصوص ــور بخ ــا حض ــادرات ب ــی ص ــت روز مل ــران اس ای
ــران  ــاق ای ــس ات ــور، رئی ــاون اول رئیس جمه مع
ــالن  ــادی در س ــاالن اقتص ــادی از فع ــع زی و جم
ــر ــروح خب ــد. مش ــزار ش ــران برگ ــاس س اج

ــه  ــت؛ ن ــس اس ــرق فاینان ــای ب قرارداده
ــره  ــات مدی ــس هی ــب ریی ــرمایه نای ــذب س ج
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا تبریــک 
ــو  ــرکت عض ــج ش ــت: پن ــادرات گف ــی ص روز مل
ــر  ــرکت  های برت ــوان ش ــه عن ــروز ب ــندیکا ام س

ــر ــروح خب ــدند.  مش ــاب ش ــادرات انتخ ص

 طراحــی بســته ای بــرای اقتصــادی کــردن
ــت ــرق سرپرس ــت آب و ب ــای صنع ــرح  ه  ط
ــی ــش بین ــه پی ــه ب ــا توج ــت: ب ــرو گف  وزارت نی
 هــا بــرای پوشــش دادن نیــاز بــرق مصرفــی در 10
 ســال آینــده، بایســتی حداقــل ۵0 هــزار مــگاوات
ــه ــور اضاف ــرق کش ــبکه ب ــی ش ــت کنون ــه ظرفی  ب

ــر ــروح خب ــود مش ش

از  خصوصــی  بخــش  خواســته های 
ــندیکای  ــره س ــات مدی ــس هی ــان ریی اردکانی
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــران گف ــرق ای ــت ب صنع
ــی در  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــای قبل ــه در دوره ه ک
صنعــت بــرق آن طــور کــه بایــد توجــه نمی شــد.. 

ــر ــروح خب مش

ــادی  ــبات اقتص ــم دار مناس ــش، پرچ اتری
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــران به گ ــا ای ــا ب اروپ
ــدار اشــتفان  ــن دی ــاز ای ــاق تهــران، در آغ ات
ــی  ــه مال ــه موافقت نام ــش، ب ــفیر اتری ــولتز، س ش

ــر ــروح خب ــا ایرانمش ــش ب اتری

 کیــک اقتصــاد کوچــک مانــده اســت؛ دیوار
وزیــر خوابیــده  صادراتــی   مشــوق های 
ــی ــم روز مل ــارت در مراس ــدن و تج ــت، مع  صنع
ــک ــا کوچ ــادی م ــک اقتص ــت: کی ــادرات گف  ص
 مانــده و اگــر حجــم بــازار و تولیــد خــود را افزایــش
ــی ــی رقم ــای جهان ــا از بازاره ــهم م ــم س  ندهی

ــر ــروح خب ــد بود.مش ــدک خواه ان

ــس و ــرارداد انگلی ــن ق ــزرگ تری ــای ب  امض
 ایــران بعــد از برجــام آییــن امضــای قــرارداد
ــزرگ تریــن نیــروگاه خورشــیدی ایــران  ســاخت ب
ــس از ــرق، پ ــگاوات ب ــد 600 م ــت تولی ــه ظرفی  ب
ــکا ــوری آمری ــس جمه ــی رئی ــد ایران ــخنان ض  س
 در نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد

ــر ــروح خب ــد مش ــزار ش برگ

امضــای ۱.۵ میلیــارد یــورو قــرارداد 
ــب اهلل  ــت حبی ــت نف ــل در صنع ــاخت داخ س
ــی،  ــور مهندس ــت در ام ــر نف ــاون وزی ــرف« مع بیط
ــع و  ــم تودی ــیه مراس ــاوری در حاش ــش و فن پژوه
ــگاه  ــد پژوهش ــین و جدی ــای پیش ــه روس معارف
صنعــت نفــت در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت 

ــر ــروح خب مش

ــرو ــنهادی وزارت نی ــه پیش ــای گزین  برنامه ه
ــه مجلــس تقدیــم شــد رئــوس برنامــه هــای  ب
 وزیــر پیشــنهادی نیــرو کــه در چهــار بخــش »آب
 و پســاب«، »بــرق و انرژی هــای تجدیدپذیــر«،
و انســانی، علــم، فنــاوری   »مدیریــت منابــع 
ــع ــن مناب ــت تأمی ــت« و » مدیری ــتیبانی صنع  پش
ــر ــروح خب ــد مش ــس ش ــت،تقدیم مجل مالی«اس

ــر ــران ۷براب ــا در ای ــد تجدیدپذیره  تولی
ــد ــر دونال ــع تهاجمی ت ــم موض ــود علیرغ  می ش
ــر ــای تجدیدپذی ــران، انرژی ه ــال ای ــپ در قب  ترام
 در حــال رشــد و شــکوفایی در ایــران هســتند بــه

طــوری که.مشــروح خبــر
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داریــم کــه باقــوت ایــن موضــوع را دنبــال کنــد و بتوانــد 
ــا شــرکای خارجــی،  ــا تشــکیل شــرکت های مشــترک ب ب

کار اقتصــادی مشــترک شــکل بدهــد.
ــد  ــا تأکی ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــری در بخ جهانگی
ــده  ــد صادرکنن ــت: نبای ــدگان گف ــت از صادرکنن ــر حمای ب
ــل  ــی مث ــت عنوان ــده تح ــول صادرکنن ــرد؛ پ ــل ک را معط
ــت  ــزد دول ــد ن ــزوده نبای ــر ارزش اف ــات ب ــت از مالی معافی
ــاه پرداخــت  ــک م ــد ظــرف ی ــول بای ــن پ ــه ای ــد بلک بمان
ــف  ــود، تخل ــرا نمی ش ــن مورداج ــی ای ــر جای ــود و اگ ش

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

صادرات، نوک پیکان توسعه 
اقتصادی کشور است

رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
ــد  ــادرات مانن ــت: ص ــم گف ــن مراس ــران در ای ای
ســایر بخش هــای اقتصــادی بــا مشــکاتی مواجــه 
ــه  ــش در مواج ــن بخ ــیب پذیری ای ــا آس ــت ام اس
ــای  ــی و فض ــادی و سیاس ــای اقتص ــا تاطم ه ب

ــت. ــتر اس ــب بیش ــب وکار به مرات کس
غامحســین شــافعی افــزود: بخــش قابل توجهــی از حجــم 
ــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی و مــواد  صــادرات مــا ب
خــام معدنــی تعلــق دارد کــه بــه دالیلــی ماننــد بحــران آب 
و فشــردگی رقابــت در عرصــه مــواد خــام بایــد بدانیــم کــه 

شــاید در آینــده پیشــرو در بــازار رقابتــی ایــن محصــوالت 
توفیــق زیــادی نخواهیــم داشــت.

ــازه و  ــی ت ــا نگاه ــد ب ــل بای ــن دلی ــه ای ــزود: ب ــافعی اف ش
ــه بخــش تولیــد کشــور داشــته باشــیم و توســعه  جدیــد ب

ــم. ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــی را م ــادرات صنعت ص
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران 
در ادامــه پیرامــون ارزش افــزوده صادراتــی محصــوالت 
ــزی ارزش  ــک مرک ــای بان ــق گزارش ه ــت: مطاب ــی گف ایران
کاالهــای صادراتــی مــا 34۱ دالر در مقابــل ۱308 دالر 
ــای  ــی کااله ــن یعن ــت و ای ــی اس ــای واردات ارزش کااله

ــوند. ــادر می ش ــری ص ــزوده پایین ت ــا ارزش اف ــی ب ایران
ــی 0.34  ــادرات جهان ــا از ص ــهم م ــافعی س ــه ش ــه گفت ب
ــه 0.24  ــم ب ــدا کنی ــت را ج ــر نف ــه اگ ــت ک ــد اس درص
ــا و  ــه قابلیت ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد درحالی ک ــد می رس درص
موقعیت هایــی کــه ایــران از آن برخــوردار اســت، ســهم مــا 
ــه رقم هــای  ــد در میان مــدت ب ــی می توان از صــادرات جهان

ــری برســد. بســیار باالت
ــعه  ــکان توس ــوک  پی ــادرات را ن ــران ص ــاق ای ــس ات رئی
دهــم  بنــد  در  گفــت:  و  دانســت  کشــور  اقتصــادی 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی هــم بــه اهمیــت صــادرات 
پرداختــه شــده و صــادرات هم زمانــی می توانــد موفــق 
ــد. ــته باش ــوی داش ــتوانه ق ــور پش ــد کش ــه تولی ــد ک باش

ــی  ــر دیپلماس ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــافعی در بخ ش
اقتصــادی تأکیــد و تصریــح کــرد: البتــه مــا در ایــن زمینــه 

وزیر نیرو مطرح کرد؛
گفــت:  هــم  آمریــکا  بــا  کار  مــورد  در  جهانگیــری   

را خودشــان  آمریکایی هــا 
ــران و  ــازار ای ــه ب ــد وگرن ــروم کردن ــران مح ــا ای  از کار ب
ایرانی هــا محدودیتــی بــرای کار بــا هیــچ کشــوری ندارنــد.
ــت دیپلماســی اقتصــادی را از  ــن تقوی ــری همچنی جهانگی
مهم تریــن سیاســت های دولــت عنــوان کــرد و گفــت: 
ــف  ــورهای مختل ــران در کش ــور ای ــفارت خانه های کش س
ــای  ــا و تولیدکننده ه ــت از کااله ــی حمای ــه اصل ــد پای بای

ــی باشــند. ایران
ــاز  ــادی را پیش نی ــات اقتص ــور ثب ــاون اول رئیس جمه مع
فعالیت هــای اقتصــادی دانســت و گفــت: شــاخص های 
اقتصــادی بایــد بــرای فعــاالن اقتصــادی قابــل پیش بینــی 

ــازار داشــته باشــند. باشــد و بتواننــد حضــور فعالــی در ب
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه 
ــدار روســای  ــت: در دی ــه گف ــه ترکی ــر خــود ب ســفیر اخی
ــران و ترکیــه مقــرر شــد  بانک هــای مرکــزی دو کشــور ای
ــول  ــا پ ــه ب ــران و ترکی ــادالت ای ــد مب ــه بع ــن ب ــه از ای ک
ــده و  ــع صادرکنن ــا مناف ــود ت ــام ش ــور انج ــی دو کش مل
ــا کشــورهای  ــرات ب ــن باشــد؛ در مذاک ــدگان تأمی واردکنن
ــای  ــم و به ج ــال کنی ــورد را دنب ــن م ــد ای ــم بای ــر ه دیگ
دالر بــا واحــد پولــی ملــی خودمــان مبادله کنیــم تــا 
بتوانیــم تأثیــر تاطم هــای ارزی را بــر بــازار کنتــرل کنیــم.
معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه ســخنان 
ــد  ــکاتی در رون ــورد مش ــران در م ــاق ای ــس ات نایب رئی
ــا  ــرای م ــر ب ــت: دیگ ــی گف ــای بانک ــدور ضمانت نامه ه ص
پذیرفتــه نیســت کــه نتوانیــم صــادر کنیــم بایــد بررســی 
ــل  ــال ح ــکل دارد و دنب ــای کار مش ــم کج ــم و ببینی کنی

مشــکل باشــیم.
ــت:  ــم گف ــی ه ــدوق توســعه مل ــورد صن ــری در م جهانگی
صنــدوق توســعه ملــی بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی 
ایجادشــده و مصــوب اســت کــه هرســال 30 درصــد درآمــد 
نفتــی بــه ایــن صنــدوق واریــز شــود؛ هرچنــد مــن قبــول 
دارم کــه گاهــی دولــت آن هــم بــرای طرح هــای زیربنایــی 
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــاز فعالیت ه ــه پیش نی ــی ک و عمران

ــد. ــدوق اســتفاده می کن ــن صن اســت، از ای
معــاون اول رئیس جمهــور اولویــت همــکاری اقتصــادی بــا 
کشــورهای دیگــر را ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در 
ــار  ــی انتظ ــش خصوص ــا از بخ ــت: م ــت و گف ــران دانس ای

ــور  ــاب رئیس جمه ــم جن ــته ایم و ه ــی داش ــت خوب موقعی
و هــم وزیــر امــور خارجــه و معــاون اول بــه نحــو احســن 
ــرار  ــار دیپلماســی اقتصــادی ق بخــش خصوصــی را در کن
داده انــد و در اکثــر مذاکــرات بخــش خصوصــی بــا موقعیــت 

ــژه خــود حضــور دارد. وی
ــکات  ــه مش ــور ب ــی کش ــش خصوص ــان بخ ــس پارلم رئی
پیــش روی صادرکننــدگان هــم اشــاره کــرد و گفــت: 
ــودن  ــاالی کاالهــای تولیــدی، عقــب ب قیمــت تمام شــده ب
ــد  ــا تولی ــی در مقایســه ب ــر تکنولوژیک ــد ازنظ بخــش تولی
دیگــر کشــورها از مهم تریــن مشــکات اســتبه گفتــه 
ــرژی  ــاالی ان شــافعی فرســودگی ماشــین آالت و مصــرف ب
و عــدم عضویــت در ســازمان تجــارت جهانــی از مهم تریــن 
عوامــی هســتند کــه قیمــت تولیــدات ایرانــی را بــاال بــرده 

 اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ایــران همچنیــن لــزوم امضــای قراردادهــای تجــارت 
ــر  ــت: اکث ــرار داد و گف ــه ق ــورد توج ــی را م آزاد و ترجیح
ــا  ــا قراردادهــای تجــارت ترجیحــی ی کشــورهای هــدف م
ــا  ــوز ب ــا هن ــا م ــد ام ــی دارن ــد و امتیازات آزاد امضــا کرده ان
ــم  ــا را نداری ــن قرارداده ــایه ای بعضــی از کشــورهای همس

ــود. ــی ش ــر اجرای ــه زودت ــر چ ــم ه ــه امیدواری ک
ــرعت  ــل و س ــاالی حمل ونق ــه ب ــن هزین ــافعی همچنی ش
ــرد و  ــوان ک ــر عن ــکات دیگ ــل را از مش ــن حمل ونق پایی
ــد  ــب نیازمن ــگاه مناس ــتن در جای ــرای نشس ــا ب ــت: م گف
توجــه ویــژه بــه بخــش صــادرات هســتیم و بایــد بــر روی 

ــم. ــز کنی ــع مشــکات تمرک رف

بخش خصوصی بازیگر است نه بازی شونده
ــازمان ها و  ــور در س ــن حض ــران همچنی ــاق ای ــس ات رئی
مجامــع بین المللــی را مــورد توجــه قــرار داد و گفــت: 
ــری از  ــتفاده حداکث ــور و اس ــی حض ــاق بازرگان ــا در ات م
ــم  ــرار داده ای ــه ق ــورد توج ــی را م ــازمان های بین الملل س
ــم  ــاده ابریش ــی ج ــای بازرگان ــو، WCF و اتاق ه و در اک
ــعه صــادرات  ــه توس ــا ب ــن حضوره ــته ایم و ای حضــور داش

کمــک می کنــد.
ــگ،  ــرایط هماهن ــک ش ــم در ی ــزود: امیدواری ــافعی اف ش
ــر و  ــک بازیگ ــوان ی ــی به عن ــش خصوص ــه بخ ــاور ب ــا ب ب
نــه بــازی شــونده و اســتفاده از بخــش خصوصــی در 
بــرای  از گذشــته  تصمیم گیری هــا شــرایطی متفــاوت 

ــم ــم کنی ــادرات فراه ــعه ص توس

ادامه از صفحه 1
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ــت  ــندیکای صنع ــره س ــات مدی ــس هی ــب ریی نای
ــا تبریــک روز ملــی صــادرات گفــت:  ــرق ایــران ب ب
ــوان  ــه عن ــروز ب ــندیکا ام ــو س ــرکت عض ــج ش پن

ــدند.  ــاب ش ــادرات انتخ ــر ص ــرکت  های برت ش
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی »انــرژی امــروز«، پیــام باقــری 
در کنفرانــس مطبوعاتــی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران کــه 

عصــر امــروز برگــزار شــد؛ تصریــح کــرد: مــا 40 ســال پیــش 
ــا  ــروزه خودکف ــتیم و ام ــته داش ــا وابس ــی کام ــت برق صنع

شــدیم. 
ــی،  ــش خصوص ــارت بخ ــی از انتظ ــه »یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــاف  ــح داد: اخت ــت«، توضی ــرق اس ــاد ب ــاح اقتص ــث اص بح
قیمــت واقعــی بــرق و نــرخ تکلیفــی باعــث شــده کــه وزارت 
نیــرو نتوانــد بدهــی خــود را بــه بخــش خصوصــی دهــد و مــا 
در پنــج ســال گذشــته بــه دلیــل شــرایط نامطلــوب اقتصــاد 
بــرق دچــار رکــود شــدیم. از ســوی دیگــر، خســارات ناشــی 
از دیرکــرد پرداخــت طلبمــان هیــچ جــا دیــده نشــده اســت. 
ــر  ــود کاری دامنگی ــروز رک ــه »ام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب باق
صنعــت بــرق شــده اســت«، افــزود: تــراز وزارت نیــرو منفــی 

ــود.  ــام ش ــد انج ــرمایه گذاری جدی ــد س ــت و نمی توانن اس
بــه گفتــه وی بحــث رکــود کاری باعــث شــده کــه بســیاری 
ــت کار  ــم ظرفی ــک پنج ــا ی ــارم ی ــک چه ــا ی ــرکت  ها ب از ش
می کننــد کــه در ایــن صــورت قیمــت تمــام شــده تولیــد بــاال 

ــد. ــاز می مان ــت ب ــه رقاب ــرود و از عرص می
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــس س نایب ریی
اینکــه »در دولــت دوازدهــم وزارت نیــرو بایــد اقتصــاد بــرق را 
جراحــی و اصــاح شــود« بــه قانــون حمایــت از صنعــت بــرق 
ــت مکلــف شــده کــه مابه التفــاوت  اشــاره کــرد و گفــت: دول
قیمــت تمام شــده و تکلیفــی را بپــردازد امــا ایــن کار انجــام 

نمی شــود.
ــرای  ــی ب ــرق ارزآوری خوب ــرات ب ــادرات تجهی ص

ــور دارد کش
ــه  ــم ک ــادرات می بینی ــه »در روز ص ــان اینک ــا بی ــری ب باق
بزرگتریــن شــرکت  های صادرکننــده، مــواد خــام صــادر 
ــای  ــرق در رده  ه ــت ب ــا در صنع ــرد: م ــام ک ــد« اع می کنن
ــرق  ــرات ب ــادرات تجهی ــتیم و ص ــزوده هس ــاالی ارزش اف ب

ــور دارد.  ــرای کش ــی ب ارزآوری خوب
ــت  ــرای برون رف ــرق ب ــت ب ــاز صنع ــه نی ــاره ب ــا اش وی ب
ــعه  ــت و توس ــه دار اس ــود، ریش ــث رک ــت: بح ــود گف از رک
ــه  ــد ب ــرق می توان ــاد ب ــاح اقتص ــی و اص ــادرات غیرنفت ص

ــد.  ــک کن ــود کم ــروج از رک خ
ــادرات  ــد ص ــال ۹4، ۹8 درص ــه »در س ــان اینک ــا بی وی ب
غیرنفتــی در حــوزه صنعــت بــرق بــه ارزش 2.۵ میلیــارد دالر 
بــوده اســت« تصریــح کــرد: بزرگتریــن معضــل امــروز مــا در 
حــوزه صــادرات بــه مباحــث بانکــی مربــوط اســت و پــس از 
برجــام ، مشــکل مبــادالت بانکــی حــل نشــده اســت. یکــی 
دیگــر از مشــکات مربــوط بــه دیپلماســی صــادرات اســت. 

