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دولت چراغ بی اعتمادی به بخش 
خصوصی را خاموش کند 

سالح ورزی/ اتاق بازرگانی ایران 
 در یک حالت خوش بینانه می توان تصور کرد 
دولت دوازدهم بر پایه ارزیابی شتاب زده از دخل 
و خرج ارزی و بر پایه برآورد نادرست از رفتار 
رانت جویانه نهفته در ذات افراد، ناگهان اعالم 
کرد هر ایرانی می تواند برای هر مصرفی دالر با 
این تصمیم  قیمت 4200 تومان خریداری کند. 
از تقاضای پرشتاب  با موجی  گیج کننده دولت 
در  آمارهای  مطابق  و  مواجه شد  بازار  از سوی 
 20 دولت  اعالم  از  پس  ماه  دریک  دسترس، 

میلیارد دالر ثبت سفارش انجام شد.
نمی توان  که  بود  دولت  ذهن  به  هشدار  یک  این 
به  کارشناسی  برآورد  و  پژوهش  بدون  و  آسانی  به 
دیدگاه های  دارای  افراد  برخی  کرد.  اعتماد  بازار 
بدون  برتری  باورهای  به  نزدیک  و  محافظه کارانه 
با این  چون وچرای دولت بر بخش خصوصی وقتی 
اینکه  تجربه شکست خورده مواجه شدند به جای 
آزادی بازار ارز را در دستور کار قرار دهند به این 
فکر افتادند که حاال دیگر نباید به هیچ روندی که 
کرد.  اعتماد  می شود  منجر  بازار  شدن  آزادتر  به 
این گونه بود که خواست بخش خصوصی برای آزاد 
کردن بازار ارز و برچیدن بساط دالر فسادآور و رانت 

ساز 4200 تومانی نادیده گرفته شد.

کارگاه آموزشی سندیکا

بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از 
افزایش قیمت ارز  چیست؟

درخواست سندیکا از 
شرکت های سازنده و 
تامین کننده:
 اعالم قیمت اقالم تولیدی 
صنعت برق

نحوه  بخشنامه  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه 
2  جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

3  تشکیل کارگروه صادرات در وزارت نیرو
طریق  از  کشور  روستای   2500 به  برق رسانی 

3  انرژی های تجدیدپذیر
ظرفیت تولید برق پنل های خورشیدی کشور 

4  650 مگاوات ساعت است
و  مدرن ترین  از  مجلس  نمایندگان  بازدید 

5  پرظرفیت ترین دیتاسنتر کشور
 2 فاینانس  با  خارجی  سرمایه گذاری  حضور 

6  درصدی در پروژه های نیروگاهی
معافیت عراق از تحریم ها و خطری که از بیخ 

7  گوش صنعت برق ایران رد شد
ذی نفع اصلی مالکیت فکری، بخش خصوصی 

8  است
9  !نان در مشهودات
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دالر  رژیم  برپایی  نخست  روزهای  آن  در  دولت 
دستوری، به صادرکنندگان اجبار می کرد باید دالر 
حاصل از صادرات خود را به قیمت دستوری به دولت 
بفروشند. این خواست بهت انگیزی بود که از پیش، 

روشن  آگاهان  برای  آن  شدن  اجرایی  امکان  عدم 
به  بی اعتمادی دولت  این گونه شد که چراغ  و  بود 
بخش خصوصی در درون دولت از سوی یک گروه 
روشن شد و هنوز ادامه دارد. این بی اعتمادی دولت 
به بخش خصوصی و پافشاری بر روی دالر 4200 
تومانی برای صادرکنندگان راه را برای فراری دادن 

دالر از بازار دولت ساخته هموار کرد.
به این ترتیب بود که بازار ارز با بدترین شرایط مواجه 
شد و سرانجام دولت پذیرفت شبکه ای برای دادوستد 
ارز در قیمتی میان دالر 4200 تومانی و دالر 13 تا 
15 هزارتومانی بازار آزاد باز کند که به دالر نیمایی 
نشست های  در  اما  روزها  این  است.  شده  مشهور 
نهادهای  مدیران  و  خصوصی  بخش  که  گوناگونی 
فرماندهی  به ویژه سه محل  کابینه  اقتصادی  اصلی 
اقتصاد یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه وبودجه و 
وزارت اقتصاد برگزار می شود، صادرکنندگان اصیل 
غیر  و  پتروشیمی  از  غیر  کاالهای  شناخته شده  و 
دارند.  اختالف  دولت  با  نکته  چند  درباره  فوالد  از 
آن ها از دولت می خواهند اوالً درباره فرصت برگشت 
ارز حاصل از صادرات به آن ها مهلت بیشتری دهد، 
تبعیت  آزاد  بازار  از  دالر صادراتی  نرخ  درباره  ثانیاً 
ارز  بازار،  این  در  دهد صادرکنندگان  اجازه  و  کند 
خود را بفروشند و ثالثاً درباره میزان صادرات واقعی 
و  اجحاف  صادرکنندگان  به  گمرک  که  اظهاری  و 
قیمت آن ها را در اندازه های باال تعیین می کند به 

توافق برسند.
نتیجه  این  به  روزها  این  در  اقتصادی  فعاالن  همه 
کابینه،  در  پیروز  اندیشه ای  جریان  که  رسیده اند 
اندیشه ای است که اصوالً به بخش خصوصی اعتماد 
ندارد. بازرگانان اصیل تاکید دارند که اگر ارزی از 
گروهی  رخنه  دلیل  به  برنمی گردد  و  خارج  کشور 
که  است  صادراتی  بازار  در  رسیده  دوران  به  تازه 

نادرست  ارزی  سیاست های  دلیل  به  آن ها  ورود 
دولت بوده است. این گروه با استفاده از کارت های 
دارند  دستیابی  نیمایی  دالر  به  اجاره ای  بازرگانی 
تومان  هزار   9 تا   8 قیمت  به  بازار  این  از  دالر  و 
انواع کاالها دالر  با صادر کردن  و  خریداری کرده 
بازار  به دست آمده را یا وارد کشور نمی کنند یا در 
آزاد به دو برابر قیمت می فروشند. این اصرار بخش 
خصوصی اصیل در این نشست های مشترک میان 
بخش خصوصی و دولت به جایی رسیده که حاال 
تراز دیگری  اثبات کنند میهن پرست  باید  هرکدام 