مــا دیپلماســی ســازنده در بــازار هــدف نداریــم.
نایب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ادامــه داد: 
دیگــر مشــکل بــه تامیــن منابــع مالــی بازمی گــردد. تحریــم 
ــرده و  ــف ک ــا را تضعی ــده م در ســال های گذشــته صادرکنن

نیــاز بــه حمایــت دارد.  اخــذ فاینانــس دولتــی هنــر نیســت. 
ــد  ــی بتوان ــش خصوص ــه بخ ــود ک ــم ش ــرایط فراه ــد ش بای

ــی کنــد. تامیــن مال

ــه  جــذب ســرمایه مســتقیم نشــانه توســعه اســت ن
فاینانــس

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه »صــادرات غیرنفتــی یعنــی صادراتــی 
کــه ربطــی بــه نفــت نــدارد و بنابرایــن صــادرات میعانــات و 
... صــادرات غیرنفتــی نیســت« تصریــح کــرد: شــاخص جــذب 
ــا  ــت ام ــعه اس ــاخص  های توس ــی از ش ــی یک ــرمایه خارج س
ــترین  ــکا بیش ــس. آمری ــه فاینان ــتقیم ن ــرمایه مس ــذب س ج

جــذب ســرمایه خارجــی بــا 2۵0 درصــد رشــد، دارد. 
ــاد  ــدی اقتص ــت درص ــد هش ــرای رش ــا ب ــزود: م ــری اف باق
بایــد ســاالنه ۵4میلیــارد دالر ســرمایه جــذب کنیــم. اکنــون 
کمتــر از ۱0 میلیــون دالر جــذب شــده اســت. فــردای جــذب 
ســرمایه خارجــی بخــش خصوصــی بایــد طــرف گفتگو باشــد. 
بــه جــای کنتــور و کابــل و ... بایــد مــواد اولیــه وارد کنیــم. 
ــاره  ــن درب ــرق همچنی ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب ریی نای
ــرارداد ۱00  ــن ق ــت: ای ــرق گف ــش ب ــرمایه در بخ ــذب س ج
درصــد قــرارداد فاینانــس اســت. یــک میلیــارد و 2۵0 میلیون 
ــز از  ــرمایه نی ــت س ــل و بازپرداخ ــت. اص ــس اس ــورو فاینان ی

ــا تضمیــن شــده اســت.  ــق کشــور م طری

 قراردادهای برق
 فاینانس است؛ نه

جذب سرمایه

ــترکی از  ــهٔ مش ــرق در بیانی ــت ب ــزرگ صنع ــکل های ب تش
رضــا اردکانیــان بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی نیــرو حمایــت 

ــد. کردن
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو، 
ــترکی از  ــهٔ مش ــرق در بیانی ــت ب ــزرگ صنع ــکل های ب تش
ــرو  ــر پیشــنهادی نی ــوان وزی ــه عن ــان ب ــر رضــا اردکانی دکت
ــن تشــکل ها کــه امــروز  ــت ای ــد. متــن حمای حمایــت کردن
در اختیــار رســانه های گروهــی قــرار گرفــت بــه شــرح زیــر 

اســت:
ــی در توســعه  ــل اصل ــی شــک یکــی از عوام ــرق ب ــت ب صنع
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــن مؤلفه ه ــاخت ها واز موثرتری زیرس
ــن  ــت. ای ــی اس ــاه عموم ــتمر و و رف ــدار، مس ــعه ای پای توس
ــود  ــگران خ ــت تاش ــا هم ــیر ب ــن مس ــه در ای ــت پای صنع
ــختی  ــت، س ــار از موفقی ــیب و سرش ــراز و نش ــال های پرف س
و تجربــه را پشــت ســر گذاشــته و بــا اتــکا بــه همیــن 
تجــارب ارزشــمند و گرانبهــا امــروز در زمــره یکــی از توســعه 
ــه  ــی در هم ــی خودکفای ــور، مدع ــع کش ــن صنای ــه تری یافت

بخش هــای ایــن صنعــت می باشــد.
صنعتــی کــه تــا چهــار دهــه پیــش کامــًا وابســته به خــارج از 
مرزهــا بــود امــروز یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان بــرق 
در جهــان اســت و جــزو چنــد کشــور نیــروگاه ســاز دنیــا قــرار 
گرفتــه بــه طــوری کــه در حیطــه ســاخت تجهیــزات و تولیــد 
ــت.  ــه اس ــورهای منطق ــرآمد کش ــرق س ــت ب ــات صنع خدم
ایــن صنعــت کــه امــروز باالتریــن ســهم را در صــدور کاال و 

خدمــات فنــی و مهندســی دارد و از ســوی دیگــر فراگیرتریــن 
ــن و  ــرای تأمی ــی ب ــانی را از نظرپوشــش جمعیت ــت رس خدم
توزیــع انــرژی بــرق بــه مــردم عرضــه می کنــد، در ســایه یــک 
ــه ســاز  ــادر اســت زمین ــد ق ــق و کارآم ــدار، الی ــت پای مدیری

توســعه ای پرشــتاب و فراگیــر بــرای کشــور باشــد.
ــن صنعــت  ــران و فعــاالن ای ــرق ای ــن وجــود صنعــت ب ــا ای ب
در بخش هــای تولیــد و توزیــع انــرژی، همچنیــن ســازندگان 
ــه رغــم  ــر ب ــک دهــه اخی ــکاران در طــول بیــش از ی و پیمان
شــرایط دشــواری کــه گذرانده انــد و بــا وجــود ســاختار 
ــی، در حــد  ــی کاف ــع مال ــدان مناب نامناســب اقتصــادی و فق
ــا  ــه داشــته و تنگناه ــدار نگ ــت را پای ــن صنع ــوان خــود ای ت
ــداوم آن  ــرایط و ت ــن ش ــد ای ــی تردی ــد. ب ــل کرده ان را تحم
ــرف  ــاز مص ــش نی ــد افزای ــه رون ــه ب ــا توج ــی را ب نگرانی های
بــرای تأمیــن بــرق مطمئــن در اقصــی نقــاط کشــور در پــی 

ــد داشــت. خواه
ــت دوازدهــم،  ــرو در دول ــر نی ــی وزی اکنــون در آســتانه معرف

ــا انتخــاب چهــره ای  ــد کــه ب ــرق امیدوارن فعــاالن صنعــت ب
ــد و  ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــایه حمایت ه ــته و در س شایس
مجلــس محتــرم، صنعــت بــزرگ و توانمنــد بــرق برای توســعه 
و پیشــرفت جــان تــازه ای گیــرد و بتوانــد بــا شایســتگی در 
ــب  ــود و جل ــای خ ــداف و برنامه ه ــه اه ــور ب ــتیابی کش دس

ــرق ایفــای نقــش کنــد. رضایــت عمومــی از خدمــات ب
ــم  ــرق اع ــت ب ــزرگ صنع ــکل های ب ــتا تش ــن راس در همی
ــروی  ــع نی ــرکت های توزی ــی ش ــی کارفرمای ــن صنف از انجم
بــرق، ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق و همچنیــن ســندیکای 
ــوان  ــه عن ــان را ب ــا اردکانی ــر رض ــران، دکت ــرق ای ــت ب صنع
ــته و  ــح دانس ــی اصل ــم، انتخاب ــت دوازده ــروی دول ــر نی وزی

ــد. ــام می دارن ــان اع ــود را از ایش ــع خ ــت قاط حمای
امیــد کــه در ســایه تخصــص، تجربــه و مدیریــت کارآمــد ایــن 
چهــره نــام آشــنا و مجــرب در صنعــت آب و بــرق کشــور بــه 
عنــوان صنعتــی زیرســاختی و بنیادیــن بــه روزهــای پرفــروغ 

و توســعه پرشــتاب خــود بازگــردد.

 حمایت تشکل های بزرگ
 صنعت بــــرق از
وزیـر پیشنهادی نیرو
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ب

رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق 
بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران گفــت: دولــت 
ــن  ــای انجم ــه اعض ــارد دالر ب ــادل ۴.۵ میلی مع
اســتصنا، بــه مــا ۹200 میلیــارد تومــان و بیــش از 
1۴ هــزار میلیــارد تومــان بــه صنعــت بــرق بدهکار 
اســت. کســی کــه بدهــکار اســت چــرا بایــد صدقه 

دهد؟
ــمس  ــی ش ــروز« عل ــرژی ام ــگار »ان ــزارش خبرن ــه گ ب
اردکانــی در در جلســه کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت 
اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران کــه صبــح امــروز 
ــر اینکــه »بــرای کاهــش شــدت  ــا تاکیــد ب برگــزار شــد ب
مصــرف انــرژی بایــد بــرای بهینــه ســازی مصــرف تــاش 
شــود« گفــت: در قانــون آمــده کــه هــر چــه انــرژی ذخیره 
شــود، بایــد معــادل آن بــه مصــرف کننــده پرداخــت شــود.

او در ادامــه افــزود: اوالد دارســی یــک آییــن نامــه نوشــتند 
کــه خــاف قانــون اســت و تــا امــروز ریالــی بابــت ذخیــره 

انــرژی پرداختــه نشــده اســت. 
اردکانــی بــا اشــاره بــه قانــون هدفمنــدی یارانه هــا گفــت: 
گرفتــن یارانــه بــرای اغنیــا صحیــح نیســت چراکــه ماننــد 

فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  رییــس 
ــن حــوزه رقمــی  ــن کــه در ای ــان ای ــا بی مهندســی ب
بالــغ بــر 34 هــزار میلیــارد وجــود دارد، اظهــار کــرد: 
مــا نبایــد دل خــود را بــه 40 میلیــارد دالر صــادرات 

ــم. ــوش کنی ــی خ غیرنفت
محمدرضــا انصــاری صبــح امــروز در مراســم روز 
ملــی صــادرات، گفــت: جــای مــا در صــادرات جایــگاه 
ــادل  ــی مع ــا رقم ــون م ــه اکن ــرا ک ــت چ ــی نیس فعل
0.24 درصــد از ظرفیــت صــادرات دنیــا را داریــم کــه 

ــم یعنــی هیــچ. ــن رق ای
ــل  ــورهایی مث ــا کش ــود را ب ــر خ ــه داد: اگ وی ادام

ــم  ــه خواهی ــن نتیج ــه ای ــم ب ــه کنی ــزی مقایس مال
رســید کــه اســتعدادها موجــود اســت امــا مــا بــرای 
توســعه صــادرات و شــکوفا ســازی آن بایــد اقدامــات 
متعــددی را در دســتور کار داشــته باشــیم. بــه عبارت 
دیگــر اگــر ریســک پذیــر نباشــیم موفــق بــه ایجــاد 

ــد. ــم ش ــکوفایی نخواهی ش
ــر  ــه ب ــی ک ــی از معضات ــه یک ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
موضــوع  دارد  وجــود  صــادرات  توســعه  راه  ســر 
ضمانت نامه هــای بانکــی اســت، عنــوان کــرد: در 
ــی و  ــات فن ــادرات خدم ــوزه ص ــر در ح ــال حاض ح
ــه  ــم ک ــادرات داری ــارد ص ــا دو میلی ــی تنه مهندس
ــا  ــه مپن ــوط ب ــن صــادرات مرب بخــش عمــده ای از ای
ــج  ــدت پن ــوان در م ــه می ت ــی ک ــود، در حال می ش

ــش داد. ــم را افزای ــن رق ــال ای س

گرفتــن صدقــه اســت؛ از ســوی دیگــر بدهــکار نیــز نبایــد 
صدقــه دهــد.

او خاطرنشــان کــرد: دولــت معــادل 4.۵ میلیــارد دالر بــه 
اعضــای انجمــن اســتصنا ، بــه مــا )شــرکت های خصوصــی 
ــارد تومــان و بیــش از  ــی( ۹200 میلی ــاق بازرگان عضــو ات
۱4 هــزار میلیــارد تومــان بــه صنعــت بــرق بدهــکار اســت. 

کســی کــه بدهــکار اســت چــرا بایــد صدقــه دهــد؟
اردکانــی بــا اشــاره بــه تشــکیل انجمــن احــداث و انــرژی 
ــه رییس جمهــور پیشــنهاد کــردم کــه در  گفــت: اخیــرا ب
ــه  ــای آن دارد ک ــا ج ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــرای قان اج
ــر  ــر قیمــت حامل هــای انــرژی بیفزاینــد. ب ۵00 تومــان ب
گاز نیــز ۵0 تومــان بیفزاینــد و ایــن پــول صــرف ســرمایه 
گــذاری شــود. از ایــن محــل در ســال ۶2 هــزار میلیــارد 

تومــان جمــع خواهــد شــد. 
ــرد: شــرایط ســرمایه گذاری مناســب  ــح ک ــی تصری اردکان

کشــور نیســت.
ــس  ــرو و ریی ــر نی ــاون وزی ســید محمــد صــادق زاده، مع
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر، در ادامــه ایــن نشســت 
گفــت: در حــوزه تجدیــد پذیرهــا موفقیــت حاصــل شــده 
ایــن بــود کــه دولــت چــاه خــود را پــر کــرد و قــرار شــد 
تنهــا از چــاه بخــش خصوصــی آب برداشــت کنــد. دولــت 
دیگــر ســرمایه گــذاری نکــرد البتــه مســیر مــا بــه ویــژه از 

ــر از اشــکال اســت. جهــت پوشــش ریســک ها پ

به ۴۰ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی دلخوش نباشیم

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ تومانی 
حامل های انرژی

سرپرســت وزارت نیــرو گفــت: بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــا 
بــرای پوشــش دادن نیــاز بــرق مصرفــی در ۱0 ســال آینــده، 
ــی  ــت کنون ــه ظرفی ــگاوات ب ــزار م ــل ۵0 ه ــتی حداق بایس

شــبکه بــرق کشــور اضافــه شــود.
 بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی صانیــر از ایســنا ، ســتار 
ــس  ــن کنفران ــی و دومی ــزاری س ــن برگ ــودی در آیی محم
ــب  ــی نص ــت فعل ــرد: ظرفی ــار ک ــرق اظه ــی ب ــن الملل بی
ــورهای  ــزو کش ــگاوات و ج ــزار م ــور 77 ه ــرق کش ــده ب ش
ــان  ــروگاه ســازی در جه ــرق و نی ــد ب ــه در تولی ــر منطق برت
ــت شــبکه  ــی و ظرفی ــر توانای ــر بیانگ ــن ام ــه ای هســتیم، ک

ــت در کشــور اســت. ــن صنع ــرق کشــور و ای ب
وی افــزود: همچنیــن وزارت نیــرو بــه علــت وجــود ســرمایه 
ــورت  ــد در ص ــی توان ــه دارد، م ــی ک ــیار خوب ــانی بس انس
ــال  ــع و  انتق ــن توزی ــای  نوی ــتم ه ــا و سیس ــود ابزاره وج
و البتــه نیــروگاه هــای بــا راندمــان باالتــر، میــزان ظرفیــت 

ــر برســاند. ــد براب ــه چن ــرق در کشــور را ب ــی ب فعل
وی تصریــح کــرد: در ســال هــای گذشــته اقدامــات بســیار 
ــا  ــه م ــه اینک ــد از جمل ــام ش ــت انج ــن صنع ــی در ای خوب
ــور را  ــوار کش ــاالی ۱0 خان ــتاهای ب ــام روس ــتیم تم توانس

ــم. ــرار کنی برق
سرپرســت وزارت نیــرو گفــت: همچنیــن ســهم بخــش 

ــا  ــت و م ــاال رف ــدت ب ــا ش ــت ب ــن صنع ــی در ای خصوص
آالن شــاهد ایــن هســتیم کــه بیــش از ۵0 درصــد بــرق 
ــی  ــن م ــی تأمی ــش خوص ــط بخ ــور توس ــدی کش تولی

ــود. ش
وی خاطرنشــان کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه در ســال 
۱3۹2حــدود ۱2۵ دقیقــه  فرکانــس خــارج از بــازه مجــاز 
داشــتیم کــه ایــن امــر در پایــان ســال ۱3۹۵ بــه حــدود 

۱2 دقیقــه در ســال رســیده اســت.
ــای  ــه ه ــی برنام ــش بین ــه پی ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
ــه  ــا توجــه ب ــد رشــد مصــرف، ادامــه داد: ب توســعه و رون
پیــش بینــی هــا بــرای پوشــش دادن نیــاز بــرق مصرفــی 
در ۱0 ســال آینــده، بایســتی حداقــل ۵0 هــزار مــگاوات 
ــه شــود. ــرق کشــور اضاف ــی شــبکه ب ــه ظرفیــت کنون ب

وی گفــت: در حــال حاضــر پتانســیل نصــب انــرژی هــای 
ــده  ــرآورد ش ــگاوات ب ــزار م ــدود 7۵ ه ــور ح ــو در کش ن
اســت کــه برنامــه وزارت نیــرو ایــن اســت در پنــج ســال 
ــا را  در  ــرژی ه ــن ان ــده ای ــب ش ــت نص ــده، ظرفی آین

ــاند. ــگاوات برس ــه ۵000 م کشــور  ب
ــای  ــا و اســتراتژی ه ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
ــی  ــای آت ــال ه ــرای س ــرق ب ــت ب ــرو در صنع وزارت نی
ــرای ســال هــای آتــی ایــن  گفــت: برنامــه وزارت نیــرو ب
اســت کــه صنعــت آب و بــرق کشــور را از نظــر اقتصــادی 

ــد. ــه بکن ــه صرف ــا و ب خودکف
وی تصریــح کــرد: بســته ای بــرای اقتصــادی شــدن طــرح 
هــای آب و بــرق و مشــارکت فعــال تــر بخــش خصوصــی 
طراحــی شــده کــه امیدواریــم در چهــار ســال آتی شــاهد 

اجرایــی شــدن آن باشــیم.
ــبختانه  ــرد: خوش ــان ک ــرو خاطرنش ــت وزارت نی سرپرس
ــود  ــی وج ــی چندان ــکات فن ــرق مش ــت آب و ب در صنع
ــاد آن  ــه اقتص ــت ب ــن صنع ــکل ای ــده مش ــدارد، و عم ن
ــته  ــن بس ــرای ای ــا اج ــم ب ــه امیدواری ــردد ک ــی گ برم
ــق  ــده فائ ــکات درآین ــن مش ــی از ای ــر بخش ــم ب بتوانی

ــم. آیی
ــرو  ــر وزارت نی ــای دیگ ــرد: از اســتراتژی ه ــه ک وی اضاف
ــرای ســال هــای آتــی تقویــت بخــش داخلــی صنعــت  ب
ــوژی،  ــال تکنول ــش و انتق ــرق، حرکــت در مرزهــای دان ب
توســعه و تقویــت بخــش صــادرات ایــن صنعــت و البتــه 
تربیــت نســلی نــو بــرای خلــق ارزش هــای بدیــع در ایــن 

صنعــت اســت.

 طراحی بسته ای برای
 اقتصادی کردن طرح  های

صنعت آب و برق
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رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایران 
گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه در دوره هــای قبلــی به 
بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق آن طــور کــه بایــد 
ــر  ــا وزی ــه ب ــری ک ــه اخی ــد در جلس ــه نمی ش توج
ــت  ــتیم درخواس ــم داش ــت دوازده ــنهادی دول پیش
بخــش  بــه  تصمیم گیری هــا  در  کــه  کردیــم 

ــود. ــتری ش ــه بیش ــی توج خصوص
ــا  ــری ب ــتی خب ــی در نشس ــی بخش ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
بیــان ایــن کــه امیدواریــم در دولــت جدیــد جایــگاه بخــش 
خصوصــی بــه طــور شایســته تری دیــده شــود، اظهــار کــرد: 
بــه نظــر می رســد کــه اردکانیــان بتوانــد مشــکالت صنعــت 
بــرق کشــور را برطــرف کنــد، لــذا امیدواریــم کــه مجلــس بــه 

وی رای اعتمــاد دهــد.
وی تصریــح کــرد: ســندیکای صنعــت بــرق تصمیــم گرفــت 
ــه  ــرو جلس ــی وزارت نی ــای احتمال ــام گزینه ه ــا تم ــه ب ک
برگــزار کنــد بــه همیــن دلیــل بــا اردکانیــان نیــز جلســه ای 
ــزار  ــرق برگ ــح مشــکالت و مســائل صنعــت ب ــرای توضی را ب
کردیــم و تنهــا جمع بنــدی کــه خیلــی بــرای مــا مهــم اســت 
ایــن شــد کــه قــرار گذاشــتیم هیــچ تصمیمــی بــدون نظــر 

بخــش خصوصــی گرفتــه نشــود.
بخشــی ادامــه داد: اردکانیــان قــول داده کــه شــرایط ســابق 
کــه برخــی افــراد در اتاق هــای در بســته تصمیماتــی را اتخــاذ 
می کردنــد و تبعــات آن گریبانگیــر بخــش خصوصــی می شــد 

دیگــر اتفــاق نیفتــد.
ــا  ــران ب ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــره س ــات مدی ــس هی ریی
ــد و در  ــت نیرومن ــک صنع ــرق ی ــت ب ــه صنع ــن ک ــان ای بی
مــرز خودکفایــی اســت، ادامــه داد: در زمینــه  صــدور خدمــات 
ــی را از خــود  ــه خوب ــرق کارنام ــت ب ــی و مهندســی صنع فن
ــکالت  ــی مش ــم تمام ــه علی رغ ــرا ک ــته، چ ــای گذاش ــر ج ب
در ۱۰ ســال گذشــته ســالی ۲۰ درصــد در زمینــه صــادرات 

ــته ایم. ــد داش رش
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نقــش ویــژه بخــش خصوصــی 
انتظــار داریــم کــه نــوع روابــط بخــش خصوصــی و دولتــی به 
ســمتی حرکــت کنــد کــه در تمــام مســائل و اقدامــات بخــش 

خصوصــی بــه عنــوان یــک پارامتــر جــدی دیــده شــود.
ــت  ــادرات صنع ــد ص ــه ۱۰۰ درص ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب بخش
ــاالی ۵۰  ــرد: ب ــار ک ــرار دارد، اظه ــت ق ــت دول ــرق در دس ب
درصــد بــرق توســط بخــش خصوصــی تولیــد می شــود امــا در 
بخــش خصوصــی اجــازه صــادرات داده نشــده اســت و ایــن 

در حالــی اســت کــه بخــش خصوصــی ظرفیــت کان بــرای 
ــرق دارد. ــادرات ب واردات و ص

رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران تصریح 
کــرد: دولــت حصــار جــدی در مبــادالت بــرق گذاشــته و بــه 
هیــچ عنــوان اجــازه ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن حــوزه را 
نمی دهــد، امــا بایــد گفــت کــه بخــش خصوصــی توانمنــدی 
ــل گاز  ــال تبدی ــور مث ــه ط ــرق ب ــد ب ــوزه تولی ــادی در ح زی
ــن پتانســیل ها توجــه  ــه ای ــت ب ــا دول ــرق دارد، ام ــه ب ــر ب فل

ــد. ــی نمی کن چندان
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال ۱3۹0 و ۱3۹۱ یــک جهــش 
ارزی صــورت گرفــت و در آن زمــان بــه قراردادهایــی منجــر 
شــد امــا بــه دلیــل تغییــر نــرخ ارز و مــواد اولیــه هیــچ کــدام 
از آن قراردادهــا بــه مرحلــه اجــرا نرســید، گفــت: وزارت نیــرو 
ــوز  ــال هن ــش س ــد از ش ــه بع ــت ک ــه ای اس ــا وزارتخان تنه

تکلیــف ایــن قراردادهــا را معلــوم نکــرده اســت.
بخشــی ادامــه داد: در حــال حاضــر کمیســیون انــرژی 
ــا  ــه ب ــم ک ــرده و امیدواری ــاله ورود ک ــن مس ــه ای ــس ب مجل

ــد. ــامان یاب ــا سروس ــن قرارداده ــس ای ــک مجل کم
ــران در  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــره س ــات مدی ــس هی ریی
ــاد  ــا اعتق ــز گفــت: م ــت نی ــرارداد یونی ــت ق خصــوص وضعی
ــرای  ــی ب ــی خارج ــش خصوص ــه بخ ــرایطی ک ــم در ش داری
ســاخت یــک نیــروگاه وارد کشــور می شــود الزم اســت 
ــن  ــرای ای ــت ب ــه دول ــی را ک ــه تمــام تســهیات و بندهای ک
شــرکت در نظــر گرفتــه بــرای بخــش خصوصــی داخلــی در 

ــرد. نظــر بگی

وجــود دارد کــه بایــد بــه طــور دقیــق بــه ایــن مســاله توجــه 
شــود.

ــاال  ــزوده ب ــا ارزش اف ــت ب ــک صنع ــرق را ی ــت ب وی صنع
دانســت و افــزود: بــرای مســاله ورود بــه صنعــت بــرق 
ــا  ــن آنه ــه از مهم تری ــود دارد ک ــی وج ــای متفاوت راهکاره
می تــوان بــه توســعه صــادرات اشــاره کــرد و بایــد گفــت کــه 
در ابتــدا بحــث رکــود بــه دلیــل نامعقــول بــودن اقتصــاد بــرق 

ایجــاد شــده اســت.
ــه راهکارهــای گــذر از رکــود در صنعــت  ــا اشــاره ب ــری ب باق
ــرق  ــت ب ــددی در صنع ــای متع ــه داد: ظرفیت ه ــرق، ادام ب
ــی کــه در صــادرات  ــد معضات ــدا بای ــذا در ابت وجــود دارد، ل
ــرود و از ظرفیت هــای صنــدوق  ــرار اســت از بیــن ب ــرق برق ب
ــش صــادرات  ــه منظــور افزای ــازار ســرمایه ب ــی، ب توســعه مل

ــرق توجــه شــود. ب

وی بــا بیــان ایــن کــه قــرارداد یونیــت ۱00 درصــد فاینانــس 
ــورو  ــارد ی ــرارداد ۱.2۵ میلی ــن ق ــه داد: ارزش ای ــت، ادام اس
ــرار اســت در دو واحــد نیروگاهــی  تخمیــن زده شــده کــه ق

اجرایــی شــود.
ــات  ــس هی ــب ریی ــری – نای ــام باق ــه پی ــن در ادام همچنی
مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران – بــا بیــان ایــن کــه 
ــرق یــک صنعــت کامــا وابســته  در آغــاز انقــاب صنعــت ب
بــود، گفــت: در حــال حاضــر بــه مــرز خودکفایــی رســیده ایم 
بــه طــوری کــه تمــام محصــوالت مــورد اســتفاده ایــن صنعت 

ــود. ــد می ش ــی تولی توســط بخــش خصوصــی داخل
وی انتظــار بخــش خصوصــی از متولیــان امــر را سروســامان 
دادن بــه بحــث اقتصــاد بــرق دانســت و اظهــار کــرد: از ســال 
ــس  ــب مجل ــه تصوی ــا ب ــت قیمت ه ــون تثبی ــه قان ۱383 ک
ــاوت  ــه تف ــرا ک ــد، چ ــکاتی ش ــار مش ــت دچ ــید، صنع رس
ــه  ــود ک ــدری ب ــه ق ــروش ب ــت ف ــده و قیم ــام ش ــت تم قیم

ــرد. ــش بب ــت خــود را پی ــرق نتوانســت وضعی ــت ب صنع
باقــری بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بخــش خصوصــی 
۱4 هــزار میلیــارد تومــان از وزارت نیــرو مطالبــه دارد، گفــت: 
رکــود کاری یکــی از مســائل مهــم وزارت نیــرو اســت کــه بــا 
ــن  ــه ای ــه ب ــرق الزم اســت ک ــت ب ــت صنع ــه وضعی توجــه ب

مســاله توجــه ویــژه ای شــود.
نایــب رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران 
ــد  ــرو بای ــم وزارت نی ــت دوازده ــه در دول ــن ک ــان ای ــا بی ب
متولــی ایــن مســاله باشــد کــه فســاد بــرق را جراحــی کنــد، 
ــاله  ــن مس ــرای ای ــادی ب ــی زی ــای قانون ــه داد: ظرفیت ه ادام

خواسته های بخش خصوصی
از اردکانیان 

ــام  ــر اع ــرژی تجدیدپذی ــی ان ــن الملل ــس بی ــر آژان مدی
کــرد هزینه هــای انــرژی خورشــیدی در یــک دهــه آینــده 
۶0 درصــد کاهــش خواهــد یافــت و بــه بــازار ایــن منبــع 

تجدیدپذیــر رونــق جدیــدی می بخشــد.
بــه گــزارش ایســنا، انــرژی خورشــیدی بــا کاهــش 
چشــمگیر هزینه هــا و بهبــود بهــره وری کــه ظرفیــت 
جهانــی را از صفــر در ابتــدای قــرن حاضــر بــه 300 
گیــگاوات تــا پایــان ســال 20۱۶ افزایــش داد، رونــق 
گرفتــه اســت. انتظــار مــی رود ظرفیــت مذکــور تــا ســال 

2020 دوبــاره افزایــش پیــدا کنــد.
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــرکل آژان ــن، مدی ــان امی عدن
ــار  ــس انتظ ــن آژان ــت: ای ــرز گف ــه رویت ــر ب تجدیدپذی
ــر ســال 80  ــده، ه ــا شــش ســال آین ــج ت دارد ظــرف پن
ــرژی خورشــیدی در  ــد ان ــگاوات ظرفیــت جدی ــا ۹0 گی ت
ــزان ظرفیــت  ــن می ــه ای ــزوده شــود ک ــی اف ســطح جهان
 LED بــرای روشــن کــردن بیــش از 800 میلیــارد المــپ
ــر  ــده باالت ــی ش ــت پیش بین ــن ظرفی ــت. ای ــی اس کاف
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ــت ک ــی اس از 73 گیگاوات

ــت ــرده اس ــی ک پیش بین
ــرژی، رشــد  ــی ان ــن الملل ــس بی ــرکل آژان ــه مدی ــه گفت ب
ــش  ــا کاه ــت ب ــن اس ــیدی ممک ــرژی خورش ــت ان ظرفی
آینــده تســریع شــود. چیــن می توانــد  هزینه هــا در 
ــرژی  ــت ان ــه ظرفی ــال ب ــگاوات در س ــی ۵0 گی ــه تنهای ب

ــد. ــه کن ــیدی اضاف خورش

انرژی خورشیدی ۶۰ درصد ارزان می شود
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اشــتفان شــولتز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران در دوره پیــش از 
تحریم هــا جــزو شــرکای اصلــی تجــاری اتریــش بــود، افــزود: 
تــاش داریــم تــا طــی پنــج ســال آتــی بــار دیگــر مناســبات 
تجــاری دو کشــور را احیــا کنیــم و بــه ســطحی کــه قبــل از 
تحریم هــا بــود برگردانیــم. پــس از آن نیــز بــا رونــدی رو بــه 
رشــد، شــاهد توســعه هــر چــه بیشــتر مــراودات اقتصــادی دو 

کشــور باشــیم.
ــرای پذیرایــی از  وی همچنیــن از برنامه ریــزی ایــن کشــور ب
رییــس جمهــور ایــران طــی ماه هــای آتــی خبــر داد و گفــت: 
ــر راه  ــر س ــی ب ــوز موانع ــام، هن ــدن برج ــی ش ــم اجرای به رغ
ایــران وجــود دارد کــه  ســرمایه گذاری های خارجــی در 
امیدواریــم طــی ســفر آقــای روحانــی و هیــات همراهــش بــه 
ــرای  اتریــش کــه محــور آن اقتصــادی اســت، راهکارهایــی ب

رفــع ایــن موانــع اندیشــیده شــود.
ــح کــرد کــه  ســفیر اتریــش در تهــران در عیــن حــال تصری
ــای  ــرمایه گذاری بنگاه ه ــش روی س ــع پی ــتی از موان فهرس
ــی و  ــرای بررس ــه ب ــار دارد ک ــران را در اختی ــی در ای اتریش
ــه راهکارهــای حــل آن، در اختیــار اتــاق تهــران  دســتیابی ب

ــرار خواهــد داد. ق
ــی ســفارت اتریــش در تهــران نیــز  همچنیــن رایــزن بازرگان
ــرای  ــی ب ــای اتریش ــگاه ه ــازی در بن ــخنانی، اعتمادس در س
حضــور در همــکاری بــا شــرکت هــای ایرانــی را گام نخســت 
ــتف  ــرد. »کریس ــوان ک ــران عن ــرمایه گذاری در ای ــت س جه
گراب مایــر« بــا اشــاره بــه موافقت نامــه فاینانــس میــان 
اتریــش و ایــران، گفــت: تامیــن اعتبــار پروژه هــای مشــترک 

ــت اتریــش تضمیــن شــده اســت. ــران، از ســوی دول در ای
الزم بــه ذکــر اســت اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تهــران بــه دعــوت اتــاق بازرگانــی ویــن، در 
آبــان مــاه ســال جــاری یــک هیــات تجــاری بــه ایــن کشــور 
اعــزام می کنــد کــه سرپرســتی آن را عــا میرمحمدصادقــی، 

ــده دارد. ــران، برعه ــاق ته ــس ات نایب ریی

ــن  ــاز ای ــران، در آغ ــاق ته ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــه  ــه موافقت نام ــش، ب ــفیر اتری ــولتز، س ــتفان ش ــدار اش دی
ــس  ــاری فاینان ــط اعتب ــاد خ ــران و ایج ــا ای ــش ب ــی اتری مال
اوبربانــک بــرای پروژه هــای اقتصــادی در کشــور اشــاره کــرد 
ــی  ــرای همکاری هــای مال ــن موافقت نامــه را مقدمــه ای ب و ای

ــران دانســت. ــا ای ــی ب ســایر کشــورهای اروپای
ــش در مناســبات  ــه حضــور اتری ــز ب ــران نی ــاق ته رییــس ات
اقتصــادی و تجــاری بــا ایــران در طــول دوره تحریم هــا اشــاره 
ــرکت های  ــز ش ــام نی ــق برج ــس از تواف ــت: پ ــت و گف داش
بــا  اروپایــی  مذاکره کننــدگان  اولیــن  جــزو  اتریشــی 

بنگاه هــای ایرانــی بودنــد.
ــی  ــل توجه ــه بخــش قاب ــان اینک ــا بی مســعود خوانســاری ب
ــران از  ــدی ای ــای تولی ــا و واحده ــین آالت کارخانه ه از ماش
ــا تــاش دولــت و بخــش  اتریــش تامیــن می شــود، افــزود: ب
خصوصــی، پــس از ســال ها ناکامــی رشــد و رونــق بــار 
ــای  ــت و فرصت ه ــته اس ــور بازگش ــاد کش ــه اقتص ــر ب دیگ
ایــران  در  اتریشــی  شــرکت های  بــرای  ســرمایه گذاری 

ــت. ــم اس فراه
وی همچنیــن بــه تبــادل هیات هــای تجــاری میــان دو 
ــاره  ــر اش ــرف از یکدیگ ــای دو ط ــناخت بنگاه ه ــور و ش کش
کــرد و گفــت: در مــاه آینــده یــک هیــات اقتصادی-تجــاری 
متشــکل از فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی عضــو اتــاق 
ــع و  ــان صنای ــا صاحب ــره ب ــو و مذاک ــرای گفت وگ ــران ب ته