هستند.
و  عجیب  دلیل  به  که  هستند  دولت  در  مردانی 
اما  ندارند  اعتماد  خصوصی  بخش  به  نشده  اثبات 
بودن  کارشناس  به  از بخش خصوصی می خواهند 
آن ها و به اینکه آن ها به فکر ایران هستند اعتماد 
کنند. باید از این گروه دولتی ها پرسید چرا چراغ 
بی اعتمادی را روشن کردید و چرا فتیله آن را باال 
بخش خصوصی  دارید  انتظار  چرا  و  می دارید  نگه 
است  شده  اثبات  آن  که خالف  شما  کارآمدی  به 
اعتماد کند؟ اعتماد یک مقوله ذهنی و اندیشه ای 
سازمان هاست  و  افراد  برنامه  و  کارنامه  بر  مبتنی 
اساس  این  بر  دانست.  را جاده دوطرفه  آن  باید  و 
باید به منطق و خرد احترام گذاشت و توجه کرد 
که  است  دیگر  نهاد  اعتماد  پایه  بر  نهادی  هر  که 
گام  دارد  پیشنهاد  نگارنده  می دهد.  نشان  واکنش 
نخست برای بازسازی فرایند اعتمادسازی دوباره در 
ماجرای ارز را دولت بردارد و از همان جایی که این 
آتش روشن شده از همان جا آن را خاموش کند. 
بی اعتمادی فزاینده دو سویه به بدترین پیامدهای 
فزاینده  مارپیچ  رسید.  خواهد  ناشناس  و  آشنا 
بازار  و  می رسد  بیشتر  آتش سوزی  به  بی اعتمادی 

ارز را می سوزاند و به خاکستر تبدیل می کند.

کارگاه آموزشی آشنایی با 
بخشنامه نحوه جبران آثار 
ناشی از افزایش قیمت ارز 

سندیکای صنعت برق ایران به منظور آشنایی 
فعاالن صنعت برق با بخشنامه نحوه جبران آثار 
ناشی از افزایش قیمت ارز، کارگاه آموزشی برای 

شرکت های عضو برگزار می کند.
نحوه  که»بخشنامه  است  شده  تاکید  نامه  این  در 
حاوی  ارز«  قیمت  افزایش  از  ناشی  آثار  جبران 
نکات متعددی است که بهره برداری از آن نیازمند 
آشنایی دقیقتر کارفرمایان، سازندگان و پیمانکاران 
صنعت از مفاد این بخشنامه می باشد. در این راستا 
سندیکای صنعت برق ایران در نظر دارد روز دوشنبه 
21 آبان ماه ساعت 8:30 الی 13، کارگاه آموزشی 
آثار  جبران  نحوه  بخشنامه  با  »آشنایی  موضوع  با 
نمایندگان  با حضور   » ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و شرکت توانیر 

برگزار کند.  
 بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود جهت 
حضور در این کارگاه، نسبت به تکمیل فرم مربوطه 
و ارسال آن به دبیرخانه سندیکا تا تاریخ 20/08/97 
از طریق شماره فکس 66944967  اقدام فرمایند.

 محل برگزاری: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- 
میرزاحسنی-  کوچه  بهشتی-  خیابان  به  نرسیده 
اتاق   3 شماره  ساختمان  اول-  طبقه   -18 پالک 

بازرگانی تهران، خانه تشکل  ها
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تشکیل کارگروه صادرات در 
وزارت نیرو

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی از 
تشکیل کارگروه صادرات در وزارت نیرو خبر داد 
و گفت: در آینده نزدیک این کارگروه به منظور 
توسعه صادرات تشکیل خواهد شد و برنامه های 

متعددی را نیز در این راستا در نظر گرفته ایم.
محسن بختیار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نقشه 
راه سندیکا برای توسعه صادرات کاال، تجهیزات و 
خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق، اظهار کرد: 
این نقشه راه یک نقشه راه کامل در این حوزه است 
که شامل چالش ها، راهکارها و اهداف برای محقق 

شدن این هدف است.
وی با بیان این که براساس این نقشه راه پیش بینی 
می شود که تا سال 1404 در سه سناریوی مختلف 
میزان صادرات بین 17 تا 32 میلیارد دالر افزایش 

یابد، اظهار کرد: وزارت نیرو قصد دارد تا این نقشه 
و  دهد  قرار  خود  فعالیت های  انجام  محور  را  راه 
نسبت به تکمیل این نقشه راه اقدام کند، به گونه ای 
تطبیق  موجود  مقررات  و  قوانین  با  را  شرایط  که 
دهد و اگر در جایی الزم است قوانین و مقرراتی را 
با اخذ مصوبات از دولت و مجلس شورای اسالمی 

نهایی کند.
اقتصادی  و  برنامه ریزی  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
ادامه داد: هدف وزارت نیرو توسعه صادرات است و 
در این زمینه نیز هر اقدامی که الزم باشد را انجام 
دریغ  بزرگی  و  کوچک  کار  هیچ  از  و  داد  خواهد 

نخواهد کرد.
نیرو  نیز همایون حائری»معاون وزیر  چندی پیش 
صادرات  زمینه  در  گفت:  انرژی«  و  برق  امور  در 
می کنیم  دریافت  منسجمی  کارهای  دستور  انرژی 
اما نیاز است که با همفکری بخش خصوصی نقشه 

راه را مشخص کنیم.

آخرین وضعیت برق رسانی به روستاهای کشور تا پایان 
مهرماه؛

برق رسانی به 2500 روستای 
کشور از طریق انرژی های 

تجدیدپذیر
مهرماه  پایان  تا  شده  برق دار  روستاهای  تعداد 
به 57 هزار و 95 روستا با تعداد چهار میلیون 

و 497 هزار خانوار رسیده است که از این تعداد 
برق 229 روستا با دو هزار و 536 خانوار از طریق 
سیستم های انرژی های تجدیدپذیر تامین شده 

است.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
برنامه های  رسیدگی به وضعیت مناطق محروم در 
در  است.  خاصی  اولویت  دارای  کشور  برق  صنعت 
متعهدترین،  از  کشور  روستایی  جامعه  میان  این 
است  جامعه  اقشار  کم توقع ترین  و  زحمتکش ترین 
و برق رسانی به روستاها می تواند نقش به سزایی در 
زدودن چهره محرومیت و افزودن به توانمندی های 