ــود. ــور می ش ــن کش ــی ای ــی راه ــای اتریش بنگاه ه
ــان  ــا بی ــات ب ــن ماق ــز در ای ــران نی ــش در ته ــفیر اتری س
ــه  ــئولیت، در وزارت خارج ــن مس ــول ای ــش از قب ــه پی اینک
ــادی  ــرکای اقتص ــرای ش ــزی ب ــئولیت برنامه ری ــش مس اتری
ایــران را برعهــده داشــته اســت، گفــت: یکــی از وجــوه 
تمایــز مناســبات اقتصــادی ایــران و اتریــش، روابــط دیرینــه 
ــان دو کشــور اســت کــه در طــول دهه هــای  دیپلماســی می

ــت. ــوده اس ــو ب ــه جل ــدار و رو ب ــواره پای ــته هم گذش

اتریش، پرچم دار 
مناسبات اقتصادی اروپا 

با ایـــران
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه حضــور 
20 رایــزن بازرگانــی ایــران در کشــورهای هــدف 
صادراتــی، گفــت: در آینــده تعــداد رایزنــان بازرگانــی 

ایــران بــه ۵0 نفــر افزایــش مــی یابــد.
بــه گــزارش ایســنا، مجتبــی خســروتاج امــروز )یکــم 
آبــان( در نشســت مشــترک رایزنــان بازرگانــی ایــران 
ــا فعــاالن بخــش خصوصــی کــه در نمایشــگاه بیــن  ب
المللــی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: رایزنــان بازرگانــی 
ایــران بــه عنــوان دیــده بــان اقتصــاد مقاومتــی 
هســتند. امــروز 20 رایــزن بازرگانــی از ایــران در 

ــد. ــور دارن ــی حض ــدف صادرات ــورهای ه کش
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح کــرد: 
بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران ایــران بایــد در ۵0 
ــگاه توســعه صــادرات غیــر نفتــی  ــا ن کشــور هــدف ب
رایــزن بازرگانــی داشــته باشــد و از ایــن جهــت تعــداد 
ــدا  ــش پی ــر افزای ــه ۵0 نف ــده ب ــان در آین ــن رایزن ای

مــی کنــد.
ــاالن  ــا فع ــت رو در رو ب ــان در نشس ــزود: رایزن وی اف
ــان و  ــای بازرگان ــته ه ــا خواس ــاری ب ــادی و تج اقتص
ــدگان  ــن نماین ــا از ای ــد. م ــد ش ــنا خواهن ــار آش تج
ــم  ــا بدانی ــم ت ــزارش می خواهی ــورها گ ــایر کش در س
ــار  ــته های تج ــا و خواس ــه نیازه ــم ب ــدر می توانی چق

ــه عمــل ببخشــیم. جام
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت: نخســتین و 
مهمتریــن وظیفــه ایــن افــراد افزایــش حضــور بنــگاه 
ــر  ــورهای دیگ ــی در کش ــای ایران ــرکت ه ــا و ش ه
ــور در  ــدون حض ــادرات ب ــعه ص ــه توس ــت، چراک اس
بازارهــای بیــن المللــی، بــدون مــراوده بــا خریــداران 
ــان میســر نمــی شــود. ــدون ایجــاد اعتمــاد در آن و ب
ــا اطــاع  ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــاج اظه خســرو ت
ــان و دســته  از طیــف خواســته هــای تجــار و بازرگان
بنــدی آن هــا بــه شــکل متناســب بــه تامیــن منابــع 
مالــی از ســازمان برنامــه و بودجــه بپردازیــم.     .........
.................................................................................................
.................................................................................................
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رایزنان بازرگانی در ۵۰ کشور 
مستقر می شوند

شــرکت ســاگا انــرژی نــروژ تنهــا چنــد روز پــس از 
اینکــه دولــت آمریــکا سیاســت خصمانــه در قبــال تهــران 
در پیــش گرفــت، قــراردادی بــه ارزش 2.۵ میلیــارد 
ــای  ــاخت نیروگاه ه ــرای س ــارد دالر( ب ــورو )2.۹4 میلی ی

ــرد. ــا ک ــران امض ــیدی در ای خورش
ــا شــرکت  ــاگا ب ــی س ــق مقدمات ــزارش ایســنا، تواف ــه گ ب
ــه  ــرارداد از مجموع ــن ق ــرژی، جدیدتری ــن ان ــی امی دولت
ــان  ــی از زم ــرکت های خارج ــه ش ــت ک ــی اس قراردادهای
ــای  ــدن تحریم ه ــده ش ــته ای و برچی ــق هس ــرای تواف اج

ــد. ــا کرده ان ــران امض ــه ای ــی علی بین الملل
ــخنگوی  ــد، س ــه هالن ــرز، رون ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب
ــروژی  ــن شــرکت ن ــرارداد ای ــرژی اعــام کــرد ق ســاگا ان
ــادی از  ــای اقتص ــدن تضمین ه ــی ش ــه نهای ــان ب همچن
ســوی تهــران بســتگی دارد و تحــت آن، طــی یــک مــدت 
ــا پنــج ســاله، 2 گیــگاوات ظرفیــت تولیــد نیــرو  چهــار ت

ســاخته خواهــد شــد.
ــرای  ــرژی ب ــاگا ان ــرکت س ــخنگو، ش ــن س ــه ای ــه گفت ب
ــای  ــا، صندوق ه ــه بانک ه ــرارداد ب ــن ق ــی ای ــن مال تامی
نــروژ  دولتــی  صــادرات  ضمانت هــای  و  بازنشســتگی 
ــود  ــرمایه گذاری خ ــد دارد س ــود و قص ــد ب ــی خواه متک
ــای  ــاره قیمت ه ــاله درب ــق 2۵ س ــک تواف ــق ی را از طری

ــد. ــران کن ــرق جب ب
پنل هــای  لیتوانــی  ســولی تک  شــرکت  و  ســاگا 
خورشــیدی را تولیــد خواهنــد کــرد و باقــی تجهیــزات از 
ســوی شــرکت دلتــا الکترونیــک تایــوان تامیــن می شــود.

دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا روز جمعــه اعــام 
ــد  ــد نخواه ــه برجــام را تایی ــران ب ــدی ای ــه پایبن ــرد ک ک
ــه  ــال 20۱۵ را ب ــته ای س ــق هس ــت تواف ــرد و سرنوش ک
کنگــره واگــذار کــرد کــه ممکــن اســت آن را تغییــر دهــد 

ــد. ــرار کن ــددا برق ــابق را مج ــای س ــا تحریم ه ی
ــت:  ــپ گف ــر ترام ــم اخی ــاره تصمی ــاگا درب ــخنگوی س س
ــد،  ــام می ده ــپ انج ــه ترام ــه آنچ ــبت ب ــی نس ــا اندک م
نگــران هســتیم امــا موافــق توافــق هســته ای هســتیم و هر 
ــد،  ــام ده ــکا انج ــور آمری ــس جمه ــه رئی ــم ک ــی ه اقدام
ــدی  ــم و تردی ــه می دهی ــان ادام ــه طرح هایم ــا ب مطمئن

ــدارد. ــن موضــوع وجــود ن ــه ای نســبت ب

نروژی ها برای ساخت نیروگاه های 
خورشیدی به ایران می آیند
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اخـــبــار کــوتـــــاه

قصــد دارد در طــول مــدت ریاســت جمهوری امانوئــل 
مکــرون، رییــس جمهــور ایــن کشــور، برنامه هایــی را 
بــرای افزایــش تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر ایــن کشــور 
ــرق هســته ای را کاهــش  ــد ب ــل تولی ــد و در مقاب ــه کن ارائ

ــد. ده
راه انــدازی  ســال  انتهــای  تــا  دارد  قصــد  فرانســه 
نیروگاه هــای بــرق بــادی را بــه ۱۵ مــگاوات برســاند 
تاکنــون از همســایگان اروپایــی خــود در ایــن زمینــه عقــب 
مانــده اســت و تــا ســال 2030 هــم ایــن میــزان را بــه 2۶ 

ــاند. ــد برس درص
ــد:  ــه می گوی ــوژی فرانس ــر اکول ــورن، وزی ــتین لک سباس
ــت. و او در  ــاره اس ــد پ ــه چن ــادی فرانس ــرق ب ــش ب بخ
ــن  ــرای ای ــاش اســت یــک کارگــروه در ســطح وزرات ب ت

ــد. ــاص ده ــم اختص مه
ــود  ــد ب ــی آن خواه ــروه، در پ ــن کارگ ــت: ای ــرون گف لک
ــهیل  ــرای تس ــی ب ــد اقدامات ــی بتوان ــطح دولت ــه در س ک

دهــد. انجــام  ســرمایه گذاران  ســرمایه گذاری 
ــی در  ــام اقدامات ــروه کاری انج ــن گ ــای ای ــی از کاره یک
جهــت ساده ســازی فرآینــد اداری بخصــوص در مــورد 
ــر  ــر س ــه ب ــن نیروگاه هاســت ک ــاز ای ــورد نی ــای م زمین ه

ــود دارد. ــکاتی وج ــا مش ــت آن ه آن مالکی

بخش خصوصی برنامه ای برای ورود به صادرات گاز 
ندارد

ــه صادرکننــدگان نفــت، گاز  ــره اتحادی ــات مدی رئیــس هی
ــا  ــی فع ــش خصوص ــه بخ ــان اینک ــا بی ــیمی ب و پتروش
بخــش  فعالیــت  نیســت،گفت:  گاز  خواهــان صــادرات 
خصوصــی در بخــش صــادرات گاز در حــد صــادرات 

ــت. ــورها اس ــه کش ــول گاز ب کپس
ــان  ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــامی در گف ــعلی اس عباس
ــش  ــه بخ ــت ب ــوی دول ــادرات گاز از س ــازه ص ــه اج اینک
خصوصــی داده نمــی شــود، تصریــح کــرد: اجــازه صــادرات 
ــورت  ــه ص ــی  ب ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــوی دول گاز از س
ــه  ــه اتحادی ــود. البت ــی ش ــتی داده نم ــا کش ــه ی ــط لول خ
ــارت  ــه عب ــا ب ــیمی ی ــت، گاز و پتروش ــدگان نف صادرکنن
دیگــر بخــش خصوصــی هــم خواهــان صــادرات گاز نیســت 
ــه  ــورت نگرفت ــورد ص ــن م ــره ای در ای ــون مذاک ــا کن و ت

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد محدودی از شــرکت هــای گازی 
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــدگان نف ــه صادرکنن ــو اتحادی عص

هســتند، افــزود: فعالیــت اتحادیــه در زمینــه صــادرات گاز 
ــزرگ و کوچــک گازی  ــای ب در حــد صــادرات کپســول ه
بــه برخــی کشــورها ماننــد افغانســتان و پاکســتان اســت.

اصاحات مالیاتی فرانسه سالی ۴.۴ میلیارد یورو 
آب می خورد

وزیــر دارایــی فرانســه اعــام کــرد: اصــاح قوانیــن مالیاتــی 
ــه  ــه هزین ــن وزارتخان ــرای ای ــورو ب ــارد ی ــاالنه 4.4 میلی س

خواهــد داشــت.
نماینــدگان فرانســه بــا اصاحــات قانــون »مالیــات ثــروت« 
کــه توســط »امانوئــل ماکــرون« رئیــس جمهــور این کشــور 
ــد و قــرار اســت کــه در  ــود، موافقــت کردن مطــرح شــده ب

بودجــه ســال آینــده ایــن کشــور پیــش بینــی شــود.
 حــزب چــپ فرانســه، »ماکــرون« را متهــم  بــه دادن هدیــه 
ای بــه ثروتمنــدان ایــن کشــور بــا اعمــال ایــن کار کــرده 
اســت؛ در حالیکــه حــزب راســت فرانســه هــم معتقد اســت 

کــه ایــن طــرح بــه انــدازه کافــی کارآمــد نخواهــد بــود.  
ــت  ــی در نهای ــو جنجال ــه بحــث و گفتگ ــک هفت ــداز ی  بع
ــی« فرانســه طــرح پیشــنهادی »ماکــرون« را  »مجمــع مل
ــزی بجــز  ــر چی ــه ه ــروت« ب ــات ث ــرای تخصیــص »مالی ب

ــرد. ــب ک ــک تصوی ِمل
بــه گفتــه وزارت اقتصــاد فرانســه، اصاحــات قانــون مالیــات 
هزینــه ای معــادل 4.4 میلیــارد یــورو برابــر بــا ۵ میلیــارد 

و ۱۹0 میلیــون دالر در ســال بــرای ایــن وزارتخانــه دارد.
ــت: در حــال  ــی فرانســه گف ــر دارای ــق« وزی ــو ِل مای »برون
ــزار  ــط 3۵0 ه ــروت« توس ــات ث ــت »مالی ــر پرداخ حاض

ــت. ــده اس ــد و پیچی ــوار، ناکارآم خان
ــه گــزارش  نماینــدگان جنــاح چــپ فرانســه خواســتار ارائ
ــه  ــی ب ــن مالیات ــرات قوانی ــر تغیی ــر تاثی ــی ب ــت مبن دول

ــدند.   ــردم ش ــوم م عم
البتــه پیــش از ایــن وزیــر دارای فرانســه نســبت بــه نــاکار 
ــات و  ــت مالی ــام پرداخ ــودن نظ ــه ب ــر عادالن ــدی و غی آم
فــرار کــردن ثروتمندهــا از پرداخــت مالیــات در ایــن کشــور 
ــود: یکهــزار نفــر مالیــات دهنــده  گفتــه و عنــوان کــرده ب
ــورو   در فرانســه، بیشــترین مالیــات یعنــی 400 میلیــون ی
پرداخــت مــی کننــد کــه ۱00 نفــر از اینهــا کــه بیشــترین 
مالیــات را پرداخــت مــی کننــد در مجمــوع ۱2۶ میلیــون 
پــورو پرداخــت انجــام مــی دهنــد؛ در حالیکــه ۱00 خانــوار 
اول فرانســه کــه ثروتمندتریــن خانوارهــا هســتند، 73 

میلیــون یــورو مالیــات پرداخــت مــی کننــد.  

ــک نظــر ســنجی، ۶۹ درصــد معتقــد هســتند  ــه ی ــر پای ب
کــه تغییــر نظــام مالیــات بــه »مالیــات ثــروت« منجــر بــه 
افزایــش نابرابــری و دولــت را حامــی ثروتمنــدان مــی کنــد

با دو شرکت اروپایی برای اجرای ۵ میلیارد یورو 
پروژه پتروشیمی توافق شد

. »عــادل نــژاد ســلیم« امــروز )یکشــنبه( در مجمــع عمومی 
ایــن هلدینــگ افــزود: چهــار شــرکت زیــر مجموعــه 
ــن  ــده ای ــه در آین ــتند ک ــاده هس ــیمی آم ــرکت پتروش ش

ــی شــود. ــدام انجــام م اق
ــی  ــن الملل ــر بی ــای معتب ــرکت ه ــا ش ــره ب ــه مذاک وی ب
اشــاره کــرد و افــزود: دفاتــر فــروش پتروشــیمی در خــارج 
از کشــور راه انــدازی شــده و تــاش مــی شــود محصــوالت 
ــول  ــی وص ــه راحت ــا ب ــود ت ــه ش ــد فروخت ــورت نق ــه ص ب

شــود.
ــاخت  ــت از س ــاره حمای ــارس درب ــج ف ــگ خلی مدیرهلدین
داخــل گفــت: میــزان اســتفاده از ســاخت داخــل در ســال 
۹۵ نســبت بــه ســال ۹4 حــدود ۱7۶ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
ــارج از  ــیمی خ ــد پتروش ــا واح ــت تنه ــاره وضعی وی درب
ــده  ــان دی ــن زی ــیمی فیلیپی ــت: پتروش ــان داش ــور بی کش
ــه دنبــال رفــع ایــن مشــکات و تعییــن  اســت و اکنــون ب

ــتیم. ــف هس تکلی
نــژاد ســلیم حضــور فعالیــت هــای خــارج از کشــور را مــورد 
ــرار داد و بیــان داشــت: از اهــداف مــا حضــور در  تاکیــد ق
ــت  ــث امنی ــرا باع ــارج از کشــور اســت زی ــای خ ــروژه ه پ

ســرمایه گــذاری مــی شــود.
ــدود  ــه ح ــیمی ب ــوالت پتروش ــه محص ــان اینک ــا بی وی ب
ــد از  ــزان تولی ــت: می ــود، گف ــی ش ــادر م ــور ص 40 کش
ــن در  ــون ت ــه 2۱ میلی ــال ۹2 ب ــن در س ــون ت ۱7.2میلی
ســال ۹۵ افزایــش یافــت کــه بخشــی از آن ناشــی از فعــال 
ــای پتروشــیمی  ــع ه ــی مجتم ــای خال ــت ه ــردن ظرفی ک

ــوده اســت. ب

تاش ایران برای صادرات گاز به اروپا
ــی  ــی صادرات ــیرهای احتمال ــه مس ــال مطالع ــران در ح ای
ســاالنه 2۵ تــا 30 میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اروپــا اســت.

بــه گــزارش انــرژی امــروز ،  ایــران در حــال بررســی 
گزینــه هــای مختلــف از جملــه ایجــاد خــط لولــه از مســیر 
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان برای انتقــال گاز طبیعی 

بخش خصوصی مالک اصلی اقتصاد کشور است
ــوی  ــورای گفت و گ ــس ش ــران و ریی ــد ته ــتاندار جدی اس
در  نیــز  تهــران  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ســخنانی، بخش خصوصــی را مالــک اصلــی اقتصــاد کشــور 
ــته،  ــول دوران گذش ــه در ط ــت: اگرچ ــرد و گف ــوان ک عن
تاش هایــی بــرای بازگردانــدن اقتصــاد بــه صاحــب 
واقعــی آن یعنــی بخــش خصوصــی صــورت گرفتــه اســت، 
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــتیم ک ــاهد آن هس ــل ش ــا در عم ام
ــی  ــه دولت ــه ن ــت ک ــی هایی اس ــت بخش ــاکان در دس کم

ــی. ــه خصوص ــتند و ن هس
ــران در  ــش ته ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب ــین مقیم محمدحس
ــوی  ــورای گفت وگ ــزود: ش ــور، اف ــت کش ــاد و صنع اقتص
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان تهــران وظیفه ســنگینی 
در جهــت تقویــت بخــش خصوصــی و رفــع موانــع پیــش 
روی فعــاالن اقتصــادی برعهــده دارد و یکــی از بزرگتریــن 
ــای  ــدم تصمیم گیری ه ــن بخــش، ع ــش روی ای ــع پی موان

ــده اســت. ــازمان های مجوزدهن ــع از ســوی س ــه موق ب
بــه گفتــه وی، بخــش عمــده ای از مشــکات پیــش آمــده 
بــرای بخــش خصوصــی در طــول ســال های اخیــر، ناشــی 
از تصمیمــات اشــتباه دســتگاه های تصمیم ســاز و اجرایــی 
کشــور بــوده اســت، از ایــن رو شــورای گفت وگــوی دولــت 
ــا  ــد تــاش کنــد ب و بخــش خصوصــی اســتان تهــران بای
ــب مختلــف اقتصــادی  بررســی دقیــق و کارشناســی جوان
کشــور، دولــت و دســتگاه های زیرمجموعــه آن را از اتخــاذ 

ــای اشــتباه برحــذر دارد. تصمیم ه

فرانسه تا سال آینده ۱۵ مگاوات برق بادی تولید 
می کند

ــی  ــن کشــور قوانین ــد ای ــوژی فرانســه می گوی ــر اکول پوزی
ــاه  ــش م ــرض ش ــه در ع ــاند ک ــد رس ــب خواه ــه تصوی ب
بــادی  نیروگاه هــای  پروژه هــای  بــرای  اداری  موانــع 
ســاحلی را برداشــته و ســرعت توســعه ایــن نیروگاه هــا را 

ــرد. ــد ک بیشــتر خواه
بــه گــزارش خبرنــگار بین الملــل »انــرژی امــروز« از 
رویتــرز، فرانســه، کــه بــرای تولیــد 7۵ درصــد بــرق 
مصرفــی خــود بــه نیروگاه هــای هســته ای وابســته اســت، 
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بــه اروپــا بــرای بــه دســت آوردن ســهم بیشــتری از بــازار 
ایــن ســوخت پــاک اســت.

ــی و دیگــر  ــه دلیــل مســائل مال ــا ب ــروژه ه ــن پ گرچــه ای
ــن بســت خــورده اســت. ــه ب مشــکات ب

ــون  ــران اکن ــپرس، ای ــن اکس ــه ایندی ــزارش روزنام ــه گ ب
ــق خــط  ــه حــدود40 میلیــون مترمکعــب گاز از طری روزان
لولــه بــه عــراق و ترکیــه صــادر مــی کنــد و مجمــوع تولیــد 
گاز ایــران 880 میلیــون متــر مکعــب اســت کــه بیشــتر آن 

بــرای تامیــن نیــاز داخلــی مصــرف مــی شــود.
ــی  ــی صادرات ــیرهای احتمال ــه مس ــال مطالع ــران در ح ای
ســاالنه 2۵ تــا 30 میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اروپــا اســت.

۵۰درصد صادرات غیرنفتی میعانات و پتروشیمی 
است!

نایــب رئیــس اول کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران 
ــعه  ــیمی در توس ــت پتروش ــت صنع ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ب
صــادرات غیرنفتــی اظهارکــرد: بایــد قبــول کــرد کــه ایــران 
یــک کشــور نفتــی اســت و پایــه صــادرات برخــی کاالهــا 
نفــت اســت امــا آنچــه مهــم اســت افزایــش ارزش افــزوده و 
تکمیــل زنجیــره ارزش در ایــن کاالهاســت و طبیعــی اســت 
ــت  ــژه درصنع ــه وی ــره ارزش ب ــل زنجی ــه ره آورد تکمی ک
پتروشــیمی مــی توانــد ســهم مناســبی در توســعه صــادرات 

داشــته باشــد.
ــح کــرد: کاالهــای غیرنفتــی کــه  ــان موســی پور تصری عدن
ــه نفــت نداشــته باشــند ســاالنه بیشــتر  هیــچ وابســتگی ب
از ۱2 میلیــارد دالر نیســت و ســرمایه گــذاری هایــی کــه 
درحــال حاضــر در حــال انجــام اســت بــرای تقویــت بخــش 
غیرنفتــی کشــور نیســت بنــا بــر ایــن الزم اســت دولــت و 
بخــش خصوصــی بــا برنامــه ریــزی هــای جامــع و کاربردی 

مســیر توســعه صــادرات را تســهیل کننــد.
پتروشــیمی  صنعــت  نقــش  مــورد  در  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــت م ــن صنع ــه ای ــی ک ــگاه و ظرفیت ــادرات، جای درص
ــتغال  ــاد اش ــور و ایج ــای کش ــش درآمده ــد در افزای توان
ــد  ــا برآین ــود دارد ام ــی وج ــرات متفاوت ــد نظ ــته باش داش
ــی کشــور  ــن نظــرات اســتفاده از ظرفیــت هــای صادرات ای

ــت . ــیمی اس ــش پتروش در بخ
رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
و معــادن ایــران نیــز تصریــح کــرد: توســعه صــادرات 
غیرنفتــی یعنــی رشــد اقتصــادی، یعنــی کاهــش بیــکاری و 

بــه طبــع آن کاهــش ناهنجــاری هــای اجتماعــی، بنابرایــن 
الزم اســت بــه »بــاور عمومــی« تبدیــل شــود همــه آحــاد 
مــردم اعــم از مدیــران دولتــی و کارآفرینــان بخــش 
ــر  ــه فک ــردم ب ــی م ــان و حت ــران،  کارکن ــی، کارگ خصوص

ــند. ــادرات باش ص
بهرامــی ارض قــدس عنــوان کــرد: بخــش عمــده ای 
از صــادرات غیرنفتــی را میعانــات گازی و محصــوالت 
پتروشــیمی )نزدیــک پنجــاه درصــد( تشــکیل می دهنــد و 
بــا افزایــش یــا کاهــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی 
نــرخ ایــن اقــام نیــز دســتخوش تغییــر و تحــول می شــود 
ــر  ــور اث ــاری کش ــراز تج ــز درت ــرات نی ــن تغیی ــاً ای و طبع
ــل  ــد تکمی ــوارد بای ــن م ــه اب ــه ب ــا توج ــدی دارد و ب ج
زنجیــره ارزش و توســعه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی 
ــتری  ــه بیش ــورد توج ــی م ــام فروش ــش خ ــدف کاه ــا ه ب

ــیم. ــتری باش ــاهد ارز آوری بیش ــا ش ــرد ت ــرار بگب ق
بهرامــی خاطرنشــان کــرد : خوشــبختانه بــا فعالیــت 
ــروه  ــکیل کارگ ــی و تش ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
برنامــه ملــی پیشــبرد برونگرایــی اقتصــاد و مطالبــه جــدی 
ــایر  ــازی س ــراه  س ــن هم ــه، و همچنی ــئوالن مربوط از مس
دســتگاه ها ی اجرایــی امیــد اســت کــه در دولــت دوازدهــم 
باالتــری  رشــد  از  پتروشــیمی  محصــوالت  صــادرات 

ــود . ــوردار ش برخ

مثبت بودن فضای مجلس برای حضور اردکانیان
عمــران  کمیســیون  نایب رییــس  یارمحمــدی  علیــم 
مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه وزیــر پیشــنهادی نیــرو فــردی 
دانشــگاهی و دارای تجربیــات متعــدد داخلــی و بین المللــی 
اســت، گفــت: اردکانیــان پیــش از ایــن امتحــان خــود را بــه 

خوبــی در وزارت نیــرو پــس داده اســت.
ــورای  ــس ش ــا در مجل ــکاران م ــم هم ــزود: امیدواری وی اف
اســامی ایــن موضــوع را بــا تجــارب ایشــان گــره بزننــد و 
قضــاوت خوبــی را انجــام بدهنــد تــا بتوانیــم آثــار و تبعــات 
آن را درســال های آینــده در ایــن بخــش مشــاهده کنیــم.
نایب رییــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی 
خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون فضــای مجلــس شــورای 
اســامی نســبت بــه حضــور اردکانیــان در راس وزارت 
نیــرو مثبــت اســت. یارمحمــدی در پایــان گفــت: براســاس 
برنامه ریــزی صــورت گرفتــه جلســه رای اعتمــاد بــه وزیــر 
پیشــنهادی نیــرو یک شــنبه هفتــه آینــده در صحــن علنــی 

ــود. ــزار می ش ــامی برگ ــورای اس ــس ش مجل

جذب فاینانس پتروشیمی با یکپارچگی صادرات
قائم مقــام انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی 
بــه صــادرات ســاالنه حــدود ۱0میلیــارد  اشــاره  بــا 
دالر محصــول پتروشــیمی از ایــران، گفــت: در صــورت 
ارز  از  می تــوان  پتروشــیمی ها  صــادرات  یکپارچگــی 
ــتفاده  ــس اس ــن فاینان ــرای تضامی ــادرات ب ــل از ص حاص

ــرد. ک
شــرکت های  تصمیــم  دربــاره  کریمایــی  فریبــرز 
ــرای یکپارچه ســازی  ــول ب ــده متان ــده و صادرکنن تولیدکنن
در  صادراتــی  کنسرســیوم  یــک  ایجــاد  بــا  صــادرات 
ــرای  ــن ب ــذ تضامی ــرای اخ ــت: ب ــیمی، گف ــت پتروش صنع
بازگشــایی خطــوط اعتبــاری و فاینانــس توســط شــرکت ها 
ــا  ــی از راهکاره ــیمی یک ــت پتروش ــای صنع و هلدینگ ه
اســتفاده از ظرفیــت ارزش درآمدهــای حاصــل از صــادرات 

ــت. ــیمی اس ــوالت پتروش محص
ــر اینکــه در برنامــه  ششــم بیــش از  ــا تاکیــد ب کریمایــی ب
38میلیــارد دالر نیازمنــد جــذب ســرمایه گذاری هســتیم و 
بــرای اتمــام طرح هــای در دســت اجــرا نیــز بایــد حداقــل 
ــم،  ــذب نمایی ــرمایه گذاری ج ــارد دالر س ــش از 20میلی بی
ــان برنامــه ششــم حداقــل نیازمنــد  ــا پای اظهــار داشــت: ت
به طــور  ۵8میلیــارد دالر ســرمایه گذاری هســتیم کــه 
ایــن  و  دالر  ۱۱.۵میلیــارد  ســاالنه  می شــود  متوســط 
میــزان هرچنــد هــدف بســیار بزرگــی اســت، لیکــن بــرای 
ــارد دالر در  ــا ۱2میلی ــی ۱0 ت ــوان صادرات ــه ت کشــوری ک
ــر  ــح امکان پذی ــت صحی ــورت مدیری ــال را دارد، در ص س

اســت.

شناسایی کسب و کارهای نوپا
ایرنــا| معــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت: کســب و کارهــای 
ــازی  ــا تجاری س ــده ت ــه ای ــتارت آپ ها( از مرحل ــا )اس نوپ
ــد.  ــرار می گیرن ــران ق ــی ته ــاق بازرگان ــت ات ــورد حمای م
در  زیــادی  ســرمایه گذاران  افــزود:  حاجی پــور  هومــن 
اتــاق بازرگانــی روی اســتارت آپ های حــوزه ســامت، 
گردشــگری، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات ســرمایه گذاری 
ــا  ــته از کســب و کاره ــن دس ــم ای ــه داری ــد و برنام کرده ان
ــی معرفــی  ــاق بازرگان ــه ســرمایه گذاران ات را شناســایی و ب
کنیــم. او ادامــه داد: یکــی از برنامه هــای مهــم اتــاق 
ــتا  ــن راس ــت و در ای ــت از استارت آپ هاس ــی حمای بازرگان
ــتارت آپ، ۱2  ــان70 اس ــش از می ــوان و پای ــک فراخ در ی

مــورد را بــه نمایشــگاه جیتکــس اعــزام کردیــم. حاجی پــور 
افــزود: ســالن »جنبــش اســتارت آپ« در جیتکــس 20۱7 
ــگاه  ــر در نمایش ــرکت های حاض ــرای ش ــت را ب ــن فرص ای
ــاق  ــان خ ــا جوان ــتقیم ب ــورت مس ــه به ص ــرد ک ــاد ک ایج
ــوند و در  ــنا ش ــان آش ــور جه ــده از 40 کش ــب ای و صاح
کمتریــن زمــان بــه طرح هــا و ایده هــای جدیــد ایــن 

ــد. ــدا کنن ــراد دســت پی اف

شبکه برق ایران و عراق ماه آینده سنکرون می شود
سرپرســت وزارت نیــرو بــا تأکیــد بــر اینکــه شــبکه 
ــد شــد،  ــده ســنکرون خواه ــاه آین ــراق م ــران و ع ــرق ای ب
ــراق و زیرســاخت های آن،  ــرق ع ــرای بازســازی ب ــت: ب گف

ــت. ــروری اس ــراق ض ــران و ع ــرق ای ــنکرون ب س
ــس  ــن کنفران ــی و دومی ــیه س ــودی در حاش ــتار محم س
ــارس  ــگار ف ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــرق در پاس ــی ب بین الملل
مبنــی بــر اینکــه شــبکه بــرق ایــران و عــراق آیــا بــه زودی 
ــال  ــراق در ح ــران و ع ــت:  ای ــد، گف ــد ش ــنکرون خواه س
ــران در حــال حاضــر  ــد و ای ــی دارن حاضــر ارتباطــات خوب
بــه ایــن کشــور صــادرات بــرق انجــام می دهــد، امــا بــرای 
ــب ترین  ــکل مناس ــه ش ــر و ب ــرق بهت ــادرات ب ــه ص اینک
انجــام شــود، نیازمنــد ایــن هســتیم کــه شــبکه بــرق ایــران 

ــراق ســنکرون شــود. و ع
ــرای  ــری ب ــان بهت ــه اطمین ــرای اینک ــزود: ب ــودی اف محم
ــران  ــرد و ای ــورت گی ــور ص ــن دو کش ــرق بی ــادرات ب ص
بتوانــد بازســازی بــرق عــراق و زیرســاخت های آن را 
انجــام دهــد،  نیــاز اســت کــه شــبکه بــرق ایــران و عــراق 

ــود. ــنکرون ش س
سرپرســت وزارت نیــرو ادامــه داد: ســنکرون شــدن شــبکه 
بــرق ایــران و عــراق هــم بــه لحــاظ کیفــی و هــم بــه لحاظ 
ــب  ــد و مناس ــور مفی ــر دو کش ــرای ه ــد ب ــی می توان کم
باشــد، بنابرایــن ظــرف مــاه آینــده شــبکه بــرق ایــران بــا 

ــرق عــراق ســنکرون خواهــد شــد. شــبکه ب
وی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر زمینه هــای انجــام ایــن 
برنامــه در حــال انجــام اســت،  بنابرایــن ایــن اقــدام بســته 
ــه  ــه هرچ ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــرایطی دارد ک ــه ش ب
ــراق  ــرق ع ــاخت های ب ــازی زیرس ــران در بازس ــر ای زودت

حضــور پیــدا کنــد.
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تحریم هایــی کــه بــه واســطه نظــام ســلطه بــه مــا تحمیــل 
شــده مشــکات بســیاری ایجــاد کــرده، امــا مــا این شــرایط 

ــم. ــرف کردی ــوار را برط ــخت و دش س
شــریعتمداری ادامــه داد: اکنــون اهمیــت صــادرات از حیــث 
ارزآوری و انــواع درآمدهــا و میــل بــه توســعه پایــدار بــدون 

توجــه بــه ایــن مهــم میســر نخواهــد شــد.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: اگــر نــرخ دالر را واقعــی نکنیــم، 
تنبیــه صــادرات و تشــویق واردات صــورت مــی گیــرد، پــس 

بایــد تغییــرات صــورت دهیــم.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان ایــن کــه در ســال 
گذشــته ارزش ۱0 قلــم اول کاالهــای صادراتــی ایــران 
ــد  ــر ۵۵ درص ــغ ب ــی بال ــارد دالر یعن ــر  23.8 میلی ــغ ب بال
ــرد:  ــار ک ــوده اســت، اظه ــی کشــور ب کل صــادرات غیرنفت
ــاق در شــرایطی رخ می دهــد کــه 30 ســال قبــل  ــن اتف ای
ــی  ــای صادرات ــی کااله ــوع بخش ــزوم تن ــت از ل ــم صحب ه
ــا اکنــون پــس از گذشــت 30 ســال دســتیابی  می شــد، ام
بــه ایــن وضعیــت تاســف بــار اســت. نکتــه جالــب هــم آنکــه 
ایــن عددهــا در شــرایطی بــه دســت آمــده کــه حتــی گاز 
ــه  ــم ب ــت ه ــن دس ــوارد از ای ــی م ــن و برخ ــی، اتیل طبیع
ــن  ــت. بدی ــده اس ــبه ش ــی محاس ــادرات غیرنفت ــوان ص عن
ترتیــب در 30 ســال گذشــته بــا وجــود تاش هــای صــورت 

ــیده ایم. ــته ای نرس ــگاه شایس ــه جای ــه ب گرفت
وی همچنیــن عنــوان کــرد: در ســال های اول دولــت 
ــس  ــت از رئی ــی وق ــر بازرگان ــوان مدی ــه عن ــات ب اصاح
جمهــور وقــت دعــوت کردیــم و دیــواری را بــه عنــوان موانع 

صادراتــی طراحــی کردیــم و در آن دوره تــاش کردیــم ایــن 
دیــوار از بیــن رفتــه و بــه طاقچــه ای کوتــاه تبدیــل شــود، 
ــی روی  ــدد آجرهای ــور مج ــه ط ــال ها ب ــن س ــی ای ــا ط ام
ــی  ــوار مشــوق های صادرات ــده شــده و دی ــن طاقچــه چی ای

خوابیــده اســت.
ــا بیــان ایــن کــه مجمــوع صــادرات ایــران  شــریعتمداری ب
ــدف  ــای ه ــوان بازاره ــه عن ــه ب ــی ک ــور اول ــه ۱0 کش ب
ــارد دالر  ــادل 3۵.8 میلی ــده اند، مع ــاب ش ــی انتخ صادرات
اســت. بــه عبــارت دیگــر 8۱.4 درصــد از کاالهــای صادراتــی 
ــی  ــن در حال ــی رود، ای ــور م ــن ۱0 کش ــه همی ــا ب ــا تنه م
اســت کــه در 30 ســال گذشــته نیــز بــه طــور دائــم بحــث 
ــی را داشــته ایم. ــه بازارهــای صادرات ــوع بخشــی ب ــزوم تن ل

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کشــور ترکیــه و تاش هــای ایــن کشــور در حــوزه صــادرات 
ــن  ــادرات ای ــته ارزش ص ــال گذش ــرد: در ۱0 س ــوان ک عن
کشــور بــه 377 میلیــارد دالر رســیده اســت، در حالــی کــه 
کل حجــم صــادرات مــا در کشــور بــا وجــود تمــام تغییــرات 