روستاییان ایفا نماید.
از این رو از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه تعداد 
برخوردار  برق  نعمت  از  خانوار   758 با  روستا   65
 107 روستاها  این  به  برقرسانی  برای  که  شده اند 
شبکه  کیلومتر   42 متوسط،  فشار  شبکه  کیلومتر 
فشار ضعیف روستایی احداث و تعداد 97 دستگاه 
نصب  آمپر  مگاولت   3.1 ظرفیت  با  ترانسفورماتور 

شده است.
بدین ترتیب تعداد روستاهای برق دار شده تا پایان 
چهار  تعداد  با  روستا   95 و  هزار   57 به  مهرماه 
میلیون و 497 هزار خانوار رسیده است که از این 
خانوار   536 و  هزار  دو  با  روستا   229 برق  تعداد 
از طریق سیستم های انرژی های تجدیدپذیر تامین 

شده است.
همچنین طی سال های اخیر تعداد سه هزار و 260 
مناطق  از  برخی  در  کوچ نشین  و  عشایری  خانوار 
تولید برق خورشیدی  از طریق دستگاه های  کشور 

قابل حمل برق رسانی شده است.
براین اساس تاکنون 98 درصد روستاهای کشور و 
99 درصد خانوارهای مناطق روستایی از نعمت برق 

برخوردار شده اند.
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معاون وزیر نیرو،
ظرفیت تولید برق پنل های 

خورشیدی کشور 650 مگاوات 
ساعت است

قم - ایرنا - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
با اشاره به تمرکز فعالیت های وزارت متبوع خود 
بر  تولید انرژی های پاک و تجدید پذیر گفت: در 
حال حاضر ظرفیت برق تولیدی از نیروگاه ها و 
پنل های بادی و خورشیدی کشور650 مگاوات 

ساعت است.
به گزارش ایرنا، همایون حائری عصر شنبه در مراسم 
بهره برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی قم در 
طبق  داشت:  اظهار  استان  این  سفید  کوه  منطقه 
برآورد صورت گرفته ظرفیت تولید برق خورشیدی 
در کشور تا پایان دولت دوازدهم باید به چهار هزار 
باید  مگاوات ساعت برسد، که برای تحقق این امر 

ساالنه دو بار افزایش ظرفیت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق از انرژی های 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با  کشور  در  پاک 
در پایان سال 95 برابر با 250 مگاوات ساعت بود، 
افزود: این ظرفیت در پایان سال 96 با درایت های 
سازمان انرژی های تجدید پذیر و حمایت وزیر نیرو 
به 500 مگاوات ساعت رسید، و تا آخر سال جاری 
نیز باید به یکهزار مگاوات ساعت برسد که تاکنون 
ظرفیت  که  شده  محقق  آن  ساعت  مگاوات   650

بسیار خوبی است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به فراهم بودن زمینه الزم 
برای توسعه نیروگاه های تولید انرژی پاک و وجود 
با  افزود:  کار  این  برای  گذار  سرمایه  و  فنی  دانش 
توجه به ارزش افزوده ای که ساخت این نیروگاه ها 
و پنل های خورشیدی برای کشور دارد، روز به روز 

شاهد احداث آنها خواهیم بود.
شده  تعیین  شاخص  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
در صنعت برق کشور از این پس شیوه انرژی برق 
و  فسیلی  سوخت  از  گیری  بهره  بدون  تولیدی 

آالینده است.
حائری با بیان اینکه برق تولید شده از طریق انرژی 
نیروگاه  همچنین  و  آبی  خورشیدی،  بادی،  های 
روش  ترین  پاک  جز  ترکیبی  سیکل  و  اتمی  های 
های تولید برق به شمار می رود، افزود: ساالنه 35 
میلیارد کیلو وات ساعت برق در نیروگاه های سیکل 

ترکیبی تولید می شود، که این رقم در پایان سال 
تولیدی کشور  برق  از 20 درصد کل  بیش  به   96
رسیده، که سال به سال نیز در حال افزایش است، 
و امیدواریم در سال های نزدیک آن را به 30 درصد 

برسانیم.
برق  مصرف  جویی  صرفه  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
زمانی  تولیدی  برق  ساعت  وات  کیلو  هر  گفت: 
ارزشمند است که در مصرف آن صرفه جویی های 
نقش  این صورت  در  که  چرا  دهیم،  انجام  را  الزم 
انرژی های بادی و خورشیدی و همچنین سرمایه 
می  پیدا  بیشتری  نمود  بخش،  این  در  ها  گذاری 

کند.
از  برغم   97 تابستان  در  افزود:  نیرو  وزیر  معاون 
دست دادن پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در 
نیروگاه های آبی کشور، با حمایت های استانداران 
و دستگاه های اجرایی بواسطه کاهش کار در ساعت 
های اوج مصرف 2 هزار مگاوات در برق صرفه جویی 

شد.
وی یادآور شد: در صورت عدم این صرفه جویی و 
برای تامین این میزان برق با توجه به تلفات بخش 
نامی  ظرفیت  و  داخلی  مصارف  همچنین  و  توزیع 
نیروگاه باید سه هزار مگاوات نیروگاه برق را احداث 

می کردیم .
وی افزود: برای انتقال و توزیع هر کیلو وات ساعت 
برق باید هزار یورو هزینه شود، که با این کار تیمی 
در  بودند،  آن  محوریت  استانداران  که  جمعی  و 

مجموع سه هزار یورو صرفه جویی شد .
بزرگترین نیروگاه خورشیدی قم و سومین نیروگاه 
خورشیدی  ردیاب  سیستم  به  مجهز  خورشیدی 
 10 با  برق  مگاوات   10 تولید  ظرفیت  با  کشور 
در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  یورو  میلیون 
منطقه کوه سفید این استان به بهره برداری رسید.

http://tnews.ir/site/5cba121802438.html?h=1
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بازدید نمایندگان مجلس از 
مدرن ترین و پرظرفیت ترین 

دیتاسنتر کشور
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 

هیات همراه از دیتا سنتر ملی آسیاتک به عنوان 
کشور  دیتاسنتر  پرظرفیت ترین  و  مدرنترین 

بازدید کردند.
از  نقل  به  و  مهر  خبرگزاری  بازرگانی  گزارش  به 
آسیاتک  داده های  انتقال  شرکت  عمومی  روابط 