صــرت گرفتــه حــدود 4۵ میلیــارد دالر اســت.
شــریعتمداری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه الزم اســت برنامه هــای 
جــدی بــرای توســعه صــادرات در دســتور کار دولــت و نظام 
ــرای صــادرات  قــرار گیــرد، اظهــار کــرد: اگــر عــزم ملــی ب
ــه دسترســی  ــوان ب ــرد می ت ــرار گی ــتور ق ــی در دس غیرنفت

بــه ایــن اهــداف امیــدوار بــود.
ــرد:  ــوان ک ــن عن ــارت همچنی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــی و  ــای گمرک ــرخ ارز، تعرفه ه ــد ن ــواردی مانن ــون م اکن
ــت  مســائلی در حــوزه قوانیــن و مقــررات موجــب محدودی
ــع  ــرای رف ــد ب ــا بای ــه م ــود ک ــدگان می ش ــرای صادرکنن ب

ــم. ــدام کنی ــع اق ــن موان ای
ــت  ــه وضعی وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
ســازمان توســعه تجــارت پرداخــت و گفــت: ایــن ســازمان 
بایــد حرکــت کنــد و ارتبــاط آن بــا مجموعــه صادرکنندگان 
ــازمان  ــددا س ــد مج ــر بای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر یاب تغیی
توســعه تجــارت خانــه صادرکننــدگان شــده و ایــن ســازمان 

ــاء شــود. ــگاه آن احی ــوده و جای ــدگان ب وکیــل صادرکنن
ــون گاه  ــه اکن ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــریعتمداری در پای ش
منفــی  رقابــت  هــدف صادراتــی شــاهد  بازارهــای  در 
ــوی  ــد جل ــت: بای ــر هســتیم، گف ــا یکدیگ ــدگان ب صادرکنن
ــکیل  ــازی و تش ــد  س ــود و در برن ــه ش ــوع گرفت ــن موض ای
ــع  ــی مرتف ــکات فعل ــا مش ــا دنی ــترک ب ــرکت های مش ش

ــود. ش

ــان  ــه رئیس جمهورش ــکا ب ــگان آمری ــی و نخب ــه مدن  جامع
ــد؟  ــد باش ــه بای ــوص چ ــن خص ــا در ای ــت م ــت. سیاس اس
ــه ای در  ــوگ حرف ــه گمــان مــن در ادامــه و تکمیــل دیال ب
عالــم دیپلماســی زمــان آن فرارســیده اســت کــه دیالــوگ 
ــه  گســترده ای در کانال هــای اقتصــادی و اجتماعــی هــم ب
ــت  ــش در یادداش ــدی پی ــد. چن ــی بیاین ــک دیپلماس کم
ــی و بخــش  دیگــری به ضــرورت کنــش گــری جامعــه مدن
ــودم. امــروز زمــان روی  ــرای صلــح پرداختــه ب خصوصــی ب
آوردن بــه ایــن کنــش گــری اســت. زبــان سیاســت بایــد از 

ــی وام بگیــرد. ــان جامعــه مدن ــان اقتصــاد و زب زب
مــاه گذشــته در اجــاس فدراســیون جهانــی اتاق هــا، اتــاق 
ــرای  ــا ب ــام اتاق ه ــکاری بان ــکیل ابت ــنهاد تش ــران پیش ای
صلــح )Chambers for Peace( را مطــرح کــرد. می شــود 
ایــن جنبــش را امــروز فعــال کــرد، هــم در ســطح منطقــه 
ــا.  ــاط دنی ــکا و دیگــر نق ــا و آمری ــا اروپ ــل ب و هــم در تعام
ــد  ــی می توان ــش خصوص ــی – بخ ــش خصوص ــاط بخ ارتب
ــه  ــی ب ــا و خوش بین ــعه همکاری ه ــرای توس ــد ب ــه امی ب
حرکــت در مســیر پیش گرفتــه شــده بیفزایــد، و از آن 
گذشــته در شــرایط موجــود اقتصــادی ایــن ارتبــاط را اهــرم 
ــر  ــوی دیگ ــد.از س ــان کن ــاد کم تحرکم ــکان دادن اقتص ت
ــا و  ــی اروپ ــکار عموم ــردن اف ــراه ک ــت هم ــد فرص ــا نبای م
ــان  ــراری گفتم ــم. برق ــت بدهی ــود از دس ــا خ ــکا را ب آمری
بیــن جامعــه مدنــی ایــران و آن کشــورها اکنــون یــک نیــاز 
ــصت  ــن ش ــه در ای ــن کاری ک ــاید بهتری ــت. ش ــرم اس مب
ــی  ــاط مردم ــاد ارتب ــام داد ایج ــوان انج ــش رو می ت روز پی
ــان  ــا همتای ــی( ب ــه مدن ــم از بخــش خصوصــی و جامع )اع
ــورها  ــن کش ــی ای ــکار عموم ــت. اف ــود در آن کشورهاس خ
ــاره  ــٌا شــنونده اخبــار منفــی درب مهروموم هاســت کــه صرف
ــار  ــد انتظ ــرا بای ــد. چ ــود بوده ان ــانه های خ ــران از رس ای
ــا  ــور م ــه کش ــی ب ــس مثبت ــا ح ــه آن ه ــیم ک ــته باش داش
ــرب  ــا غ ــا ب ــی م ــه مدن ــوگ جامع ــند؟ دیال ــته باش داش

ــد. ــوض کن ــر را ع ــن تصوی ــد ای می توان
مــا ترامــپ نیســتیم، شایســته مــا هــم نیســت کــه ماننــد 
ــش  ــه وی در صفحات ــم. بجــای ناســزاگویی ب ــار کنی او رفت
در فضــای مجــازی یــا از تریبــون رســانه ها، وقــت خــود را 

صــرف گســتراندن دیالــوگ صلــح و دوســتی کنیــم.

ادامه از صفحه 1

--

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در مراســم روز ملــی 
صــادرات گفــت: کیــک اقتصــادی مــا کوچــک مانــده و اگــر 
حجــم بــازار و تولیــد خــود را افزایــش ندهیــم ســهم مــا از 

ــود. ــد ب ــدک خواه ــی ان ــی رقم ــای جهان بازاره
ــم روز  ــریعتمداری در مراس ــد ش ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون  ملــی صــادرات کــه ب
اول رئیــس جمهــوری برگــزار شــد بــه ســابقه حضــور 
جهانگیــری در وزارت صنعــت اشــاره کــرد و گفــت: بــر 
ــان در  ــور ایش ــه حض ــم ک ــان داری ــاس اطمین ــن اس همی
معاونــت اول ریاســت جمهــوری در ایــن چهــار ســال 

قدم هــای مــا را مســتحکم تر خواهــد کــرد.
ــای  ــم صحبت ه ــن مراس ــه در ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
متعــددی دربــاره  موانــع و وضعیــت صــادرات مطــرح شــده، 
ــارد  ــد رقمــی حــدود ۱80 میلی ــا بای عنــوان کــرد: ســهم م
ــیاری  ــه بس ــا فاصل ــن رقم ه ــا ای ــوز ب ــا هن ــد، ام دالر باش
ــن  ــت ای ــن عل ــم اصلی تری ــم بگویی ــر بخواهی ــه اگ ــم ک داری
عقــب ماندگــی چیســت شــاید بتــوان گفــت فقــدان بــاور و 
عزمــی ملــی و توجــه بــه ایــن نکتــه کــه صــادرات تنهــا راه 

ــود. ــوب می ش ــت، محس ــور اس ــرفت کش پیش
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد 
ــی  ــای اصل ــرای توســعه صــادرات در اولویت ه ــی ب ــزم مل ع
ــه  ــراد ک ــروز برخــی اف ــی ام ــرد: حت ــار ک ــرد، اظه ــرار گی ق
بــرای حضــور در ایــن مراســم دعــوت شــده بودنــد در ایــن 

ــوند. ــده نمی ش ــع دی جم
وی همچنیــن بیــان کــرد: اگــر چــه در ایــن ســال ها 

کیک اقتصاد کوچک مانده است
دیوار مشوق های صادراتی خوابیده 

تهدیدهای ترامپ؛  فرصت های ما
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تاش برای جذب سرمایه 
گذاران خارجی با حضور در 

قلب مالی جهان
ــرای  ــاش ب ــیمی از ت ــی پتروش ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
جــذب ســرمایه هــای خارجــی بــا امضــای تفاهــم نامــه ســه 
جانبــه ای کــه بیــن اتــاق تهــران، اتــاق انگلســتان و ایــران و 
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن خبــر مــی دهــد و مــی 
ــان ســفر رئیــس  ــه پیــش و در جری ــد:» حــدود دو هفت گوی
اتــاق تهــران و جمعــی از فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی 
ایــران بــه لنــدن و البتــه بــا تــاش هایــی کــه از ســوی مرکــز 
ســرمایه گــذاری اتــاق تهــران صــورت گرفتــه، تفاهــم نامــه 
ــران  ــاق انگلســتان و ای ــاق تهــران، ات ســه جانبــه ای بیــن ات
ــرکت  ــر ش ــدن در دفت ــیمی لن ــی پتروش ــرکت بازرگان و ش
بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن بــه امضــا رســید کــه مــی توانــد 
ــذاران  ــرمایه گ ــذب س ــرای ج ــدی ب ــای بع ــت ه در حرک

خارجــی در ایــران بســیار موثــر باشــد.«
ــد: » همــه  مهــدی شــریفی نیــک نفــس در ادامــه مــی گوی
ــذاران،  ــرمایه گ ــم س ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاش م ت
ســرمایه هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری را بــرای ســرمایه 
گــذاری در ایــران جــذب کنیــم و لنــدن بــه عنــوان یکــی از 
ــد  ــی توان ــان م ــادی جه ــی و اقتص ــز مال ــن مراک ــی تری اصل
ــه  ــه اینک ــه ب ــد؛ باتوج ــن کار باش ــرای ای ــبی ب ــه مناس نقط
ــر و  ــهر دفت ــن ش ــان در ای ــای جه ــرکت ه ــن ش ــم تری مه
ــد و شــاهد بودیــم کــه در جلســه امضــا تفاهــم  حضــور دارن
ــی از شــرکت هــای بســیار  نامــه ســه جانبــه هــم نمایندگان

ــتند.« ــر حضــور داش معتب
او بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف اصلــی تفاهــم نامــه امضــا شــده 
ــای مهــم کشــور  ــروژه ه ــا و پ ــع، پتانســیل ه ــی صنای معرف
بــه شــرکت هــای بیــن المللــی و موسســات مالــی و اعتبــاری 
اســت، دربــاره پیگیــری هــای بعــدی تفاهــم نامــه امضا شــده، 
مــی گویــد:» از لحــاظ دفتــر و هماهنگــی هــا بعــدی دفتــر 
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن مرکــز تمرکــز خواهــد 
ــی از  ــیمی یک ــت پتروش ــید صنع ــته باش ــه داش ــود و توج ب
صنایــع اصلــی کشــور اســت کــه مزیــت هــای فراوانــی هــم 
ــی را  ــای خوب ــروژه ه ــا پ ــذاری دارد و م ــرمایه گ ــرای س ب
ــه پتروشــیمی تنهــا  ــم البت ــف کــرده ای ــه تعری ــن زمین در ای
یکــی از صنایعــی اســت کــه بــه دنبــال جــذب ســرمایه بــرای 

توســعه آن در کشــور هســتیم.«
ــی  ــن م ــیمی همچنی ــی پتروش ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
گویــد:» مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم بــا کمــک 
دیگــر اعضــا اتــاق یــک شــرکت ســرمایه گــذاری و فانــد را در 
لنــدن تشــکیل دهیــم و بتوانیم بخشــی از ســهام یک شــرکت 
ســرمایه گــذاری را بخریــم تــا بتوانیــم فاینانــس هــا را راحــت 
تــر بــرای توســعه صنایــع مختلــف در کشــورمان جــذب کنیم. 
ــز  ــا در مرک ــتقیم م ــور مس ــث حض ــد باع ــی توان ــن کار م ای
مالــی دنیــا یعنــی شــهر لنــدن شــود و معرفــی پــروژه هــای 
صنعتــی کشــورمان را راحــت تــر کنــد. همچنیــن ایــن حضور 
ــرکت  ــک ش ــا کم ــم ب ــا بتوانی ــا م ــود ت ــد ب ــی خواه موقعیت
هــای معتبــری همچــون شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن 
ــی  ــا ایران ــرکت ه ــی ش ــاختارهای مال ــی س ــات مال و موسس
ــی جهــان  ــه در موسســات مال ــل ارائ ــا قاب را اصــاح کنیــم ت

بــرای جــذب ســرمایه شــوند.«

آییــن امضــای قــرارداد ســاخت بــزرگ تریــن نیــروگاه 
ــرق،  ــگاوات ب ــد ۶00 م ــت تولی ــه ظرفی ــران ب ــیدی ای خورش
ــکا در  ــوری آمری ــس جمه ــی رئی ــس از ســخنان ضــد ایران پ
نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد برگــزار شــد. 
در ایــن آییــن »حمیــد بعیــدی نــژاد« ســفیر ایــران در لنــدن 
ــرد  ــرژی و راهب ــارت، ان ــر تج ــولم« وزی ــی ش ــس چ و »الک
ــه  ــرح ک ــن ط ــتند.مجری ای ــور داش ــس حض ــی انگلی صنعت
شــرکت »کــورکاس« انگلیــس اســت، مــی گویــد: این قــرارداد 
بــزرگ تریــن همــکاری صــورت گرفتــه میــان یــک شــرکت 
ــی  ــن الملل ــای بی ــم ه ــو تحری ــی لغ ــران در پ ــی و ای انگلیس
ــی رود. ــه شــمار م ــس از اجــرای برجــام( ب ــران )پ ــه ته علی
ــم  ــرو، قائ ــروز« از وزارت نی ــت ام ــزارش »فرص ــاس گ براس
مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل و پشــتیبانی صنعــت 
ــن  ــه ای ــه اولی ــت: تفاهمنام ــاط گف ــن ارتب ــرق در ای آب و ب
ــا  ــس ب ــاه ۱3۹۵ در انگلی ــارم تیرم ــت و چه ــه بیس توافقنام
حضــور معــاون وقــت وزیــر نیــرو بــه امضــا رســید کــه پــس 
ــه امضــای  ــا شــرکت انگلیســی ب از آن در جلســات متعــدد ب

ــد. ــر ش ــاه۱3۹۶ منج ــه ای در مردادم توافقنام
علیرضــا دائمــی ادامــه داد: ایــن نیــروگاه جــزو چنــد نیــروگاه 
از ۶00  بیــش  بــا ظرفیتــی  بــزرگ جهــان  خورشــیدی 

ــط  ــای مرتب ــتم ه ــب سیس ــش نص ــال دان ــیدی و انتق خورش
ــم  ــت تفاه ــران، یادداش ــیدی در ای ــای خورش ــرژی ه ــا ان ب

ــد. همــکاری امضــا کــرده بودن
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن ملــی تولیــد و ســازندگان انرژی 
هــای خورشــیدی انگلیــس در همیــن زمینــه بــه ایرنــا گفتــه 
بــود: مــا بــا اســتفاده از منابــع مالــی، فنــی و سیاســی کــه در 
اختیــار داریــم، درصددیــم طــرح ســاخت نیــروگاه خورشــیدی 
را بــا ظرفیــت تولیــد یــک هــزار مــگاوات بــرق در ایــران بــه 

اجــرا بگذاریــم.
ــرار  ــرح ق ــن ط ــرای ای ــار اج ــیبانی، اعتب ــا ش ــه  رض ــه گفت ب
اســت بــا اســتفاده از منابــع مالــی خارجــی و جــذب ســرمایه 

ــران تأمیــن شــود. گــذاری هــای خــارج از ای
وی افــزود: در بخــش دوم ایــن تفاهمنامــه درصددیــم کارخانــه 
ــد ۵00  ــا ظرفیــت تولی ــد صفحــه هــای خورشــیدی را ب تولی
ــای  ــرکت ه ــا ش ــارکتی ب ــورت مش ــه ص ــال ب ــگاوات در س م
ــون  ــرح را 2۵ میلی ــن ط ــرای ای ــازیم. او ارزش اج ــی بس ایران

یــورو بــرآورد کــرد.
شــیبانی اضافــه کــرد: در بخــش ســوم مــا مــی خواهیــم تجربه 
ای را کــه تاکنــون در انگلیــس، آلمــان، ســوییس و هلنــد بــه 
دســت آورده ایــم در قالــب انتقــال دانــش در زمینــه ارتقــای 

کیفیــت نصــب بــه ایــران منتقــل کنیــم.
وی تأکیــد کــرد ایــن مســئله مــی توانــد بــرای دولــت ایــران 
ــون  ــزود: اکن ــی داشــته باشــد و اف ــی و اشــتغال زای درآمدزای
انگلیــس ســاالنه رقمــی تــا 7میلیــون پونــد بابــت صــدور مجوز 
ــیدی  ــای خورش ــرژی ه ــا ان ــط ب ــای مرتب ــتم ه ــب سیس نص
روی ســقف خانــه هــا درآمــد کســب مــی کنــد. ازســال 20۱0 
میــادی تاکنــون نیــز 3۵هــزار نفــر در ایــن بخــش مشــغول 

بــه کار شــده انــد.
یادداشــت تفاهــم همــکاری در زمینــه بهــره بــرداری از انــرژی 
ــر  ــور وزی ــا حض ــر ۱3۹۵ ب ــارم تی ــت و چه ــیدی بیس خورش
ــی  ــن مل ــرو و انجم ــان وزارت نی ــم، می ــت یازده ــرو دول نی
ــه  ــدن ب ــس در لن ــای خورشــیدی انگلی ــرژی ه ســازندگان ان
امضــا رســید. ایــن یادداشــت تفاهــم توســط بهــرام طاهــری، 
مشــاور ارشــد وزیــر نیــرو و مدیــرکل دفتــر محیــط زیســت، 
ــران و  ــروی ای ــی وزارت نی ــور اجتماع ــت و ام ــی، بهداش ایمن
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن ملــی تولیــد و ســازندگان انرژی 
ــید. در  ــا رس ــه امض ــدن ب ــس در لن ــیدی انگلی ــای خورش ه
ــورج  ــرد ج ــران، »ل ــه کاردار ای ــن تفاهمنام ــای ای ــان امض زم
ــام  ــماری از مق ــس و ش ــرژی انگلی ــین ان ــر پیش ــر« وزی بارک

ــز حضــور داشــتند. ــای انگلیســی نی ه

ــاوری و  ــوع خــود از نظــر فن ــه در ن ــود ک ــد ب ــگاوات خواه م
ــی  ــت. دائم ــر اس ــم نظی ــان ک ــده در جه ــب ش ــزان نص می
ــه ای اســت کــه بایــد از نیروهــای  ــه گون افــزود: توافقنامــه ب
داخلــی بــرای ســاخت آن اســتفاده شــود و بــرآورد مــی شــود 
ــه صــورت  ــر ب ــزار و ۵00 نف ــک ه ــرای ی ــروگاه ب ــن نی در ای
مســتقیم اشــتغال ایجــاد شــود. قــرارداد ســاخت بــزرگ تریــن 
ــا بخــش خصوصــی  ــی ب ــران در حال ــیدی ای ــروگاه خورش نی
ــام  ــم مق ــه قائ ــه گفت ــه ب ــد ک ــا ش ــدن امض ــی در لن انگلیس
ــا زمــان پایــان یافتــن عملیــات  وزیــر نیــروی ایــران، بایــد ت
اجرایــی نیــروگاه، ایــن شــرکت دانــش و فنــاوری ســاخت آن 

ــد. ــال داده باش را انتق

بهــره بــرداری از نیــروگاه خورشــیدی ایــران در ســه 
ســال آینــده

ــن  ــاس ای ــرد براس ــد ک ــل تأکی ــن المل ــور بی ــام ام ــم مق قائ
ــرق  ــت، ب ــال نخس ــران در ۱0 س ــت ای ــرار اس ــه ق تفاهمنام
ــداری  ــی خری ــورت تضمین ــه ص ــروگاه را ب ــن نی ــدی ای تولی
ــرخ  ــاس ن ــرق براس ــت ب ــز قیم ــال دوم نی ــرده و در ۱0 س ک

ــود. ــن ش ــرژی تعیی ــورس ان ــازار ب ب
وی ادامــه داد: در ایــن تفاهمنامــه تأکیــد شــده اســت 
ــه  ــروگاه را ب ــن نی ــده ای ــال آین ــه س ــد در س ــس بای انگلی
ــادی  ــن صــورت بخــش زی ــه در ای ــرداری برســاند ک ــره ب به
از تعهــدات موجــود در برنامــه ششــم توســعه بــرای ســاخت 
ســاالنه یــک هــزار مــگاوات نیــروگاه هــای انــرژی نــو انجــام 

ــی شــود. م
ــای  ــرکت ه ــرای ش ــابهی ب ــای مش ــت: قرارداده ــی گف دائم
داخلــی در کشــور وجــود دارد و وزارت نیــرو آمادگــی دارد بــه 
هــر میــزان کــه ایــن شــرکت هــا درخواســت دهنــد مجــوز 

ســاخت دهــد.

ــاد  ــن اقتص ــرق دومی ــد ب ــت تولی ــش ظرفی افزای
ــه منطق

شــرکت کــورکاس اعــام کــرده اســت کــه ایــران بــه عنــوان 
دومیــن اقتصــاد منطقــه متعهــد شــده تــا ســال 2020 
ــگاوات  ــج گی ــه پن ــرق خــود را ب ــد ب ــت تولی ــادی، ظرفی می
افزایــش  دهــد. ازایــن رو، زمانــی کــه ایــن طــرح بــه پایــان 
ــیدی  ــروگاه خورش ــن نی ــزرگ تری ــب ب ــران صاح ــد، ای برس
جهــان خواهــد بــود. پیــش  از ایــن، انجمــن ملــی ســازندگان 
انــرژی هــای خورشــیدی انگلیــس و وزارت نیــرو ایــران درباره 
ســاخت نیــروگاه خورشــیدی و کارخانــه تولیــد صفحــه هــای 
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مذاکره با آلمـان و فرانسـه برای 
آموزش شرکت های نفتی

حبیــب اهلل بیطــرف« معــاون وزیــر نفــت در امــور 
مهندســی، پژوهــش و فناوری در حاشــیه مراســم تودیع 
و معارفــه روســای پیشــین و جدیــد پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: بــرای طــرح 
بومــی ســازی ۱0 گــروه کاالیــی صنعــت نفــت، نیازهــا 
ــرای هفــت گــروه، مناقصــه  تجمیــع شــده و تاکنــون ب
خریــد برگــزار شــده اســت و بــرای پنــج گــروه کاالیــی، 
ــه ارزش یــک میلیــارد و  ــرارداد ســاخت داخــل ب ۵۵ ق

۵00 میلیــون یــورو امضــا شــده اســت.
ــش و  ــی، پژوه ــور مهندس ــت در ام ــر نف ــاون وزی مع
ــرای  ــا، ب ــن قرارداده ــه »در ای ــان اینک ــا بی ــاوری ب فن
ــر  ــاوری در نظ ــال فن ــه انتق ــی برنام ــازندگان داخل س
ــاوری  ــد فن ــر اســاس آن بای گرفتــه شــده اســت کــه ب
را از طریــق شــرکت هــای خارجــی بــه داخــل منتقــل 
کننــد«، گفــت: توانمنــدی ایــن شــرکت هــا، پیــش از 
ــریف  ــی ش ــگاه صنعت ــط دانش ــه توس ــزاری مناقص برگ
ســنجیده شــده و در زمــان اجــرا نیــز دانشــگاه تهــران 

ــد. ــی کن ــد نظــارت م ــن رون ــر ای ب
بیطــرف در پاســخ بــه اینکــه »فــاز دوم شناســایی 
کاالهــای اولویــت دار ســاخت داخــل در صنعــت نفــت 
ــر  ــروه دیگ ــت: ۱7 گ ــت«، گف ــه ای اس ــه مرحل در چ

ــازی  ــی س ــاز دوم بوم ــرای ف ــت ب ــت نف ــی در صنع کاالی
ــد. ــده ان ــایی ش ــت شناس ــن صنع ــرد ای ــای پرکاب کااله

معــاون وزیــر نفــت در امــور مهندســی، پژوهــش و فنــاوری 
بــا تأکیــد بــر حمایــت از ســاخت داخــل و حضــور ســازندگان 
ــت: در  ــی گف ــی و خارج ــای داخل ــگاه ه ــی در نمایش داخل
دســتاوردهای  و  تحــوالت  تخصصــی،  هــای  نمایشــگاه 
شــرکت هــا و صنایــع عرضــه شــده اســت و ضمــن بازاریابــی، 
ــا ایــن توانمنــدی هــا آشــنا مــی شــوند. بازدیدکننــدگان ب

ــن  ــازه تری ــا ت ــاالن ب ــازندگان و فع ــنایی س ــزود: آش وی اف
ــان ســازندگان و دســتگاه  ــل می ــش تعام ــا، افزای ــاوری ه فن
ــت و مشــخص شــدن  ــت نف ــده در صنع ــای مصــرف کنن ه

نیازهــای واقعــی صنعــت از دیگــر مزایــای برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه هاســت.

بیطــرف بــا بیــان اینکــه »وزارت نفــت از نمایشــگاه هــای 
ــت:  ــد«، گف ــی کن ــت م ــت حمای ــت نف ــی صنع تخصص
بــرای نمونــه در نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نفــت 
اهــواز کــه بــزودی برگــزار مــی شــود، مشــارکت داریــم و 
شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب بــه عنــوان محــور اصلــی 
ــت  ــت معاون ــال دارد؛ معاون ــن نمایشــگاه، حضــوری فع ای
ــن  مهندســی، پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت نیــز در ای

ــژه دارد. ــه ای وی ــگاه، غرف نمایش
بــه گــزارش تســنیم، قــرار اســت همزمــان بــا نهمیــن دوره 
ــت  ــت نف ــزات صنع ــاخت تجهی ــی س ــگاه تخصص نمایش
خوزســتان، در جنــوب کشــور از طــرح جدیــدی رونمایــی 
ــه جلوگیــری از ورود کاالهــای نفتــی  شــود کــه منجــر ب
مشــابه ســاخت داخــل مــی شــود. نهمیــن دوره نمایشــگاه 
تخصصــی ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت خوزســتان از 
تاریــخ ۱۱ لغایــت ۱4 آبــان مــاه ۹۶ بــا همــکاری شــرکت 
ــی  ــرکت مل ــوب، ش ــز جن ــت خی ــق نف ــی مناط ــای مل ه
ــتان در  ــگاههای خوزس ــرکت نمایش ــران و ش ــاری ای حف
محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی خوزســتان در 

اهــواز برگــزار مــی شــود.

امضای ۱.۵ میلیارد 
یورو قرارداد 

ساخت داخل در 
صنعت نفت

رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا تاکید 
بــر لــزوم ارتقــا یافتــن شــرکت هــای نفتــی ایرانــی از مذاکــره 
بــا کشــورهای آلمــان و فرانســه بــرای آمــوزش شــرکت هــای 
نفتــی ایرانــی و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــرای ایــن 

ــن  ــام ای ــا فعــا ن ــی انتخــاب شــده اســت ام و شــرکت ایران
ــود.  ــام نمی ش ــرکت اع ش

ــارس  ــاز ۱۱ پ ــای اول و دوم ف ــه جکت ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــرد: جک ــح ک ــت، تصری ــده نیس ــدان پیچی ــی چن جنوب
ســوم فــاز یــازده پــارس جنوبــی هــم پیچیــده اســت و هــم 
وزن بیشــتری دارد بــه همیــن دلیــل بایــد ســازنده ها و 
شــرکت های مختلــف ایرانــی را بــه توتــال معرفــی کنیــم تــا 

ــد. ــام ده ــای الزم را انج ــال ارزیابی ه توت
ــا  ــت ب ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی ــن س ــس انجم ریی
اشــاره بــه ســهم ۵۱ درصــدی شــرکت های ایرانــی در 
طــرح توســعه فــاز یــازده پــارس جنوبــی، گفــت: بــرای آنکــه 
ــای  ــد نیازه ــا بتوانن ــوند ت ــد ش ــی قدرتمن ــرکت های ایران ش
ــا کشــورهای خارجــی در حــال  ــال را پاســخگو باشــند ب توت
مذاکــره هســتیم تــا ایــن کشــورها بــرای شــرکت های 
ایرانــی کارگاه هــای آموزشــی برگــزار کننــد تــا شــرکت های 

ــد. ــال پاســخ دهن ــای توت ــه نیازه ــد و ب ــا یابن ــی ارتق ایران
ــازی شــرکت های  ــزوم قدرتمندس ــر ل ــد ب ــا تاکی ــان ب خیامی

ــود  ــرارداد ب ــتین ق ــال نخس ــا توت ــرارداد ب ــت: ق ــی، گف ایران
ــرکت های  ــا ش ــری ب ــی دیگ ــای نفت ــت قرارداده ــرار اس و ق
ــن  ــم ای ــای مه ــی از بنده ــه یک ــود ک ــا ش ــی امض خارج
ــن  ــت؛ بنابرای ــی اس ــرکت های ایران ــارکت ش ــا مش قرارداده
شــرکت هــای ایرانــی بایــد تــوان همــکاری بــا شــرکت هــای 

ــند. ــته باش ــی را داش خارج
وی بــه ایــن ســوال کــه بــا چــه کشــورهایی بــرای برگــزاری 
ــره  ــی مذاک ــرکت های ایران ــرای ش ــی ب ــای آموزش کارگاه ه
ــورهای  ــا کش ــره ب ــال مذاک ــا در ح ــخ داد: فع ــده، پاس ش
آلمــان و فرانســه هســتیم البتــه ایــن مذاکــرات هنــوز قطعــی 

نشــده اســت.
ــه  ــزات صنعــت نفــت ادام رییــس انجمــن ســازندگان تجهی
داد: بــرای گرفتــن مشــاور قــرار اســت کمک هایــی بــه 
ــای  ــی آق ــاور صنعت ــت زاده مش ــای نعم ــود. آق ــن ش انجم
زنگنــه قــول داده از طریــق وزارت نفــت بــه انجمــن کمــک 
ــز  ــی نی ــاق بازرگان ــا ات ــتا ب ــن راس ــن در ای ــد. همچنی کن

کرده ایــم. مذاکــره 

شــرکت هــا بــا هــدف ارتقــای آن هــا خبــر داد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــا خیامی ــروز، رض ــرژی ام ــزارش ان ــه گ ب
انتخــاب یــک شــرکت ایرانــی بــرای ســاخت نخســتین 
جکــت فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی گفــت: مناقصــه برگــزار شــده 
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گزینــه  دربــاره  خامکانــی«  امیــری  »حســین 
ــت: در  ــرو گف ــدی وزارت نی ــرای تص ــنهادی ب پیش
شــرایط کنونــی، مشــکل آب در وزارت نیــرو بیــش 
ــد و  ــی ده ــان م ــود را نش ــا خ ــش ه ــایر بخ از س
ــت،  ــان آب اس ــه از متخصص ــان ک ــور اردکانی حض

ــد. ــش باش ــد اثربخ ــی توان م
ــه  ــد در مجلــس شــورای اســامی اضاف نماینــده مــردم زرن
کــرد: البتــه از وزیــر پیشــنهادی نیــرو انتظــار مــی رود کــه 
هــم بــرای بخــش آب برنامــه هــای کوتــاه مــدت و دراز مدت 
داشــته باشــد و هــم ضریــب اطمینــان تامیــن بــرق کشــور 

را افزایــش دهــد.
ــن  ــه در قوانی ــی ک ــت های ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
کشــور در ارتبــاط بــا انــرِژی هــای تجدیدپذیــر وجــود دارد، 
انتظــار مــی رود ظرفیــت نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور 

ارتقــا پیــدا کنــد.
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
تاکیــد بــر اینکــه وزیــر نیــرو قطعــا بایــد بــرای »مدیریــت 
ــه داشــته باشــد، گفــت: هــم اکنــون ۱8  ــع آب« برنام مناب
اســتان مــا در فــات مرکــزی دچــار کــم آبــی هســتند؛ ایــن 
اســتان هــا بیــش از 4۵ میلیــون نفــر جمعیــت دارنــد کــه 
ــورد  ــه آب م ــود ک ــاش ش ــع آب ت ــت مناب ــد در مدیری بای

نیــاز ایــن اســتان هــا تامیــن شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، پــس از آنکــه مجلس در جلســه بیســت و 
نهــم مردادمــاه بــه »حبیــب اهلل بیطــرف« رای اعتمــاد نــداد، 
رییــس جمهــوری دیــروز »رضــا اردکانیــان« مدیــر انســتیتو 
مدیریــت منابــع زیســت محیطــی دانشــگاه ســازمان ملــل را 
بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی نیــرو بــه مجلــس معرفــی کــرد 
ــه رییــس جمهــوری را  ــروز نام ــح ام ــی صب ــی الریجان و عل

اعــام وصــول کــرد.
رییــس مجلــس در جلســه علنــی امــروز اعــام کــرد: جلســه 
رای اعتمــاد بــه وزیــران پیشــنهادی علــوم و نیــرو یکشــنبه 

هفتــه آینــده برگــزار مــی شــود.
اردکانیــان وزیــر پیشــنهادی نیــرو در ســال ۱337 در شــهر 
ــه دنیــا آمــد؛ وی دانــش آموختــه رشــته مهندســی  ــزد ب ی
عمــران دانشــگاه صنعتــی شــریف )۱3۶2( اســت؛ مــدرک 
ارشــد در مهندســی منابــع آب )۱372( و  کارشناســی 
دکتــری خــود را در زمینــه مدیریــت منابــع آب )۱37۶( از 
دانشــگاه مــک مســتر کانــادا )Mac Master(اخــذ کرده اســت .  
اردکانیــان مدیــری اجرایــی در زمینــه مدیریــت منابــع آب 

اســت کــه پارســال بــه عنــوان هماهنــگ کننــده کارگــروه 
ــی آب  ــن الملل ــد بی ــزی ســازماندهی دهــه جدی ــه ری برنام
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــوب مجم )۱407-۱3۹7( مص

انتخــاب شــد.
وی پیــش از ایــن بــه عنــوان مدیــر موســس برنامــه 
ــی  ــت اروپای ــی آب و سرپرســت معاون ــن الملل ــه اول بی ده
دانشــگاه ســازمان ملــل فعالیــت کــرده و در ســالهای اخیــر 
ــگاه  ــِی دانش ــت محیط ــوم زیس ــکده عل ــام دانش ــتاد تم اس

ــت. ــوده اس ــان ب ــدن آلم ــی درس فن
در طــول ســه دهــه گذشــته، اردکانیــان مدیــر موســس و راه 
انــدازی واحدهــای مختلفــی در ســطوح ملــی، منطقــه ای و 
بیــن المللــی بــوده و بــه عنــوان مقــام ارشــد ســازمان ملــل 
ــداف توســعه  ــاده ســازی اه ــدی در پی متحــد، نقشــی کلی

پایــدار در بخــش آب و محیــط زیســت ایفــا کــرده اســت.
ــوان  ــه عن ــی، وی ب ــن الملل ــای بی ــئولیت ه ــش از مس پی
ــور آب در  ــاون ام ــتین مع ــرو و نخس ــر نی ــام وزی ــم مق قائ

ــت. ــرده اس ــت ک ــرو فعالی وزارت نی
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کمک می کن

ــه در  ــرو ک ــنهادی نی ــر پیش ــای وزی ــه ه ــوس برنام رئ
انرژی هــای  چهــار بخــش »آب و پســاب«، »بــرق و 
ــع انســانی، علــم، فنــاوری  تجدیدپذیــر«، »مدیریــت مناب
تأمیــن منابــع  و پشــتیبانی صنعــت« و » مدیریــت 

مالی«اســت،تقدیم مجلــس شــد.
ــرو،  ــل از وزارت نی ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
همزمــان بــا معرفــی  »رضــا اردکانیــان« بــه عنــوان گزینه 
پیشــنهادی وزارت نیــرو از ســوی ریاســت جمهــوری بــه 
ــه  ــا و رزوم ــات برنامه ه ــامی جزیی ــورای اس ــس ش مجل
ــس شــورای اســامی شــد. ــدگان مجل ــم نماین وی تقدی

براســاس گــزارش هــا، ایــن برنامــه در چهــار بخــش »آب 
و پســاب«، »بــرق و انرژی هــای تجدیدپذیــر«، »مدیریــت 
منابــع انســانی، علــم، فنــاوری و پشــتیبانی صنعــت« و » 