نماینده  حسینی کیا  سیدجواد  بازدید  این  در 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  و  سنقر  مردم 
و  کرمانشاه  مردم  نماینده  صفری  احمد  مجلس، 
اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
غالمرضا حیدری، مهدی مظهری و محمد ستاری 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  مشاورین  از 
اسالمی و جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت 

آسیاتک حضور داشتند.
حسین  بازدید،  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
آسیاتک  شرکت  کار  و  کسب  معاون  علیمحمدی 
به  تهران  میالد  برج  انتخاب  علل  معرفی  بر  عالوه 
برای  جهان  مخابراتی  بلند  برج  ششمین  عنوان 
استقرار دیتا سنتر ملی آسیاتک، توضیحات کاملی 
شامل  آسیاتک  شرکت  خدمات  انواع  خصوص  در 
ها،  داده  میزبانی  سنتر،  دیتا  و  سرور  خدمات 
دامنه، اینترنت پر سرعت ADSL۲+ ، پهنای باند 
سرویس های  و  ثابت  تلفن  اشتراکی،  و  اختصاصی 

مبتنی بر رسانه های تعاملی ارائه کرد.
بازدید کلیه بخش های دیتا سنتر آسیاتک  این  در 
پشتیبان،  برق  و  رسانی  برق  سیستم های  شامل 
سیستم های امنیتی و نظارتی 24 ساعته و همچنین 
در  موجود  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  تجهیزات 
مورد  دیتاسنتر کشور  پرظرفیت ترین  و  مدرن ترین 
بازدید قرار گرفته و توضیحات کاملی در خصوص 

چگونگی عملکرد آن ارائه شد.
نماینده  بازدید سیدجواد حسینی کیا  این  ادامه  در 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  و  سنقر  مردم 
مجلس گفت: زیر ساخت های بسیار مناسبی توسط 
ایجاد  خصوصی  بخش  عنوان  به  آسیاتک  شرکت 
و  حمایت جدی  به  نیاز  قدردانی،  جز  به  که  شده 
زیرساخت های آن وجود  توسعه  برای  همه جانبه 

دارد.

عالوه  شد  مشخص  بازدید  این  در  داد:  ادامه  وی 
بر حمایت از توسعه زیرساخت ها، فعالیت در جهت 
فرهنگ سازی و اصالح الگو و روش مصرف باید به 
صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در دیتا سنتر 
آسیاتک ظرفیت های بسیار زیادی با تالش جوانان 
و متخصصان بوجود آمده و آماده بهره برداری است 
که با افزایش آگاهی مخاطبین و حمایت های دولت 
از  می تواند  مخاطبان،  به  تسهیالت  ارائه  زمینه  در 
تا منابع بخش  بالفعل تبدیل شده  به  بالقوه  حالت 
باعث  و  شده  استفاده  بهینه  صورت  به  خصوصی 

تولید و اشتغال شود.
عضو  و  کرمانشاه  مردم  نماینده  صفری  احمد 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
دلیل  به  آسیاتک  از  تقدیر  ضمن  بازدید  این  در 
سنتر  دیتا  ایجاد  و  توجه  قابل  گذاری  سرمایه 
بررسی  با  افزود:  بین المللی  استانداردهای  با  مجهز 
و  قوی  مدیریتی  که  شد  مشخص  دستاوردها  این 
مشغول  آسیاتک  در  کارآمد  و  متخصص  نیروهایی 

به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: فعالیت های آسیاتک در همه زمینه ها 
نیاز به حمایت دارد و سعی خواهیم کرد با همکاری 
و  نمایندگان  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
معادن  و  صنایع  و  انرژی  کمیسیون های  اعضای 
مجلس شورای اسالمی، فضای مطلوبی را برای ادامه 

فعالیت های مثبت شرکت آسیاتک فراهم آوریم.
از  یکی  گفت:  پایان  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
جمهوری  مقدس  نظام  دغدغه های  اصلی ترین 
است  اشتغال زایی  بحث  مسئولین  و  ایران  اسالمی 
توانم در  از همه  اعالم می کنم  از همین جا  و من 
تا  کرده  استفاده  مردم  نماینده  عنوان  به  مجلس 
به  کمک  و  خصوصی  بخش  ارتقاء  برای  شرایط 

اشتغال زایی در آن، استفاده می کنم.

http://tnews.ir/site/79b2121778020.html
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در صورت سرمایه 
گذاری خارجی این 

شرکت ها تخصص ها 
و تکنولوژی خود را به 
کشور منتقل می کنند 
به عنوان مثال زمانی 

که پتروشیمی امام 
توسط ژاپنی ها  

ساخته می شد و 
جنگ آغاز شد کار را 

رها کردند 

بهره های باالی بانک های ایرانی باعث می شود؛
حضور سرمایه گذاری خارجی 

با فاینانس 2 درصدی در 
پروژه های نیروگاهی

عصراقتصاد:  مدیرعامل شرکت تولید برق ری 
با اشاره به اینکه استفاده از فاینانس 2 درصدی 
سرمایه  یک  خارجی  گذاران  سرمایه  با حضور 
گذاری مجانی است، گفت: بهره های بانکی ایران 

در مقابل فاینانس خارجی بسیار باالست.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  شجاعی  محمدرضا 
عصراقتصاد درباره خروج ژاپنی ها از سرمایه گذاری 
نیروگاه شهرری گفت: پیش از خروج از برجام این 
قرارداد  انعقاد  به  و  داشت  زیادی  پیشرفت  طرح 
مورد  زمین  اینکه  دلیل   به  اما  بود  شده  نزدیک 
نظر برای واگذاری توسط چند واحد گازی در حال 
فعالیت بود به بعد موکول شد و در پیک تابستان 
گرفت   قرار  ما  اختیار  در  زمین  این  گذشته  سال 
نیز جنبه  تا حدودی  با مشکالتی که  که متاسفانه 

سیاسی داشت، ژاپنی ها کار را رها کرده و قرارداد 
را خاتمه ندادند.

وی با بیان اینکه طرح مورد نظر یک طرح بهسازی 
مشخص  تا  هستند  منتظر  ها  ژاپنی  افزود:  است، 
صورت  چه  به  شرایط  ها  تحریم  از  پس  که  شود 
پیش خواهد رفت و سپس تصمیم به آغاز فعالیت 

بگیرند.
شجاعی در پاسخ به اینکه آیا قرار است خود ژاپنی 
ها دوباره بازگردند و این قرارداد لغو را نکرده اند، 
نیز گفت: ما منتظر آنها نماندیم و از دو کانال دیگر 
داریم فعالیت خود را ادامه می دهیم. یکی از این 
شرکت ها با سرمایه گذار چینی وارد این فعالیت می 
اروپا خریداری می کند،  از  را  اما واحدهایش  شود 
همچنینی شرکت دیگری نیز وجود دارد که سرمایه 
گذاری آن 500 میلیون یورو پیش بینی شده است 
که با واحدهای کالس  F که از شرکت میتسوپیشی 
ژاپن خریداری می شود، فعالیت خواهد کرد اما این 

طرح هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده است.
زودتر  طرح  سه  این  از  کدام  هر  داد:  ادامه  وی 

در  همچنین  و  مانیم  نمی  منتظر  ما  کنند  اقدام 
قراردادهای این طرح موضوعی برای تداخل وجود 

ندارد که مشکل درست کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نمی توانیم دست روی 
دست بگذاریم تا ژاپنی ها تصمیم بگیرند، افزود: با 
توجه به وضعیت کنونی تولید برق که اکنون تولید 
و مصرف آن در مرز قرار دارد و اگر بخواهیم دست 
روی دست بگذاریم سال های بعد دچار خاموشی 
های زیادی خواهیم شد پس الزم است که ما گزینه 
تا در صورت  های دیگری را در نظر داشته باشیم 
عدم همکاری یک شرکت، شرکت بعدی برای انجام 

پروزه حضورداشته باشد.
دارد،  زیادی  توانایی  مپنا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عنوان کرد: سومین گزینه برای سرمایه گذاری در 
باالیی  توانمندی  از  که  است  مپنا  گروه  واحد  این 

برخوردار است.
داخل  ظرفیت  از  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  شجاعی 
گذاری  سرمایه  با  کرد:  اظهار  کنید،  نمی  استفاده 
خارجی اعتبار برای حضور شرکت های دیگر بوجود 
سرمایه  به  جدید چشمش  چراکه شرکت  آید  می 
آن  از  پیش  که  است  بزرگی  های  شرکت  گذاری 
جنبه  از  موضوع  این  و  اند  کرده  گذاری  سرمایه 
اقتصاد جهانی بسیار مهم است که مثال میتسوپیشی 
های  شرکت  آن  طبع  به  کندو  گذاری  سرمایه 
کوچک هم وارد بازار می شوند و بازار ما رونق پیدا 
دارد  محدودیتی  هم  مپنا  نهایت  در  اما  کند  می 
نیروگاه  نیز  دیگر  فضای  چند  در  همزمان  چراکه 
نصب می کند. همچنین ما می خواستیم از فاینانس 
سرمایه گذاری  یک  چراکه  کنیم  استفاده  خارجی 
مجانی بود و می توانستیم با شرایط بسیار خوب و 
سود 2 درصدی این نیروگاه را بسازیم که در مقابل 

بهره های بانکی ایران بسیار مناسب است.

معضالتداخلی  از  یکی  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
چراکه  بله  گفت:  است،  بانکی  های  بهره  همین 
بهره  با  اینجا  و  آید  می  خارجی  گذاری  سرمایه 

خیلی کم یک نیروگاه می سازد.
در  داد:  ادامه  ری  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
ها  شرکت  این  خارجی  گذاری  سرمایه  صورت 
منتقل  کشور  به  را  خود  تکنولوژی  و  ها  تخصص 
می کنند به عنوان مثال زمانی که پتروشیمی امام 
توسط ژاپنی ها  ساخته می شد و جنگ آغاز شد 
گذاری  سرمایه  اگر  اما  رفتند  و  کردند  رها  را  کار 
سهم  موقع  هیچ  بود  شده  انجام  خودشان  توسط 
خود را رها نمی کردند و تالش خود را برای به پایان 
رساندن آن انجام می دادند تا بتوانند به پول خود 

برسند و این یک امتیاز برای ما محسوب می شد.
به  نیز  ری  نیروگاه شهر  پروژه  در  کرد:  تاکید  وی 
بودیم و هنوز  قرارداد  اینکه در مرحله پیش  دلیل 
راحتی  این  به  ها  ژاپنی  که  بود  نشده  آغاز  کار 

توانستند کار را رها کردند.

http://tnews.ir/site/d550121777667.html
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معافیت عراق از تحریم ها و 
خطری که از بیخ گوش صنعت 

برق ایران رد شد

فصل تجارت - عراق که به تازگی تحت معافیت 
دریافتی از آمریکا اجازه یافته که همچنان خرید 
یک  بدهی  هنوز  دهد،  ادامه  را  ایران  از  برق 
میلیارد دالری خود به کشورمان را تسویه نکرده 

است.
گذشته  هفته  چهارشنبه  تجارت،  فصل  گزارش  به 
"برایان هوک" نماینده ویژه در امور ایران در وزارت 
بر اساس  اعالم کرد عراق  آمریکا در حالی  خارجه 
معافیتی که از آمریکا دریافت کرده است می تواند به 
واردات برق از ایران ادامه دهد که این کشور هنوز 
بدهی های سال گذشته خود را از بابت خرید برق 

ایران تسویه نکرده است.
اگرچه ایران یک بار در دی ماه 95 به دلیل بدهی 
بابت خرید برق، صادرات برق به  از  ایران  به  عراق 

این کشور را متوقف کرده بود.
فالحتیان معاون وقت وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
اقتصاد  خبرنگار  با  گفت وگو  در   95 بهمن   29 در 
خبرگزاری فارس گفته بود که صادرات برق به عراق 
به دلیل تعهد این کشور به پرداخت بخشی از بدهی 
سال  از  و  مجددا  دالر(  میلیون   350( خود  برقی 

2017 آغاز می شود.
در همان دوران هیأت عراقی، در تهران حاضر شده 
و مذاکراتی برای از سر گیری صادرات برق به این 
کشور و پرداخت بدهی صورت داد و در نهایت قرار 
شد این کشور بدهی خود را در چند بخش به ایران 

پرداخت کند.
*پرداخت بخشی از بدهی ها برای جلب نظر ایران 
اما ظاهرا با گذشت 2 سال از این مذاکرات، عراق 
تنها یک بخش از بدهی خود و تنها 350 میلیون 
این  از  دالر  میلیارد  یک  و  کرد  پرداخت  را  دالر 

بدهی ها همچنان باقی مانده است.
اگر  که  است  این  است  اهمیت  حائز  که  نکته ای 
آمریکا این معافیت را شامل حال این کشور نمی کرد 

آیا ایران توانایی دریافت این بدهی را داشت؟
توانیر:صادرات  شرکت  و  توزیع  هماهنگی  *معاون 

برق به عراق را بخاطر بدهی قطع نمی کنیم 
و  توزیع  هماهنگی  معاون  حقی فام  محمودرضا 
دالری  میلیارد  یک  بدهی  تائید  با  توانیر  شرکت 
عراق به ایران و اینکه آیا برق ایران به عراق صادر 
می شود یا خیر، گفت: صادرات برق ایران در پیک 
تابستان  فصل  در  و  کوتاهی  دوره  یک  در  مصرف 
توسعه  که  است  این  واقعیت  اما  بود  شده  متوقف 
صادرات برق به کشورهای همسایه یکی از راه های 

مؤثر برای شکست تحریم ها است.
به گفته حقی فام ،صادرات برق باید افزایش یابد.

سخنگوی صنعت برق ایران در پاسخ به این سؤال 
که عراق با گذشت دو سال از پرداخت بخش نخست 
بدهی ها هنوز تالشی برای تسویه این یک میلیارد 
دالر انجام نمی دهد گفت: به طور مدام در حال این 

اقدام است و ایران پیگیر این موضوع است.
*پیگیر دریافت مطالبات از عراق هستیم 

حقی فام در پاسخ به این سؤال که یک بار به دلیل 
عدم پرداخت پول برق، ایران صادرات برق به عراق 
را قطع کرد آیا احتمال دارد باز هم این اتفاق رخ 
به قطع مدام  اقدام  به هیچ وجه  ایران  دهد گفت: 
برق نخواهد کرد اما واقعیت این است که ایران هم 
به دنبال فروش بیشتر برق و هم دریافت مطالبات 

است.
بابت  از  با توجه به معافیت عراق  به نظر می رسد 
خرید برق از ایران از سوی آمریکا خطر عدم دریافت 
مطالبات)یک میلیارد دالر( از بیخ گوش ایران رد و 
تا حدودی مرتفع شده است چرا که اگر عراق دیگر 
نمی توانست از ایران برق خریداری کند لزومی هم 
به پرداخت مطالبات خود نمی دید. اگر چه به نظر 
می رسد صفر شدن و تسویه مطالبات، به سادگی و 

به زودی محقق نشود.

http://tnews.ir/site/1051121774314.html
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در اولین نشست سیاست گذاری سمینار مالکیت فکری 
مطرح شد

ذی نفع اصلی مالکیت فکری، 
بخش خصوصی است

»سمینار  سیاست گذاری  شورای  جلسه  اولین 
مالکیت فکری« که قرار است در ماه های آینده 
توسط کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری 

اتاق ایران برگزار شود، با حضور نمایندگانی از 
تشکل های مختلف ازجمله وزارت علوم و وزارت 

دادگستری، تشکیل شد.
»سمینار  سیاست گذاری  شورای  جلسه  اولین 
آینده  ماه های  در  است  قرار  که  فکری«  مالکیت 
توسط کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری 
از  نمایندگانی  حضور  با  شود،  برگزار  ایران  اتاق 

وزارت  و  علوم  وزارت  ازجمله  مختلف  تشکل های 
دادگستری، تشکیل شد.
پایگاه خبری اتاق ایران

اتاق  فکری  مالکیت  و  قضایی  حمایت  کمیسیون   
ایران در نظر دارد با توجه به نقش مالکیت  فکری در 
سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی به ویژه  اقتصاد 
باهدف  سمیناری  آینده  ماه های  در  دانش بنیان، 
فعاالن  برای  موجود  قانونی  راه های  شناساندن 
اقتصادی و اهمیت حمایت از مالکیت های صنعتی 

در پیشرفت کسب وکار برگزار کند.
به همین منظور، اولین جلسه شورای سیاست گذاری 
نایب رئیس  با حضور احمد آتش هوش  این سمینار 
اتاق  فکری  مالکیت  و  قضایی  حمایت  کمیسیون 
کمیته  رئیس  خرمشاهی  ضیاءالدین  سید  و  ایران 
مشورتی اداری حقوقی و تشکیالت مشاور عالی اتاق 
ایران بعدازظهر روز یکشنبه در ساختمان اتاق ایران 

برگزار شد.
 آتش هوش بابیان این نکته که باید مالکیت فکری 
از یک کاالی لوکس خارج شود، تأکید کرد: در حال 
همانند  ما  کشور  در  فکری  مالکیت  حقوق  حاضر 
یک کاالی لوکس در نظر گرفته می شود که بیشتر 
باید  اوالً  حال آنکه  دارد.  تبلیغاتی  و  تزئینی  جنبه 
فکری  مالکیت های  به  صرف  حقوقی  نگاه  این  از 
خارج شده و به جنبه های اقتصادی و تجاری سازی 

آن نیز توجه شود.
محیط  و  اقتصادی  فعاالن  افزود:  ادامه  در  او 
در  را  مالکیت های صنعتی  این  اثر  باید  کسب وکار 
پیشرفت و رشد بنگاه های خود ببیند تا هرچه بیشتر 
به سمت آن ترغیب شوند. آتش هوش در ادامه با 
نهادهای  کشور  در  حاضر  حال  در  اینکه  از  انتقاد 
فکری می پردازند،  مالکیت  امور  به  بسیاری  موازی 
گفت: یکی از نواقص سیاست گذاری همین نهادهای 

ازجمله  باالدستی  اسناد  حال آنکه  هستند  موازی 
گزارش های  همچنین  و  کشور  علمی  جامع  نقشه 
آن هم  یک نهاد  ایجاد  به ضرورت  مجلس  پژوهشی 

ذیل قوه مجریه تأکید دارند.
در  فکری  مالکیت  دائمی  دبیرخانه  تشکیل 

اتاق ایران
ادامه سید ضیاءالدین خرمشاهی رئیس کمیته  در 
عالی  مشاور  تشکیالت  و  حقوقی  اداری  مشورتی 
اتاق ایران بابیان اینکه ذی نفع اصلی مالکیت فکری، 
اتاق های بازرگانی است تأکید کرد که همه نهادها 
ضرورت دارد با این جایگاه آشنا شوند و این سمینار 
سرآغاز راه ارتباط میان اتاق های بازرگانی و نهادهای 

مختلف به خصوص نوآوران و مخترعان است.
این سمینار تالش داریم  او همچنین خبر داد: در 
با  بازرگانی  اتاق های  اعضای  آشنایی  ضمن  تا 
نگارش  به خصوص در  اهمیت مالکیت های صنعتی 
دائمی  با طرف های خارجی، دبیرخانه  قرارداد  یک 

مالکیت فکری را در اتاق ایران تأسیس کنیم.
ارتباط  دبیرخانه  این  وظیفه  خرمشاهی  گفته  به 
کسب وکار  محیط  و  اقتصادی  فعاالن  با  مستمر 
است تا امور آموزشی، تهیه کتاب و مقاالت مرتبط 
بین المللی  نهادهای  با  ارتباط  سمینار،  برگزاری 
عهده  بر  را  )وایپو(   wipo ازجمله  فکری  مالکیت 

بگیرد.
تقویت  را  مطالبه گری  روحیه  بخش خصوصی 

کند
اشاره  با  این جلسه  در  علوم حاضر  وزارت  نماینده 
بخش  این  و  است  تسهیل گر  یک  دولت  اینکه  به 
خاطرنشان  کند،  مطالبه  باید  که  است  خصوصی 
کرد: فعاالن اقتصادی باید نواقص و خألهای قانونی 
را به دولت و مجلس انتقال دهند تا نسبت به تهیه 

و تدوین مقررات اقدام کنند.
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چرا شرکت های ایرانی نوآوری نمی کنند؟

نان در مشهودات!
مدیریت  مشاور  باقری/  سیدکامران  نویسنده: 

bagheri@hamafarini.com /نوآوری
بیشتر شرکت های موفق ایرانی، سرمایه گذاری 
قابل توجهی در خرید زمین و ایجاد زیرساخت های 
فیزیکی از جمله ساختمان، تجهیزات تولید، انبار 
و... کرده اند. بسیاری از این شرکت ها دستی هم 
در امالک و مستغالت و صنعت ساختمان داشته 

یا دارند.

 تجربه کسب وکار در بازار ایران به آنها نشان داده 
که سرمایه گذاری در زمین و ساختمان می توانسته 
به  نیاز  بدون  حتی  باشد،  کم ریسک  و  سودآور 
نیز  مستغالت  و  امالک  حوزه  در  فعالیت  نوآوری. 
پوشش  و  فعالیت ها  به  تنوع بخشی  هدف  با  عمدتا 
باعث  پیشینه  همین  است.  بوده  تولید  ریسک 
شده که انباشت دارایی در قالب زمین، ساختمان، 
تجهیزات و موجودی بانکی به مهم ترین دلمشغولی 
یک  در  همگی  دارایی ها  این  شود.  تبدیل  مدیران 
یا  فیزیکی  دارایی های  همگی  مشترکند:  ویژگی 
اگر چه مدیریت صحیح  به شمار می روند.  مشهود 
مهم  توانمندی های  جمله  از  فیزیکی  دارایی های 
شرکت های ایرانی به شمار می رود، اما همین تمرکز 
کامل بر این دارایی ها به یکی از موانع مهم نوآوری 

و رشد شرکت های ایرانی تبدیل شده است.
در دهه هفتاد میالدی، بیش از 80 درصد از ارزش 
شرکت های پیشرو و راز موفقیت آنها در دارایی های 
توان  دلیل،  همین  به  بود.  آنها  فیزیکی  و  مشهود 
کانون  در  دارایی ها  این  از  ارزش آفرینی  و  انباشت 
توجه مدیران این شرکت ها قرار داشت. اما به تدریج 
و  شد  تحول  دچار  جهانی  بازار  در  رقابت  ماهیت 
برتری  و حفظ  ایجاد  در  فیزیکی  دارایی های  نقش 
دارایی های  نقش  همزمان  شد.  کاسته  رقابت  در 
دانشی و فناوری در رقابت و رشد شرکت ها افزایش 
متکی  نوآورانه  خدمات  و  محصوالت  خلق  یافت. 
جدید  رقابتی  مزیت  به  نامشهود،  دارایی های  بر 
شرکت ها تبدیل شد. مزیتی که همچون دارایی های 
فیزیکی و مشهود به سادگی قابل ساخت، تملک یا 

کپی برداری نبود.
مفهوم  در  بزرگی  تحوالت  گذشته  دهه  چهار  طی 
بازار، صنعت و تجارت رخ داده است. متناسب با این 
تحوالت، شرکت های پیشرو تالش کرده اند تا همگام 

تغییراتی  خود  مدیریت  شیوه  در  تحوالت،  این  با 
به  راه  این  در  آنها  بمانند.  رقابتی  تا  کنند  اعمال 
از  نیاز داشتند که یکی  ابزارهای جدیدی  و  دانش 
مهم ترین آنها دانش الزم برای خلق و ارزش آفرینی 
است.  بوده  نامشهود  و  فکری  دارایی های  انواع  از 
البته الزمه این تغییرات فقط مجهز شدن به دانش 
موفق  شرکت ها  این  و  نبوده  جدید  ابزارهای  و 
شده اند که فرهنگ سازمانی خود را با واقعیت های 

جدید سازگار کنند.
بتوانند  که  کارکنانی  و  مدیران  حفظ  و  پرورش 
دارایی های دانشی و فکری تولید کرده و کسب وکاری 
متکی بر این دارایی ها را در بازارهای جهانی هدایت 
کنند، به یکی از مهم ترین کارکردهای شرکت های 
پیشرو تبدیل شد، چرا که همین کارکنان و مدیران، 
کلید اصلی برتری شرکت ها در وضعیت نوین بازار، 
به  است  کافی  می روند.  شمار  به  تجارت  و  صنعت 
فیس بوک  و  گوگل  چون  شرکت هایی  کسب وکار 
بنگرید. به تازگی ارزش هر کدام از این شرکت ها از 
یک هزار میلیارد دالر فراتر رفته و رکوردی تاریخی 
کرده اند.  ثبت  خود  نام  به  کسب وکار  دنیای  در  را 
دو  این  برتری  و  کسب وکار  که  بفرمایید  دقت 
شرکت نه به دلیل ساختمان، زمین، انبار، تجهیزات 
در  که  آنها  بانکی  موجودی  و حتی  ماشین آالت  و 
نیروی  ارتباطی و  برند، شبکه  گرو دانش، فناوری ، 

انسانی آنهاست.
برخی گمان می کنند که سهم چشمگیر دارایی های 
چند  به  محدود  تنها  شرکت ها  ارزش  در  نامشهود 
اما  است.  اجتماعی  شبکه   یا  اینترنتی  پلت فرم  
جایی  به  کار  امروزه  است.  دیگری  چیز  واقعیت 
بهترین  ارزش  از  درصد   80 از  بیش  که  رسیده 
شرکت های جهانی در گروه دارایی های نامشهود و 
فکری آنهاست. در چند دهه گذشته کامال معکوس 

شده است. 
 10 چند  برند  یک  از  صیانت  و  خلق  الزامات 
میلیاردی چیست؟ چگونه می توان هر سال بر ارزش 
این برند در سراسر جهان و به ویژه بازارهای نوظهور 
این کارها مستلزم دانش جدیدی است که  افزود؟ 
»مدیریت دارایی های فکری« نامیده می شود. البته 
نامشهود شرکتی  دارایی های  که  داشت  توجه  باید 
این  برند  و  است  متنوع  و  زیاد  بسیار  تویوتا  چون 
نامشهود  دارایی  هزاران  از  نمونه ای  تنها  شرکت 

بسیار باارزش این شرکت است.
سهم بسیار زیاد ارزش دارایی های نامشهود از ارزش 
کل شرکت ها تنها مختص به شرکت های آمریکایی 
و اروپایی نیست. برخی شرکت های پیشرو در ایران 
در  نامشهود  دارایی های  کلیدی  اهمیت  به  نیز 
کسب وکار نوین پی  برده و در جهت خلق و مدیریت 
بهتر دارایی های فکری حرکت کرده اند. کافی است 
به شرکت هایی همچون اسنپ، دیجی کاال، همکاران 
نه  آنها  دارایی  مهم ترین  که  بنگریم  و...  سیستم 
ساختمان و تجهیزات فیزیکی که از جنس دانشی 
و نامشهود است. شرکت هایی که سرعت رشد آنها 
در بازار ایران رعدآسا بوده و بسیاری از شرکت های 
رقابت حذف  از عرصه  را  به مدیریت سنتی  متکی 
کرده اند. بی شک به زودی نسلی نوین از شرکت های 
ایرانی، با اتکا بر نوآوری و ارزش آفرینی از دارایی های 
نامشهود، ساختار بازار و رقابت را دگرگون خواهند 
کرد. شرکت هایی که دل مشغولی اصلی مدیران آنها 
نیست  مشهودات  و  ساختمان  و  زمین  به  محدود 
نامشهود  دارایی های  از  ثروت آفرینی  رسم  و  راه  و 
تخصصی  سبد  و  سازمانی  فرهنگ  و  آموخته اند  را 
همین  با  متناسب  را  خود  کارشناسان  و  مدیران 
شرکت های  این  برای  نهاده اند.  بنا  دل مشغولی ها 

پیشرو نان فقط در مشهودات نیست!
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دیدار پرسپولیس و کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا

دیـدار برگشـت مرحلـه فینـال فوتبال لیـگ قهرمانان آسـیا 
عصـر شـنبه )۱۹ آبان( بین تیم های پرسـپولیس و کاشـیما 
آنتلـرز برگـزار شـد. ایـن دیـدار بـدون گل پایان یافـت و در 
مجمـوع دو دیـدار، تیـم ژاپنـی بـا نتیجـه دو بـر صفـر بـه 

پیـروزی رسـید و قهرمـان ایـن دوره از رقابت هـا شـد.

https://www.isna.ir/photo/97081909055/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%84%D8%B1%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7#36

	باید پاسخگوی
	 قیمت تمام شده برق باشیم 
	امیری خامکانی: نباید اجازه دهیم صنعت برق تسلیم مشکلات ارزی شود 
	بودجه پژوهش را صرف بدهی برق ۵ واحد کردیم
	نشست توجیهی کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان 21 آبان برگزار میشود
	ارسال نامه به رئیس جمهور در خصوص اکتشاف آبهای ژرف/ برای تأمین برق سال آینده برنامهریزی کردهایم
	کمک ایران به تدوین طرح جامع بازسازی سوریه
	در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟
	دولت، کاتالیزوری که دور از واکنش صادرات قرار دارد
	مراسم گرامیداشت بیست و دومین سالروز ملی صادرات




	در جلسه سه جانبه سنديكا، پژوهشگاه نيرو و صندوق نوآوري رياست جمهوري مطرح شد؛
	بررسي طرح تشكيل صندوق حمايت از شركت هاي دانش بنيان
	توقف 1000 قرارداد صنعت برق با افزایش نرخ ارز
	افزایش راندمان نیروگاهها با یک ایدهی جدید
	اعلام وصول سوال یک نماینده از وزیر نیرو
	دولت اجازه دهد بخش خصوصی میداندار اقتصاد باشد
	تقویت همکاری دوجانبه در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط
	برنامههای سه وزیر پیشنهادی دولت برای بخش خصوصی اعلام شد
	برداشت «انار» از باغات اورامانات کردستان




	کارگاه آموزشی آشنایی با بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز 
	تشکیل کارگروه صادرات در وزارت نیرو
	برقرسانی به 2500 روستای کشور از طریق انرژیهای تجدیدپذیر
	ظرفیت تولید برق پنل های خورشیدی کشور 650 مگاوات ساعت است
	بازدید نمایندگان مجلس از مدرنترین و پرظرفیتترین دیتاسنتر کشور
	حضور سرمایهگذاری خارجی با فاینانس 2 درصدی در پروژههای نیروگاهی
	معافیت عراق از تحریمها و خطری که از بیخ گوش صنعت برق ایران رد شد
	ذینفع اصلی مالکیت فکری، بخش خصوصی است
	نان در مشهودات!
	دیدار پرسپولیس و کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا





	Button 19: 
	Button 48: 
	Button 50: 
	Button 39: 