مدیریــت تأمیــن منابــع مالــی« تنظیــم شــده اســت.
متــن گــزارش نشــان مــی دهــد کــه گزینــه پیشــنهادی 
وزارت نیــرو در ایــن برنامــه ســعی کــرده ضمــن توصیــف 
ــه  ــه ب ــه، در ادام ــش در مقدم ــر بخ ــی ه ــیمای کل س
بررســی چالــش هــا، راهبردهــا و برنامــه هــای پیشــنهادی 
ــاده  ــال پی ــن ح ــا و در عی ــش ه ــن چال ــع ای ــت رف جه
ســازی راهبردهــای موجــود بپــردازد. بــه نظــر مــی رســد 
ــه  ــه برنام ــه در مقدم ــان ک ــرو چن ــنهادی نی ــر پیش وزی
خــود نیــز بــه آن اشــاره داشــته در دوره جدیــد بدنبــال 
ــو در برنامــه هــای توســعه در صنعــت  ــه رویکــردی ن ارائ
ــه زعــم او در عیــن  ــرق اســت، برنامه هایــی کــه ب آب و ب
اعتــراف بــه برخــی کاســتی هــا در ســال هــای گذشــته 
ــم  ــه ه ــگاه ب ــی ن ــل نوع ــا، حام ــن از آن ه و درس گرفت
پیوســته در مدیریــت منابــع آب، خــاک و انــرژی بــا هــم 

اســت.
ــداف وزارت  ــه اه ــان ب ــه اردکانی ــن برنام ــن در ای همچنی
نیــرو در دولــت دوازدهــم بــه شــرح ذیــل اشــاره کــرده و 
مســیر حرکــت صنعــت تــا پایــان دوره 4 ســال آینــده بــر 

اســاس ایــن محورهــا خواهــد بــود:
- حصــول اطمینــان از تامیــن آب و بــرق مطمئــن و 
پایــدار در جهــت رفــع نیازهــای متعــارف بخشــهای 

ــور ــف کش مختل
ــتقرار  ــق اس ــره وری آب از طری ــی و به ــای حکمران - ارتق
ــت  ــر مدیری ــع آب مبتنــی ب ــت بهــم پیوســته مناب مدیری
ــی و  ــز و محل ــای آبری ــی، حوضه ه ــطح مل ــا در س تقاض
ــاب  ــی پس ــعه و بازچرخان ــای توس ــرح ه ــرای ط ــز اج نی
ــرزمین  ــش س ــدار، آمای ــعه پای ــول توس ــت اص ــا رعای ب
مختلــف  ســرمایه های  بیــن  متقابــل  هماهنگــی  و 
اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی بــا مشــارکت 

ــان ــر ذی نفع مؤث
ــر  ــا تمرکــز ب ــرق کشــور ب -  ارتقــای بهــره وری شــبکه ب
توســعه پایــدار، امنیــت عرضــه و تقاضــا، بهبــود کیفیــت 
انرژی هــای  گســترش  بــا  زیســت  محیــط  حفــظ  و 

ــر تجدیدپذی
- مدیریــت منابــع انســانی، ارتقــای ســطح دانــش و 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــاوری ب ــش و فن ــعه پژوه ــت، توس خاقی

ــل ــد داخ ــوان تولی ــت ت تقوی
ــرق از  ــت آب و ب ــب و کار در صنع ــط کس ــق محی - رون
طریــق تعامــل حداکثــری بــا بخــش خصوصــی و تعاونــی 
ــال  ــور فع ــی، حض ــای قانون ــدی از ظرفیت ه ــا، بهره من ه

ــی و بیــن المللــی و جــذب ســرمایه. در بازارهــای مل

 برنامه های گزینه پیشنهادی
 وزارت نیرو به مجلس تقدیم

شد

 حرکت به سمت مدیریت به هم
پیوسته آب، خاک و انرژی؛
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ــر  رویتــرز طــی گزارشــی نوشــت علیرغــم موضــع تهاجمی ت
ــر در  ــران، انرژی هــای تجدیدپذی ــد ترامــپ در قبــال ای دونال
حــال رشــد و شــکوفایی در ایــران هســتند بــه طــوری کــه 
انتظــار مــی رود طــی پنــج ســال آینــده ظرفیــت تولیــد آنهــا 

حداقــل هقــت برابــر شــود.
علیرغــم موضــع تهاجمی تــر دونالــد ترامــپ در قبــال ایــران، 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در حــال رشــد و شــکوفایی در ایــران 
ــج ســال  ــی رود طــی پن ــه انتظــار م ــه طــوری ک هســتند ب

آینــده ظرفیــت تولیــد آنهــا حداقــل هفــت برابــر شــود.
ــا  ــران امض ــا ای ــه ب ــن زمین ــه در ای ــراردادی ک ــن ق آخری
ــه ارزش  ــرژی ب ــگا ان ــروژی س ــرکت ن ــا ش ــرارداد ب ــد، ق ش
ــرق  ــروی ب ــات نی ــاخت تاسیس ــرای س ــارد دالر ب 2.۹ میلی

ــود. ــید ب خورش
بــر اســاس آمــار وزارت نیــروی ایــران، ایــن کشــور بــا ۱24 
شــرکت عمدتــا اروپایــی توافــق کــرده اســت تــا تاسیســات 
تولیــد 2380 مــگاوات بــرق از نیروهــای تجدیدپذیــر در 
ایــران نصــب کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه اکنــون 340 

ــود. ــد می ش ــران تولی ــر در ای ــرژی تجدیدپذی ــگاوات ان م
ــیدی  ــزارع خورش ــادی، م ــای ب ــات از نیروگاه ه ــن تاسیس ای
ــوده  ــت ت ــوزاندن زیس ــا س ــه ت ــی گرفت ــرق آب ــدهای ب و س
ــران  ــی شــود. ای ــا شــامل م ــش خانه ه ــرای گرمای ــه ب و زبال
یکــی از امضــا کننــدگان توافــق اقلیمــی 20۱۵ پاریس اســت 
ــزان  ــا می ــان ۱۹۵ کشــور متعهــد شــده اســت ت ــه در می ک
تولیــد آالینده هــای زیســت محیطــی خــود را محــدود کنــد.
ــای  ــرژی ه ــازمان ان ــات س ــی از مقام ــی، یک ــد بهرام فری
ــر وزارت  ــت نظ ــرق تح ــرژی ب ــره وری ان ــر و به تجدیدپذی
نیــروی ایــران در ایــن رابطــه گفــت: »ایــران تــاش می کنــد 
ــود را  ــرژی خ ــبد ان ــر از س ــای تجدیدپذی ــهم انرژی ه ــا س ت

ــت محیطی  ــدات زیس ــه تعه ــن ب ــد و همچنی ــش ده افزای
ــد.« ــل کن ــی عم بین الملل

ــات  ــب تاسیس ــران، نص ــه ای ــه بلندپروازان ــزود برنام وی اف
تولیــد ۵ گیــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر تــا ســال 2022 

ــت. اس
ــد  ــی کنن ــت م ــران فعالی ــه در ای ــرکت هایی ک ــان ش در می
مــی تــوان بــه شــرکت انگلیســی کوئرکــس اشــاره کــرد کــه 
ــزرگ جهــان در  ــه احــداث ششــمین مــرزع خورشــیدی ب ب
ــورو کمــک  ــا ســرمایه گذاری نیــم میلیــارد ی ــران ب مرکــز ای

کــرد.
شــرکت هلنــدی گلوبــال رینوئبــل اینوســتمنت )جــی آر آی( 
ــادی در  ــه خورشــیدی و ب ــک مزرع ــا ی ــز در نظــر دارد ت نی
ایــران احــداث کنــد تــا بیــش از ۱.7 گیــگاوات بــرق تولیــد 

کنــد.
ایــن شــرکت ها بــرای تامیــن مالــی ایــن پروژه هــا از 
آژانس هــای اعتبــار صادراتــی اروپایــی، بــازار خصوصــی 
بــورس و موسســات مالــی آســیایی اســتفاده کرده انــد.

ــران،  ــال ای ــپ در قب ــر ترام ــه ت ــع خصمان ــه موض در نتیج
ســرمایه گذاری  ایــران  در  قبــا  کــه  شــرکت  برخــی 
ــش  ــار« در پی ــر و انتظ ــرد »صب ــه رویک ــد، ک ــد، گفتن کردن
ــی  ــگ یونان ــه هلندی ــوان ب ــه می ت ــت از جمل ــد گرف خواهن
مایتیلینئــوس اشــاره کــرد کــه یــک مزرعــه خورشــیدی ۱0 

ــت. ــاخته اس ــران س ــی در ای مگاوات
آنتیگونــی فاکــو، ســخنگوی ایــن شــرکت گفــت: »مــا پیــش 
ــد  ــال رص ــران در ح ــدی در ای ــروژه جدی ــر پ ــت ه از دریاف

تحــوالت هســتیم.«
جــی آر آی اعــام کــرد: »مــا اســتراتژیمان در قبــال ایــران را 

ــم داد.« تغییر نخواهی

مدیرعامــل توانیــر گفــت: ســی و دومیــن کنفرانــس بیــن 
المللــی بــرق و نمایشــگاه هــای جانبــی میزبــان هــزار و ۹7 
مقالــه بــا مشــارکت بیــش از دو هــزار نویســنده داخلــی و 

خارجــی از بیــش از 300 ســازمان مختلــف اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، آرش کــردی در ســی و دومیــن 
کنفرانــس بیــن المللــی بــرق و نمایشــگاه جانبــی بــا بیــان 
اینکــه ایــن کنفرانــس زمانــی کارش را تنهــا بــا 24 مقالــه 
ــن  ــون ای ــت: اکن ــرد، گف ــاز ک و حضــور 32 پژوهشــگر آغ
ــا  ــزرگ ب ــی ب ــن الملل ــی بی ــک گردهمای ــه ی ــس ب کنفران
ابعــادی ملــی و منطقــه ای تبدیــل شــده اســت کــه شــاهد 
ــا مشــارکت بیــش از دو هــزار  ــه ب ارســال هــزار و ۹7 مقال
ــازمان  ــش از 300 س ــی از بی ــی و خارج ــنده داخل نویس
ــه ســی و دومیــن کنفرانــس بیــن  ــرای دبیرخان مختلــف ب
ــی نشــان گــر اهمیــت، فراگیــری و  ــه خوب ــرق ب المللــی ب
اثربخشــی کنفرانــس اســت کــه امــروز شــاهد افتتــاح آن 

هســتیم.
ــر از  ــی و ۱40 نف ــه علم ــران 20 کمیت ــه داد: دبی وی ادام
اعضــای کمیتــه هــای علمــی کنفرانــس بــا صــرف صدهــا 
نفــر ســاعت وقــت مقــاالت را بررســی کــرده و بــرای ۹78 
ــوان داوران  ــه عن ــت ب ــرگان صنع ــتادان و خب ــر از اس نف
ــت  ــس از دریاف ــه پ ــد ک ــرده ان ــال ک ــس ارس ــن کنفران ای
نظــر داوران و بررســی مجــدد آنهــا در طــی ده هــا جلســه 
ــه از ۱40 دانشــگاه  کمیتــه هــای علمــی تعــداد 3۹3 مقال
ــه ایــن ترتیــب  و شــرکت هــای مختلــف پذیرفتــه شــد. ب
ــل و  ــای داخ ــگاه ه ــده از دانش ــه ش ــه پذیرفت ۱۹8 مقال
خــارج از کشــور و ۱۹۵ مقالــه از شــرکت هــا داشــتیم. در 
ایــن میــان شــرکت هــای بــرق منطقــه ای، توزیــع نیــروی 
بــرق و نیــروگاه هــا بــه ترتیــب 4۶، ۶۵ و ۱4 مقالــه 

ــد. ــه شــده دارن پذیرفت
ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــه روز برگ ــردی، در س ــه ک ــه گفت ب
2۱0 مقالــه بــه صــورت شــفاهی و در پنــج تــاالر بــه صورت 
همزمــان و تعــداد ۹8 مقالــه نیــز بــه صــورت پوســتر ارائــه 
ــه شــده در  ــاالت پذیرفت ــی مق ــه تمام مــی شــود. مجموع

وب ســایت کنفرانــس موجــود اســت.

کنفرانس بین المللی بــرق 
فرصت هــم نشیــنی 

صنعت و دانشگاه
تولید تجدیدپذیرها 

در ایران ۷برابر 
می شود

ااهــواز -نهمیــن نمایشــگاه تخصصــی ســاخت داخــل 
تجهیــزات صنعــت نفــت خوزســتان آبــان مــاه ســال جــاری 

ــود. ــی ش ــزار م ــواز برگ در اه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، برپایــی ایــن نمایشــگاه یکــی 
از اقدامــات ایــن شــرکت بــرای اجــرای برنامــه هــای 
راهبــردی توســعه ســاخت داخــل، جلــب همــکاری و ایجــاد 
پیونــد بــا ســازندگان کاالی نفــت و توجــه بــه بومــی ســازی 

ــت. و خوداتکایی اس
ــن در  ــوب همچنی ــز جن ــت خی ــق نف ــی مناط ــرکت مل ش
ــا  ــود ب ــی خ ــای اجتماع ــه مســئولیت ه ــتای عمــل ب راس
برگــزاری ایــن نمایشــگاه زمینــه توســعه کشــور و اســتان 
ــا اســتفاده از  خوزســتان از طریــق ایجــاد اشــتغال مولــد ب
ــازار بــزرگ کاالی صنعــت نفــت را فراهــم مــی  ظرفیــت ب

کنــد.
ــن  ــه نهمی ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــر اس ب
ــت  ــزات صنع ــل تجهی ــاخت داخ ــی س ــگاه تخصص نمایش
نفــت خوزســتان از ۱۱ تــا ۱4 آبــان مــاه در محــل دائمــی 
ــزار مــی  نمایشــگاه بیــن المللــی خوزســتان در اهــواز برگ
شــود و پذیــرای شــرکت هــا و ســازندگان تجهیــزات 

ــود. ــد ب ــت خواه ــت نف صنع
شــرکت هــا، صنعتگــران و مراکــز علمــی و پژوهشــی 
ــام  ــت ن ــتر و ثب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــد ب عاقمن
ــرکت  ــایت ش ــه وب س ــد ب ــی توانن ــگاه م ــن نمایش در ای
آدرس  بــه  خوزســتان  المللــی  بیــن  هــای  نمایشــگاه 

کننــد. مراجعــه   ahvazfair.ir
ــل  ــاخت داخ ــی س ــگاه تخصص ــن نمایش ــی نهمی در برپای
ــگاه  ــرکت نمایش ــتان، ش ــت خوزس ــت نف ــزات صنع تجهی
هــای بیــن المللــی خوزســتان مشــارکت و شــرکت هــای 
مهــم نفتــی از جملــه شــرکت ملــی نفــت ایــران، شــرکت 
ملــی گاز ایــران، شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران 
ــران  ــرآورده هــای نفتــی ای و شــرکت پاالیــش و پخــش ف
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــزات نف ــازندگان تجهی ــن س و انجم

ــد. ــی کنن ــت م خوزســتان حمای

نهمین نمایشگاه ساخت 
تجهیزات صنعت نفت 

خوزستان برگزار می شود

گزارش رویترز از تحوالت در سبد انرژی ایران؛
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کتاب »جامعه شناسی اقتصادی« نوشته ریچارد سوئدبرگ ) -1۹۴8(، جامعه شناس و اقتصاددان، است.
ــه  ــه در ده ــود ک ــوب می ش ــد محس ــادی جدی ــی اقتص ــم در جامعه شناس ــای مه ــی از کتاب ه ــوان یک ــه عن ــاب ب ــن کت ای
ــا مقالــه مــارک گرانووتــر متولــد شــد؛ بنابرایــن حــوزه جدیــدی در علــوم اجتماعــی بــه شــمار می آیــد و  هشــتاد میــادی ب
بــرای مطالعــه پدیده هــای اقتصــادی خــرد و کان از منظــر جامعه شناســی بســیار راه گشاســت. ایــن کتــاب نخســت بــا عنــوان 
»منفعت طلبــی و ســاختار اجتماعــی« در اختیــار محققــان قــرار گرفــت. انتخــاب ایــن عنــوان متفــاوت بــرای نشــان دادن برنهــاد 

ــود.  ــد ب اصلــی ریچــارد ســوئدبرگ در جامعه شناســی اقتصــادی جدی
در مقدمه کتاب »جامعه شناسی اقتصادی« می خوانیم:

»همان طــور کــه خواننــدگان ماحظــه خواهنــد کــرد و ریچــارد ســوئدبرگ هــم متذکــر شــده اســت، مقالــۀ ســخت و پیچیــده ای 
ــی  ــو و جامعه شناس ــیک از یک س ــاد نئوکاس ــد و اقتص ــرای جدی ــاد نهادگ ــاوت اقتص ــم تف ــرای فه ــدن آن ب ــا خوان ــت، ام اس
ــاد  ــری اقتص ــم نظ ــز پارادای ــری در تمای ــۀ مختص ــم مقدم ــه مترج ــن اینک ــت. ضم ــر الزم اس ــوی دیگ ــد از س ــادی جدی اقتص

ــت. ــزوده اس ــاب اف ــدای کت ــادی در ابت ــی اقتص ــیک و جامعه شناس نئوکاس
ــد را به دقــت تشــریح کــرده اســت. وی در سراســر  ــاب اصــول جامعه شناســی اقتصــادی جدی ــن کت ریچــارد ســوئدبرگ در ای
ــادی از  ــی اقتص ــو و جامعه شناس ــد از یک س ــان جدی ــاد نهادگرای ــیک و اقتص ــاد نئوکاس ــه اقتص ــان اندیش ــاب می ــول کت فص
ــادی  ــی اقتص ــگاه جامعه شناس ــا جای ــد ت ــح می ده ــدام را توضی ــوه هرک ــت وج ــود و به دق ــل می ش ــز قائ ــر تمای ــوی دیگ س
ــرای  ــی ب ــات جامعه شناس ــت در نظری ــه منفع ــام نظری ــاوه در ادغ ــد. به ع ــن کن ــادی روش ــده اقتص ــه پدی ــد را در مطالع جدی
ــی  ــز در جامعه شناس ــاختاری را نی ــای س ــوئدبرگ حفره ه ــن س ــد. همچنی ــاش می کن ــادی ت ــب اقتص ــن مکات ــتفاده از ای اس
ــی را پیــش روی محققــان علــوم اجتماعــی  ــد نشــان داده اســت. تشــریح ایــن حفره هــا برنامــه تحقیقــی خوب اقتصــادی جدی

ــد«. ــعه دهن ــتر توس ــه بیش ــد را هرچ ــادی جدی ــی اقتص ــا جامعه شناس ــذارد ت می گ
نظرات کا

جامعه شناسی اقتصادی: ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی


