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فهرست به همت سندیکای صنعت برق تهیه شد؛

گزارش تحلیلی بخش برق در الیحه 
بودجه سال 1401

توئیت: اگرچه فرایند تأمین مالی و سرمایه گذاری صنعت 
مادر تخصصی مدیریت می شود،  توسط شرکت های  برق 
از  را  مالی  تامین  تواند  می  دولت  سنواتی  بودجه  اما 
مسیر صدور مجوزهای الزم برای بهره گیری از تسهیالت 
بازار  بانکی،  دولتی، منابع صندوق توسعه ملی و شبکه 
سرمایه و مشارکت بخش عمومی- خصوصی تسهیل کند.

دعوت به همکاری

خبرنامه برق کشورهای هم جوار ؛ دی 1400

ـــن  ـــده، ضم ـــه ش ـــرق تهی ـــده ب ـــرکت های تولیدکنن ـــندیکای ش ـــکاری س ـــا هم ـــران و ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــت س ـــه هم ـــه ب ـــی ک در گزارش
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــال 1401 ارائ ـــه س ـــون بودج ـــم قان ـــرای تنظی ـــنهاداتی ب ـــرژی، پیش ـــرق و ان ـــوزه ب ـــنواتی ح ـــه س ـــاختار بودج ـــی س بررس

ــب  ــا تصویـ ــه و بـ ــت تهیـ ــط دولـ ــنواتی توسـ ــه سـ ــون بودجـ  قانـ
ـــای اداره  ـــی مبن ـــه مال ـــوان برنام ـــه  عن ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
ــای  ــد و هزینه هـ ــور و تخصیـــص درآمـ ــتگاه های اجرایـــی کشـ دسـ
ـــورای  ـــس ش ـــت و مجل ـــر دول ـــارت  دیگ ـــه  عب ـــرد. ب ـــرار می گی ـــا ق آن ه
ـــاد  ـــی اقتص ـــت های مال ـــه، سیاس ـــون بودج ـــب قان ـــا تصوی ـــامی ب اس
کشـــور را تنظیـــم می کننـــد. بنابرایـــن تحلیـــل سیاســـت های 
مالـــی در بخش هـــای مختلـــف اقتصـــادی کشـــور ازجملـــه بـــرق 
و انـــرژی بـــرای بازیگـــران اقتصـــادی و به ویـــژه بخـــش خصوصـــی 
ــزارش  ــن گـ ــن رو در ایـ ــت. ازایـ ــوردار اسـ ــادی برخـ ــت زیـ از اهمیـ
کـــه بـــه همـــت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و بـــا همـــکاری 
ـــی  ـــا بررس ـــده، ب ـــه ش ـــرق تهی ـــده ب ـــرکت های تولیدکنن ـــندیکای ش س

ــنهاداتی  ــرژی، پیشـ ــرق و انـ ــوزه بـ ــنواتی حـ ــه سـ ــاختار بودجـ سـ
 بـــرای تنظیـــم قانـــون بودجـــه ســـال 1401 ارائـــه شـــده اســـت.

در بخـــش ابتدایـــی گـــزارش بـــه تحلیـــل ســـاختار الیحـــه 
احـــکام  و  نیـــرو  وزارت  بودجـــه  کشـــور،  کل  بودجـــه 
اســـت.   شـــده  پرداختـــه   1401 ســـال  بودجـــه   الیحـــه 
الیحـــه بودجـــه ســـال 1401 کل کشـــور از حیـــث منابـــع و 
مصـــارف بالـــغ بـــر ســـی و شـــش میلیـــون و ســـیصد و ده هـــزار و 
ـــون  ـــت میلی ـــت و هش ـــصد و بیس ـــارد و شش ـــار میلی ـــد و چه هفتص
) 36,310,704,628,000,000 ( ریـــال اســـت کـــه نســـبت بـــه 
ــت.  ــته اسـ ــد داشـ ــد رشـ ــال 1400 49 درصـ ــه سـ ــه بودجـ الیحـ
ــه بودجـــه  ــد ناخالـــص ملـــی در الیحـ ــه تولیـ ــات بـ نســـبت مالیـ
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ادامه از صفحه قبل 
1401 نســـبت بـــه دو ســـال گذشـــته افزایشـــی 
ـــه  ـــه 6/9 در الیح ـــال 1399 ب ـــت )از5/4  در س اس
بودجـــه 1401( کـــه ایـــن امـــر بیانگـــر تغییـــر 
 سیاســـت های دولـــت در درآمدزایـــی اســـت.

بودجـــه وزارت نیـــرو ماننـــد ســـایر دســـتگاه های 
اجرایـــی کشـــور، متشـــکل از دو بخـــش بودجـــه 
عمومـــی و بودجـــه شـــرکت های دولتـــی اســـت. 
امـــا آنچـــه کـــه بودجـــه بخـــش بـــرق را از 
ــز  ــور متمایـ ــادی کشـ ــای اقتصـ ــایر بخش هـ سـ
ـــت.  ـــش اس ـــن بخ ـــه ای ای ـــاختار بودج ـــد، س می کن
ــان  ــارد تومـ ــرق از 2490 میلیـ ــش بـ ــهم بخـ سـ
ــان در  ــارد تومـ ــه 5627 میلیـ ــال 1400 بـ در سـ
ــت. ــه اسـ ــش یافتـ ــه 1401 افزایـ ــه بودجـ  الیحـ
ـــه  ـــدود ب ـــاً مح ـــس صرف ـــارت مجل ـــه نظ ـــا ک ازآنج
بودجـــه عمومـــی اســـت و  بودجـــه شـــرکت های 
دولتـــی از قانـــون تجـــارت پیـــروی می کنـــد 
ــی  ــع عمومـ ــار مجمـ ــب آن در اختیـ ــه تصویـ کـ
می تـــوان  می باشـــد،  شـــرکت ها  ایـــن 
ــر  ــًا ازنظـ ــه عمـ ــه بودجـ ــه گرفـــت الیحـ نتیجـ
ـــش  ـــاد بخ ـــر اقتص ـــتقیمی ب ـــر مس ـــه ای، تأثی بودج
ــدارد  ــرق نـ ــت بـ ــعه ای صنعـ ــرمایه ای و توسـ سـ
و فراینـــد تأمیـــن مالـــی و ســـرمایه گذاری آن 
توســـط شـــرکت های مـــادر تخصصـــی مدیریـــت 
می شـــود. امـــا الیحـــه بودجـــه ســـنواتی دولـــت 
از منظـــر مجوزهـــای کـــه بـــه شـــرکت های 
دولتـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه گذاری و تأمیـــن 
باشـــد. اثرگـــذار   مالـــی می دهـــد می توانـــد 
بـــرای  پیش بینی شـــده  منابـــع  مجمـــوع 
ــش  ــرمایه ای بخـ ــی سـ ــک دارایـ ــای تملـ طرح هـ
ـــدود 30  ـــال 1401ح ـــه س ـــه بودج ـــرق، در الیح ب
هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت کـــه نســـبت بـــه 

هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 19 بهمن ماه سال 
جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد. طبق اعام برگزار کننده نمایشگاه 
)شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی( و با توجه به اهمیت بازار عراق برنامه بازدید مقامات ارشد برق دو 

کشور از نمایشگاه  و برگزاری جلسات مرتبط در حاشیه نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.
از شرکت های عضو سندیکا که عاقمند به حضور در این رویداد هستند، درخواست می شود ضمن مطالعه 
با  توسعه صادرات،  دبیرخانه کمیته  به  مراتب حضور خود  اعام  و  پیوست(  به شرح  نمایشگاه)  اطاعات 
شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی سرکار خانم مهندس روشن با شماره 09150025425 تماس حاصل 

فرمایند. 

فراخوان هفتمین نمایشگاه و کنفرانس برق عراق
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 1۹ بهمن ماه سال 

جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد.

ســـال 1400 حـــدود 28 درصـــد رشـــد را نشـــان 
می دهـــد. بودجـــه طرح هـــای توســـعه ای بخـــش 
انتقـــال و فـــوق توزیـــع در ســـال 1401 حـــدود 
پیش بینی شـــده  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   20
ســـرمایه های  درصـــد   66 کـــه  اســـت 
اســـت.  بـــرق  بخـــش   پیش بینی شـــده 
در بخـــش احـــکام الیحـــه بودجـــه ســـال 1401 
تعهـــدات  ایفـــای  بـــرای  نفـــت  از  اســـتفاده 
قراردادهـــای بیـــع متقابـــل و مطالبـــات فعـــاالن 
ـــارکت  ـــره 1(، مش ـــرق )تبص ـــت ب ـــی صنع خصوص
بـــا بخـــش خصوصـــی غیردولتـــی بـــرای اجـــرای 
طرح هـــا )تبصـــره 4(، تأمیـــن مالـــی داخلـــی 
از محـــل اوراق اســـامی )تبصـــره 5(، عـــوارض و 
ــا  ــازی یارانه هـ ــره 6(،  هدفمندسـ ــات )تبصـ مالیـ
هســـته ای  انـــرژی  و  بـــرق  و   )14 )تبصـــره 
ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــره 15( م  )تبص
ـــور  ـــه منظ ـــنهاداتی ب ـــز پیش ـــزارش نی ـــه گ در ادام
بهبـــود شـــرایط صنعـــت بـــرق در خصـــوص 
تبصره هـــای 1، 5، 6 و 15 بـــرای تصویـــب در 

ــت.  ــده اسـ ــرح شـ ــه 1401 مطـ الیحـ
متن کامل
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای 27 لغایت 30 دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 27 لغایت 30 دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عاقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس 66944967-021 اعام کرده و یا برای کسب 
اطاعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 88546619-021 )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن 66570930-021  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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به همت مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران

سالنامه آماری 13۹۹ بخش 
خصوصی منتشر شد

با   13۹۹ سال  در  ایران  اتاق  آماری  سالنامه 
اطالعات مهم و اساسی بخش خصوصی به منظور 
رفع نیازهای آماری فعاالن اقتصادی به دو زبان 

فارسی و انگلیسی منتشر شد.

ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
به منظور ارائه اطاعات آماری مهم و اساسی بخش 
فعاالن  آماری  نیازهای  رفع  و  کشور  خصوصی 
آماری  سالنامه  تدوین  تهیه،  به  نسبت  اقتصادی 
دو زبانه به عنوان یک ابزار مفید و شناخته شده در 

فرایندهای اطاع رسانی اقدام کرده است.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آماری  سالنامه 
از  جامع  تصویری  ارائه  هدف  با  ایران  کشاورزی 
عملکرد ساالنه اتاق ایران، عملکرد اقتصادی ساالنه 
اقتصادی  عملکرد  وضعیت  ایران،  اتاق  اعضای 
ساالنه بخش خصوصی، وضعیت محیط کسب وکار، 
همچنین  و  کشور  اجتماعی  اقتصادی-  وضعیت 
ارائه تصویری از جایگاه بین المللی ایران در فضای 

اقتصادی و کسب وکار تهیه و منتشر می شود.
این سالنامه مجموعه ای از آخرین اطاعات آماری 
شده  ارائه  خدمات  و  فعالیت ها  زمینه  در  موجود 
توسط اتاق ایران، نتایج حاصل از اجرای طرح های 
آمارگیری و آمارهای ثبتی مرتبط با عملکرد بخش 
خصوصی توسط دستگاه های اجرایی کشور در قالب 
جداول و نمودارها را در بر می گیرد و از چهار بخش 

کلی تشکیل شده است.
اتاق های  با توجه به نقش مهم  بخش اول سالنامه 
بازرگانی در تسهیل امور فعاالن اقتصادی، به شرح 

اتاق ها  مختلف  واحدهای  فعالیت های  و  اقدامات 
اختصاص داده شده است. در نسخه جدید سالنامه، 
مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران اطاعاتی 
تعداد  مانند  اتاق،  اعضای  در خصوص چارچوب  را 
اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیر 
بنگاه، بخش های عمده اقتصادی و رشته فعالیت های 
اقتصادی )برحسب کدهای آیسیک  اصلی و فرعی 

دورقمی( استخراج کرده است
 برای اولین بار در سالنامه دو زبانه 1399، اطاعات 
اعضای اتاق بازرگانی با اطاعات کارگاه های صنعتی 
10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار تطبیق داده شده 
که  شده اند  شناسایی  عضو   5585 تعداد  و  است 
حاوی اطاعات ارزش افزوده کارگاه های صنعتی 10 
نفر کارکن و بیشتر، ارزش سرمایه گذاری، تغییرات 
ارزش موجودی انبار، مالیات غیرمستقیم و عوارض 
مواد  ارزش  و  مستقیم  صادرات  ارزش  پرداختی، 
محصوالت  ارزش  و  فروش  ارزش  خارجی،  اولیه 
تولید شده کارگاه و ... به تفکیک فعالیت و استان 

هستند.
به  مربوط  آمارهای  سالنامه،  دوم  بخش  در   
فعالیت های بخش خصوصی از سازمان ها، دستگاه ها 
است.  شده  گردآوری  موجود  آماری  مراکز  و 
ازجمله در این بخش، نتایج طرح های آمارگیری از 
بهره برداری  حال  در  معادن  و  صنعتی  کارگاه های 
در سالنامه  و  استخراج  در بخش خصوصی،  کشور 

اتاق ایران منتشر شده است.
ملی  پایش  طرح  نتایج  سالنامه،  سوم  بخش  در 
و  آمار  مرکز  آن،  طریق  از  که  کسب وکار  محیط 
مشکات  و  موانع  ایران،  اتاق  اقتصادی  اطاعات 
فصلی  به صورت  را  کشور  خصوصی  بخش  فعاالن 
بررسی و شاخص های ملی را محاسبه می کند، برای 

کل سال نیز محاسبه و منتشر شده است.

سالنامه  چهارم  بخش  یعنی  بخش  آخرین  در   
جایگاه ایران در سطح بین المللی بررسی شده است. 
از  بخش  این  اطاعات  و  آمار  تنظیم  و  تهیه  برای 
جهانی  مجمع  نظیر  بین المللی  مختلف  منابع 
اقتصاد، بانک جهانی و.... استفاده شده است. در این 
بخش گزارش هایی آماری از جایگاه اقتصادی ایران 
و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه 

شاخص های مختلف تهیه و ارائه شده است.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آماری  سالنامه  کامل  متن 
اینجا  را  سال 1399  در  ایران  کشاورزی  و  معادن 

مشاهده کنید.

از 13دی ماه 1400، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
بر  مالیات  قانون   9 بند)الف(ماده  موضوع  کاالهای 
ارزش افزوده، مکلف به درج برچسب معافیت از این 

مالیات روی بسته بندی کاالهای مذکور هستند.
در  مالیاتی کشور  امور  سازمان  رئیس  منظور  داود 
ایران،  اتاق  رئیس  شافعی  غامحسین  به  نامه ای 
جزئیات اجرای تبصره »2« جز 17 بند )الف( ماده 
افزوده مصوب 02/ 03/  ارزش  بر  مالیات  قانون   9
1400 را که از تاریخ 13 دی ماه 1400 عملیاتی 

می شود را تشریح کرد.
یـا  »تولیدکننـدگان  تبصـره،  ایـن  اسـاس  بـر 
از  بنـد  ایـن  موضـوع  کاالهـای  عرضه کننـدگان 
قانـون، مکلفنـد که برچسـب معافیـت از مالیات بر 
ارزش افـزوده را روی بسـته بندی کاالهـای مذکـور 
درج کننـد«. همچنیـن بـر ایـن اسـاس، »دریافـت 
مالیـات و عـوارض از کاالها و خدمات معاف توسـط 
عرضه کننـدگان آنهـا مشـمول جریمـه ای معـادل 
دو برابـر مالیـات و عـوارض دریافتـی بـوده و قابـل 

بخشـودگی نیسـت«.
بـر اسـاس نامـه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـه 
رئیـس اتـاق ایـران کـه بـه امضـای داود منظـور 
آنکـه  بـر  عـاوه  رسـیده،  سـازمان  ایـن  رئیـس 
تولیدکننـدگان و عرضه کننـدگان کاالهـای معـاف 
ارزش  بـر  مالیـات  از  معافیـت  برچسـب  مکلفنـد 
افـزوده را از تاریـخ اجـرای قانون، روی بسـته بندی 
عرضـه،  هنـگام  بـه  کننـد،  درج  مزبـور  کاالهـای 
مجـاز بـه دریافـت مالیـات و عـوارض ارزش افزوده 
از کاالهـا و خدمـات معـاف نیسـتند و در صـورت 
تخلـف نـه تنها بایـد مالیـات و عـوراض دریافتی را 
عـودت کننـد، بلکـه مشـمول جریمه ای معـادل دو 
برابـر مالیـات و عـوارض دریافـت نیز می شـوند که 

غیـر قابـل بخشـش اسـت.

با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 
13 دی ماه

تولیدکنندگان ملزم به درج 
برچسب معافیت مالیات 

ارزش افزوده شدند
و  تولیدکنندگان   ،1400 13دی ماه  از 
بند)الف(ماده  موضوع  کاالهای  عرضه کنندگان 
۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به درج 
برچسب معافیت از این مالیات روی بسته بندی 

کاالهای مذکور هستند.

https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2021/12/22/Doc2021122209192962.pdf
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رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان مطرح کرد

باید بر توسعه روابط با بازار بزرگ منطقه قفقاز تمرکز شود
حسین پیرموذن در نشست بررسی همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای حوزه قفقاز و 
فدراسیون روسیه، این منطقه را بازار بزرگ اقتصادی ایران دانست و بر لزوم تمرکز بر آن تاکید کرد.

حسـین پیرمـوذن در نشسـت بررسـی همکاری های 
اقتصـادی و تجـاری ایـران با کشـورهای حـوزه قفقاز 
و فدراسـیون روسـیه، ایـن منطقـه را بـازار بـزرگ 

اقتصـادی ایـران دانسـت و بـر لـزوم تمرکـز بر آن
رئیـس اتـاق مشـترک ایـران و جمهـوری آذربایجان  
گفـت: یکـی از اولویت هـای اصلـی سیاسـت خارجی 
ایران، تقویت و توسـعه روابط با کشـورهای همسـایه 
بـوده، همچنـان کـه امـروز شـاهد نـگاه ویـژه دولت 
ایـران بـه ارتباط با همسـایگان هسـتیم. در این میان 
کشـورهای حوزه قفقـاز از اهمیت ویـژه ای برای ایران 

برخوردار اسـت.
حسـین پیرمـوذن در نشسـت بررسـی همکاری های 
اقتصـادی و تجاری ایران با کشـورهای حـوزه قفقاز و 
فدراسـیون روسـیه، تصریح کرد: در میان همسایگان 
شـمالی، جمهوری آذربایجان با وجـود 370 کیلومتر 
مـرز مشـترک بـا ایـران و بـا توجـه بـه اشـتراکات 
سیاسـی و فرهنگی فراوان با ایران، شـرایط مساعدی 
بـرای همـکاری پایـدار دوجانبـه دارد کـه موجـب 

تقویـت و رشـد اقتصـادی دو کشـور خواهد شـد.
ــارت دو  ــم تج ــوع حج ــه داد: مجم ــوذن ادام پیرم
کشــور در 11 ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی 
390 میلیــون دالر بــوده کــه ســهم صــادرات 

ایــران 351 میلیــون دالر و ســهم واردات ایــران 
ــاری دو  ــراز تج ــون دالر و ت ــان 39 میلی از آذربایج
ــران می باشــد. ــع ای ــه نف ــون دالر ب کشــور 312 میلی

وی افــزود: ایــران در بین شــرکای تجــاری آذربایجان 
جایــگاه ســوم را بــه خــود اختصــاص داده و در بیــن 
کشــورهای تامیــن کننــده آذربایجــان رتبــه هشــتم 

را دارد.
پیرمــوذن خاطرنشــان کــرد: عمده تریــن منابــع 
درآمــدی جمهــوری آذربایجــان بعــد از نفــت و گاز، 
موقعیــت ترانزیتــی آن بــوده کــه بخــش عمــده ای از 
آن در مســیر کریــدور شــمال-جنوب بــه ایــران گــره 
خــورده اســت. خوشــبختانه در مســیرهای ترانزیــت 
و صــادرات و گــذرگاه هــای 4گانــه رســمی بیــن دو 
کشــور هیــچ محدودیتــی ایجــاد نشــده بلکــه شــاهد 
ــه ســال هــای گذشــته  افزایــش ترانزیــت نســبت ب
ــتیم،  ــوار هس ــه س ــتارا و بیل ــای آس ــذرگاه ه از گ
همچنیــن صــادرات ایــران بــه آذربایجــان نســبت به 
ســال 2020 افزایــش 33 درصــدی را نشــان میدهــد.

رئیـس اتـاق مشـترک ایـران و آذربایجـان در ادامـه 
ضمـن تقدیـر از تاش هـای سـفیر ایـران در باکـو 
گفـت در آینده نزدیک شـاهد افزایـش همکاری های 
سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی و تجـاری دو کشـور 

بود. خواهیـم 

به گزارش برق نیوز، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی برق در رابطه با افزایش تعرفه پرمصرف های برق گفت: 
بر اساس بند یک بودجه 1400 به وزارت نیرو تکلیف شده بود که تعرفه ها را در بخش خانگی چگونه اصاح 

کند که در راستای توزیع عادالنه یارانه های انرژی باشد.
او گفت: خوشبختانه روز گذشته در هیئت وزیران این آیین نامه به تصویب رسید. الزم است بیان شود که 
برای عمده مشترکان که زیر الگوی مصرف هستند، هیچ تغییر یا اصاحی صورت نمی گیرد. حتی این دسته از 
مشترکان می توانند با کاهش مصرف خودشان از تشویق های پیش بینی شده در این آیین نامه برخوردار شوند. 
به طور مثال، اگر یک مشترکی در سال گذشته زیر الگو 100 کیلو وات و یا کمتر مصرف کند می تواند از 40 

هزار تومان تخفیف برخوردار شود.
او گفت: برای مشترکانی که 50 درصد الگوی مصرفی در منطقه جغرافیایی مشخص تعیین شده را کاهش 
دهند و تحت پوشش نهاد های حمایتی باشند، برق رایگان به آنان عرضه خواهد شد، اما برای مشترکان پر 
مصرف پیش بینی شده است که تعرفه برق به صورت پلکانی افزایش یابد و یارانه انرژی متناسب با افزایش 

مصرف کاهش یابد.
رجبی گفت: شرایط به این گونه است که افزایشی که در هر پلکان در نظر گرفته شده متناسب با هزینه ها باشد 
)مانند هزینه خرید تضمینی برق، یا هزینه نقل( فکر می کنیم با این اقدام مشترکان برای کاهش مصرف فکری 

کنند الزم به ذکر است که از ابتدای بهمن ماه این آیین نامه اجرایی خواهد شد.

کاهش اجرای آیین نامه اجرایی تعرفه برق از ابتدای بهمن ماه
سخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته در هیئت وزیران آیین نامه اجرایی تعرفه برق به تصویب 
رسید. برای مشترکان پر مصرف پیش بینی شده است که تعرفه برق به صورت پلکانی افزایش یابد و 
یارانه انرژی متناسب با افزایش مصرف کاهش یابد. الزم به ذکر است که از ابتدای بهمن ماه این آیین 

نامه اجرایی خواهد شد.
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کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اتاق برای همدلی و همکاری  این  از آمادگی  ایام 
و  داد  خبر  منطقه  همه جانبه  توسعه  راستای  در 
در  عظیمی  ظرفیت های  دارای  ایام  استان  گفت: 
بخش های مختلف اقتصادی بوده که با بهره برداری 
الزم می توان شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد 

منطقه بود.
شعبان فروتن در نشست شورای گفت وگوی دولت 
جلسه  دستور  به  ایام،  استان  خصوصی  بخش  و 
تعدادی  درخواست  به  رسیدگی  بر  مبنی  شورای 
و  تجار  پول  جابجایی  جهت  اقتصادی  فعاالن  از 
و  کرد  اشاره  کشوری  و  استانی  تولیدکنندگان 
وجوه  تبادل  موجود  تحریم های  به  توجه  با  افزود: 
در  ایرانی  تجار  و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان، 

عراقی  طرف  با  مهران  مرز  در  ازجمله  مرزها  همه 
بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن شده است.

 14 ماده  اساس  بر  داد:  ادامه  ایام  اتاق  رئیس 
در  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  صورت جلسه 
مهرماه سال جاری، وزارت صمت مکلف شده نسبت 
به شناسایی بانک های محلی و صرافی های مطمئن 
ایجاد کانال های  در کشورهای همسایه و همسو و 
مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل 
تأیید  با  داخلی،  بانک های  با  تجارت  توسعه  برای 

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اقدام کند.
خارجه،  امور  وزارت  همچنین  کرد:  اظهار  فروتن 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تسهیل این 

فرآیند هستند.
دولت،  صورت جلسه  این  به  توجه  با  افزود:  وی 
تعدادی از تجار فعال در مرز مهران درخواست مجوز 
تبادل پول به صورت ریالی با طرف عراقی دارند که 
و  الزم  سازوکار  شدن  اجرایی  با  می شود  پیشنهاد 
شفافیت در کلیه مراحل تبادل این پول از مبدأ و 
مقصد با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه های 
نظارتی این استان به عنوان پایلوت به صورت قانونی 

انتخاب شود.
در بخشی از این نشست، استاندار ایام گفت: تولید 
و اشتغال پایه و اساس توسعه هر استان و نشست 
استان  توسعه  راهگشای  خصوصی  بخش  با  دولت 

است.
برگزاری  از  هدف  کرد:  بیان  نیا  بهرام  حسن 
مشکات  رفع  خصوصی  بخش  فعاالن  با  نشست 
و  صادرات  اقتصاد،  در  تحول  صادرکنندگان، 

درنهایت توسعه همه جانبه اقتصاد است.
وی تأکید کرد: یکی از اولویت های استان برگزاری 
هر  بنابراین  است  خصوصی  بخش  نشست های 
و  مطرح  جلسات  این  در  دارد  وجود  که  مشکلی 
پیگیری خواهیم کرد و به طورقطع تا سرحد امکان 

تاش می کنیم که مشکات حل شود.
استاندار ایام خواستار برگزاری نشست گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در دو نوبت در ماه شد و 
اظهار کرد: به دلیل اهمیت تولید و صادرات امکان 
این  نیز در  نیاز جلسات فوق العاده  دارد در صورت 

خصوص برگزار شود.
بهرام نیا با بیان اینکه هیچ دستگاه نظارتی و دولتی 
از  جلوگیری  داشت:  بیان  نیست،  صادرات  مانع 
پول شویی و قاچاق در واردات موضوع بسیار مهمی 
است که دستگاه های نظارتی و امنیتی باید بر آنها 

نظارت کامل داشته باشند.

و  تولیدکنندگان  مشکات  کرد:  تصریح  وی 
صادرکنندگانی که مطرح شد، باید حل وفصل شود 
چراکه  باشیم  بی تفاوت  نباید  تولید  به  نسبت  و 
اشتغال و تولید پایه و اساس توسعه هر استان است.
استاندار ایام در ادامه به رشد 9.6 درصدی بودجه 
استان در سال 1401، افزایش اعتبارات سرمایه ای 
و بهره وری و نیز اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت 

را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان عنوان کرد.
میلیاردی  هزار   2 سهم  بر  عاوه  گفت:  نیا  بهرام 
درآمدهای  عدالت،  و  پیشرفت  صندوق  از  استان 
ناشی از فروش اموال مازاد، عوارض و سایر عایدات 
می تواند  که  می شود  واریز  صندوق  این   به  نیز 
زمینه ای برای توسعه سرمایه گذاری، افزایش تولید 

و اشتغال در استان شود.
اقتصادی  فعاالن  با  نشست  برگزاری  افزود:  وی 
و بخش  قالب شورای گفت وگوی دولت  در  به ویژه 
برای  راهکارهایی  ارائه  به  منجر  خصوصی می تواند 
توسعه استان شود و سال آینده ازنظر خلق پول و 
مصرف آن وضعیت متفاوتی را تجربه خواهیم کرد 

چراکه اختیارات استان زیاد می شود.
تاش های  جدید  فرمت  در  افزود:  ایام  استاندار   
و  زیرساخت ها  ایجاد  تولید،  موانع  رفع  در  استان 
نقش  اعتبارات  تعیین  در  استان  در  الزم  اقدامات 
مشخص  اعتباری  قبًا  حالیکه  در  دارد،  موثری 
و  می گرفت  قرار  تصویب  مورد  مجلس  در  می شد، 

به دولت ارسال می شد.
این  در  نیز  ایام  استاندار  اقتصادی  امور  معاون 
قانونی  گری  واسطه  بدنبال  عده ای  گفت:  نشست 
بین تجار ایرانی و عراقی در مرز مهران برای تبادل 
قانونی  روال  زمینه  این  در  که  هستند  ایرانی  پول 

وجود ندارد.
جهانگیر رستم زاد اظهار کرد: قانونی کردن واسطه 

شعبان فروتن در نشست شورای گفت وگوی ایالم پیشنهاد کرد

مجوز تبادل ریالی با عراقی به صورت آزمایشی در ایالم صادر شود
رئیس اتاق ایالم با اشاره به اینکه تعدادی از تجار فعال در مرز مهران درخواست مجوز تبادل پول 

به صورت ریالی با طرف عراقی دارند، پیشنهاد کرد مجوز آزمایشی این سازوکار در ایالم صادر شود.
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مرکز پژوهش های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این 

در شانزدهمین گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« بررسی شد

چین و روسیه به دنبال ایجاد نظام مالی جدید هستند؟
در شانزدهمین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی، روابط راهبردی و اقتصادی چین و روسیه و 
تالش برای تشکیل یک سیستم مالی مستقل بین دو کشور در شکل دهی نظم جدید بین المللی 

بررسی شده است.

بر  تاثیرگذاری  منظر  از  کلیدی  رویدادهای  قالب 
دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
گزارش ها،  سلسله  این  از  گزارش  شانزدهمین  در 
و  جهانی  الیه  دو  در  اخیر  تحوالت  از  گلچینی 
و  شده،  ارائه  ایران  ژئواکونومیک  محیط  منطقه ای 
آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی ارائه شده 
بین المللی،  اقتصادی  نهادهای  بزرگ ترین  توسط 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  تازه  داده های  قالب  در 

گرفته اند.
در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحوالت جهانی، 
چین  گسترش  به  رو  اقتصادی  و  راهبردی  روابط 
مالی  تشکیل یک سیستم  برای  تاش  و  روسیه  و 
عوامل  از  یکی  عنوان  به  کشور،  دو  بین  مستقل 
در  بین المللی،  جدید  نظم  شکل دهی  در  کلیدی 

صدر اخبار مطرح شده است.
به نظر می رسد این اقدام می تواند پاسخی به روند 
نیز  علیه چین  آمریکا  تحریمی  نظام  توسعه  به  رو 
اروپا  گازی  جدید  استراتژی  دیگر،  سوی  از  باشد. 
مبنی بر کاهش انتشار متان از سوخت های فسیلی و 
جایگزینی هیدروژن مطرح شده که می تواند فرصت 
راستای صادرات هیدروژن  ایران در  برای  بالقوه ای 

به این قاره باشد.
در بخش دوم گزارش و در ذیل تحوالت منطقه ای، 
عربستان خبرسازترین کشور منطقه بوده که ضمن 
فرانسه  با  خود  تجاری  روابط  توسعه  برای  تاش 
این  با  تفاهم  یادداشت  چندین  امضای  و  عمان  و 
برنامه ریزی و رقابت برای کسب  کشورها، در حال 

میزبانی اکسپوی 2030 نیز هست.
پروژه  بزرگ ترین  دارد  تصمیم  همچنین  عربستان 
هیدروژنی جهان را در شهر هوشمند نئوم، شهری 
که به عنوان مهم ترین پروژه چشم انداز سال 2030 

این کشور مطرح است، آغاز نماید. ترکیه نیز مانند 
بلندپروازانه  اهداف  به  دستیابی  پی  در  عربستان، 
سیاسی  نفوذ  افزایش  برای  تاش  خود،  اقتصادی 
و تجاری خود درآفریقا را مضاعف نموده و تمرکز 

ویژه ای بر صادرات تسلیحات به این منطقه دارد.
در نشست اخیر این کشور با آذربایجان و گرجستان 
آذربایجان،  با  تجارت  حجم  چشمگیر  افزایش  نیز 
تا سال 2030  بلندمدت،  اهداف  از  به عنوان یکی 
مقرر شد. در این میان عراق نیز به دنبال گسترش 
افزایش  ضمن  تا  است  ترکیه  با  ریلی  اتصاالت 
قدرت رقابت پذیری خود در منطقه، موفق به جذب 

سرمایه گذاری خارجی نیز بشود.
شامل  تازه  داده های  عنوان  ذیل  در  مطرح  مسائل 
تجارت  رشد 23 درصدی  از  آنکتاد  گزارش جدید 
جهانی در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با 
سال گذشته، عدم احیای صنعت توریسم در قیاس 
با دوران پیش از پاندمی کرونا، رشد نامتوازن جهان 
و ثبت نرخ های رشد باالتر برای کشورهای در حال 
توسعه در قیاس با جهان توسعه یافته است. گزارش 
چالش های  از  نیز  جهانی  تجارت  سازمان  جدید 
کانونی  موقعیت  و  ارزش  زنجیره جهانی  پیش روی 
چین و آمریکا در این زنجیره در مقابل حذف ایران 

از زنجیره های ارزش حکایت دارد.
با  جهان  تجاری  بلوک  بزرگ ترین  شکل گیری 
محوریت چین و موقعیت برتر این کشور در حمل و 
نقل دریایی و نهایتاً گزارش صندوق بین المللی پول 
مبنی بر اوج گیری میزان بدهی های جهانی در سال 
2020 در قیاس با 50 سال گذشته از دیگر موارد 

مطرح شده در این گزارش است.
سلسله  از  گزارش  شانزدهمین  کامل  متن 
را  جهانی«  تجارت  تحوالت  »پایش  گزارش های 

اینجا مشاهده کنید.
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در نشست اخیر کمیته تخصصی شورای گفت وگو، 
در  که  توافقی  به  توجه  با  مرکزی  بانک  نماینده 
بانک  گفت:  گرفت،  صورت  گذشته  هفته  نشست 
عامل،  بانک های  به  داخلی  اباغیه  طی  مرکزی، 
اعام کرد از این پس درباره پروانه ترخیص کاالهای 
دارای کسر ارزش، نیازی به استعام از دفتر تعیین 
کافی  اجرایی  گمرکات  اظهارنظر  و  نبوده  ارزش 

است.
هفته  گفت وگو،  شورای  تخصصی  کمیته  اعضای 
ارزی،  مشکات  برخی  بررسی  منظور  به  گذشته 
بانکی و گمرکی در پروسه واردات کاال به توافقاتی 
رسیدند. در این بین بانک مرکزی از عملیاتی شدن 

توافق صورت گرفته خبر داد.

طبق توافق انجام شده در نشست کمیته تخصصی 
شورای گفت وگو

دستورالعمل بانک مرکزی برای 
کاهش استعالم ها از دفتر تعیین 

ارزش ابالغ شد
پس  این  از  مرکزی  بانک  داخلی  ابالغیه  طبق 
درباره پروانه ترخیص کاالهای دارای کسر ارزش، 
نیازی به استعالم بانک های عامل از دفتر تعیین 
ارزش نبوده و اظهارنظر گمرکات اجرایی کافی 

است.

در این رابطه علی شعیبی، معاون اداره سیاست ها 
و مقررات ارزی بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: 
دنبال  به  مثبتی  اثرات  بتواند  دستورالعمل  این 
داشته باشد چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته 
دفتر  با  مکاتبات  درصد   80 حدود  تصمیم  این  با 
می کند  پیدا  کاهش  وارداتی  کاالی  ارزش  تعیین 
پیگیری  برای  بیشتری  زمان  این  بدین ترتیب  و 
پرونده های مربوط به بیش بود ارزش که محور اصلی 

ماموریت این دفتر است، فراهم می شود.
او یادآوری کرد: با توجه به اینکه الزم است میزان 
درباره  یابد،  کاهش  ارزش  تعیین  دفتر  با  مکاتبات 
تخصیصی  ارزش  از  بیشتر  پروانه  ارزش  که  زمانی 
است، دیگر نیازی به استعام از دفتر تعیین ارزش 
نیست. این موضوع باید مورد توجه بانک های عامل 
مدیر  عامری،  محسن  نشست  این  ادامه  در  باشد. 
دبیرخانه شورای گفت وگو به مشکلی اشاره کرد که 
درباره اعتبار اسنادی مدت دار وجود دارد. بر اساس 
اسناد  که  مدت داری  اسنادی  اعتبار  او  اظهارات 
حمل آنها معامله شده و کاالی مربوطه نیز ترخیص 
شده است، بانک مرکزی برای تامین اعتبار آنها به 
از  آن  معادل  یورویی،  ارز  جای  به  تحریم ها  دلیل 

سایر ارزها )یوان چین( استفاده کرده است.
او ادامه داد: مشتریان برای تبدیل یوآن به یورو )ارز 
اعتبار( و انتقال آن به بانک پوشش دهنده متحمل 8 
تا 14 درصد هزینه شدند که از مبلغ ارزی )یورویی( 
اسنادی  اعتبارات  بنابراین  می شود.  کسر  مشتری 
مشتریان به میزان هزینه تبدیل و نقل وانتقال دارای 

مانده بدهی شده و تسویه نشده باقی می ماند.
ارتباط شعیبی تصریح کرد: بخش نامه های  این  در 
تبدیل  برای  قبول  قابل  سال 91 و 98 هزینه های 
است،  کرده  تعیین  را  اسنادی  اعتبارات  در  ارزها 
حال اگر شرکتی دچار چنین مشکلی شده باید به 

ستاد مقابله با
دبیرخانه  مدیر  نشست ،  این  از  دیگری  بخش  در 
سامانه  در  موجود  نواقص  به  گفت وگو  شورای 
بودن  مشاهده  قابل  از  و  کرد  اشاره  ارزی  پورتال 
یادداشت هایی که از سوی گمرکات در این سامانه 
و  کرد  یاد  نقص  یک  عنوان  به  را  می شود  ثبت 
به  بانک عامل  استناد  امکان  گفت: در حال حاضر 
مبهم  می شود،  ثبت  سامانه  در  که  یادداشت هایی 
اصلی  عامل  یادداشت ها  این  حاضر  حال  در  است. 

مکاتبات بانک ها با دفتر تعیین ارزش هستند.
عامری تصریح کرد: باید درباره اصاحات این سامانه 
که در نشست قبل صحبت کردیم به صورت مستقل 
شورای  دبیرخانه  دستورکار  در  و  کنیم  پیگیری 

گفت وگو قرار دهیم.
به  را  واردکنندگان  مشکات  از  یکی  همچنین  او 
ویژه در دوران تحریم، لزوم ارائه گواهی مبدا دانست 
ترخیص  مرکزی  بانک  این  از  پیش  کرد:  تاکید  و 
کاال را منوط به صدور کد ساتا کرده بود به گونه ای 
ارائه  به  برای دریافت کد ساتا ملزم  واردکننده  که 
خوشبختانه  بود.  عامل  بانک های  به  مبدا  گواهی 
متناسب با شرایط موجود طی اباغیه 27 مهر بانک 
اسناد  سایر  پذیرش  امکان  ثانوی  اطاع  تا  مرکزی 
مشکل  این  و  است  امکانپذیر  مبدا  گواهی  بدون 

برطرف شده است.
حذف الزام به ارائه گواهی بازرسی، خواسته دیگری 
باره  دراین  شد.  مطرح  نشست  این  در  که  بود 
تسهیل  کمیسیون  نایب رئیس  فاروغی،  محمدرضا 
که  مطلب  این  بیان  با  واردات  مدیریت  و  تجارت 
هر کنترلی باید قبل از صدور حواله ارزی و انتقال 
آی سی  بازرسی  در  کرد:  تصریح  شود،  انجام  ارز 
ماک  کمیت  بلکه  نمی شود،  بررسی  کاال  کیفیت 
بررسی  هم  در گمرک  موضوع  این  که  است  عمل 

ارائه  الزام  که  می رسد  نظر  به  بنابراین  می شود. 
گواهی بازرسی باید برداشته شود.

آی سی  سند  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی  فعال  این 
یک سند کیفی نیست و تعداد و نوع کاال را بررسی 
مطرح  را  پیشنهاد  این  می توان  طرفی  از  می کند. 
انجام  بازرسی ها  این  ارزی  حواله  از  قبل  که  کرد 

شود.
جامعه  مدیره  هیات  عضو  طباطبایی،  مرتضی 
ممیزی و بازرسی با اشاره به اینکه دو فرآیند برای 
بازرسی در  تعریف شده است، گفت: یکی  بازرسی 
مبدا است که به نفع خریدار کاال می شود و می تواند 
با اطمینان کاال را بخرد و وارد کشور کند، دیگری 
توجه  باید  صورت  هر  در  است.  مقصد  در  بازرسی 
بسیار  بلکه  نیست  زائد  تنها  نه  بازرسی  که  داشت 

اهمیت دارد.
را  خود  کار  زودی  به  که  سامانه ای  طراحی  از  او 
سامانه  این  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  می کند  آغاز 
سازمان  و  بازرسی   و  ممیزی  جامعه  همکاری  با 
را  بازرسی  فرآیندهای  و  شده  طراحی  استاندارد 

بسیار شفاف می کند.
بازرسی  و  ممیزی  جامعه  مدیره  هیات  عضو 
و  بوده  مهم  بسیار  بازرسی  روند  کرد:  خاطرنشان 
خوشبختانه امروز به صورت حرفه ای انجام می شود. 

بنابراین قابل حذف نیست.
در این رابطه نماینده بانک مرکزی و سازمان ملی 
و  ممیزی  جامعه  نماینده  با  هم نظر  نیز  استاندارد 

بازرسی
اشاره  بازرسی  گواهی  ارائه  الزام  امکان حذف  عدم 

کردد.
کاالی  انطباق  بیان کننده  واقع  در  بازرسی  گواهی 
تایید  مورد  استانداردهای  از  یکی  با  تولیدکننده 
کشور مقصد است که پس از بررسی اسناد وارداتی 

https://otaghiranonline.ir/news/40994
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یادداشت

UBI تجربه سلما اوکونکوو، بنیان گذار گروه نفت و انرژی

الگوی توسعه مسووالنه در    آفریقا
مترجم: مریم رضایي

منبع: HBR : در سال 2018، توافق »منطقه آزاد تجاری قاره    آفریقا« )AfCFTA( به امضای 44 کشور 
رسید که وقتی یک سال پیش اثرگذاری آن مشخص شد، بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری در دنیا 
را ایجاد کرد. بعد از سال ها مذاکره، این قدمی بزرگ و رو به جلو بود و در نظر من، یک نقطه عطف 
ایجاد کرد: آفریقا باالخره به سوی صنعتی شدن واقعی حرکت می کند. به جای اینکه محصوالتی را 
که عمدتا در خارج تولید شده   اند مصرف کنیم، می توانیم خودمان کاالهای مورد نیازمان را بسازیم و 
مبادله کنیم. شرکت های اروپایی و چینی از قبل کارخانه   هایی با پرسنل آفریقایی در این قاره تاسیس 

کرده بودند و کسب و کارهای داخلی می توانستند به واسطه AfCFTA به رشد بیشتری هم برسند.

متن کامل

که  گاز  و  نفت  توزیع  شرکت   ،UBI گروه  برای 
رئیس  عنوان  به  هنوز  و  کردم  تاسیس  غنا  در 
این خبر  دارم،  عهده  بر  را  آن  هدایت  هیات مدیره 
در  سرمایه گذاری  برای  ما  بود.  خوشحال    کننده ای 
این تحول پیش رو در موقعیت خوبی قرار داشتیم. 
اما می   دانستم که آفریقا نمی   خواهد اشتباه   هایی را 

که غرب و چین در پیگیری توسعه و رشد اقتصادی 
شدن  صنعتی  کند.  تکرار  بودند،  شده  مرتکب 
من  و  دارد  نیاز  انرژی  از  زیادی  حجم  به  ما  قاره 
همسایه  کشورهای  و  خودم  کشور  به  می   خواستم 
کمک کنم، توسعه مسووالنه داشته باشند. به همین 
سال  چند  از  بعد   2018 سال  در  که  است  دلیل 

پژوهش و برنامه   ریزی، با طرح   هایی که داشتم سراغ 
یک سرمایه گذاری خطرپذیر جدید رفتم: راه   اندازی 
انرژی  بر  که   )Blue Power( پاور«  »بلو  شرکت 

خورشیدی متمرکز بود.
با اینکه یک دهه گذشته را صرف کار کردن روی 
زیرساخت   ها برای ذخیره   سازی و انتقال سوخت   های 
که  می   دانستم  اما  بودم،  کرده  غنا  در  فسیلی 
بهتری  بلندمدت  گزینه  تجدیدپذیر  انرژی   های 
کار  نخست  روزهای  در  هنوز  هستند.  آفریقا  برای 
این شرکت هستیم. حدود 20 کارمند و 12 مشاور 
اما در حال  نرسیده   ایم،  به درآمدزایی  داریم. هنوز 
ساخته   ایم  غنا  در  خورشیدی  مزرعه  دو  حاضر 
دیگر  مزرعه  هشت   2028 سال  تا  می   خواهیم  و 
پایان  تا  که  است  این  ما  هدف  همچنین  بسازیم. 
انرژی پاک به  سال 2023 به میزان 140 مگاوات 

3 میلیون مشتری عرضه کنیم.
امیدوارم بتوانم درس   هایی را که از تاسیس و رشد 
UBI آموختم، در این کسب و کار جدید به کار ببرم 
تا عاوه بر موفقیت آن، بتوانیم تاثیر مثبتی هم بر 

دنیا داشته باشیم.
تجربه و الگوهای متنوع

ما 14 خواهر و برادر بودیم و در حومه آکرا، پایتخت 
غنا زندگی می کردیم. خیلی زود یاد گرفتم چطور 
با  موارد  از  خیلی  در  می توانستم  بگیرم.  را  حقم 
یک  از  تاثیرگذار،  توضیحات  و  منطقی  بحث   های 
کنم،  فرار  تنبیه  یک  از  یا  بیایم  بیرون  مشکل 
به   طوری که والدینم به شوخی می   گفتند باید وکیل 
شوم. من و خواهرها و برادرهایم، به سوی موفقیت 
هدایت می   شدیم، چون دستاورد داشتن در خانواده 
می   گرفتیم،  خوب  نمره  اگر  بود.  کهن  ارزشی  ما 
پاداش دریافت می کردیم و اگر نمره بد می   گرفتیم، 
تاجر  بعد  بعد سیاستمدار و  ابتدا معلم و  پدرم که 

شد، وادارمان می کرد  مشکل را پیدا کنیم. او انتظار 
نداشت همه ما نخبه شویم، اما تشویق   مان می کرد 
تا نقاط قوت خودمان را پیدا کنیم و در آن بهترین 

باشیم.
زیادی  چیزهای  هم  مادری  خویشاوندان  مادرو  از 
یاد گرفتم. این جنبه از خانواده ما، از نوعی سنت 
که  به   طوری  است،  برده  ارث  غنایی  مادرتباری 
در  و کسی  دارند  بر عهده  را  زنان مدیریت خانوار 
من،  مادری  مادربزرگ  نمی   کند.  تنبلی  کردن  کار 
و  کردن  درست  با  اما  نداشت،  رسمی  تحصیات 
کار  و  کسب  خودش  برای  دودی  ماهی  فروختن 
و  رفت  کالج  به  مادرم  بود.  کرده  راه   اندازی  خوبی 
دوست  سال ها  که  شغلی  شد؛  هواپیما  مهماندار 
داشت. بعد از آن هم وارد کار معامات اماک شد، 
بریتانیا  از  کودک  لوازم  توزیع  و  واردات  به  سپس 
محصوالت  تاجر  که  دارم  خاله   هایی  شد.  مشغول 
لباس بودند خواهرهای بزرگ ترم  مختلف خانوار و 

یکی تاجر و دیگری هم معلم است.
دبیرستان را در 16 سالگی به پایان رساندم و در 18 
سالگی غنا را به مقصد آمریکا ترک کردم تا به کالج 
فارغ   التحصیل  مری   مانت  لویوال  دانشگاه  از  و  بروم 
شدم. اول علوم سیاسی می   خواندم، اما یکی از اقوام 
پیشنهاد کرد پرستاری بخوانم که مفیدتر است. در 
توصیه  درونم  کوچک  مذاکره   کننده  زمان،  همین 
کرد مدرک کسب و کار دریافت کنم. در تمام مدت 
تحصیلم کار می کردم. بعد از کالج، در یک شرکت 
خدمات سرمایه گذاری و بیمه مشغول به کار  سپس 
وارد شرکت خرید و فروش مواد غذایی NSSI شدم.

یک مزرعه خورشیدی نمونه در مرکز غنا
بنابراین  برگردم،  غنا  به  می   خواست  دلم  همیشه 
تصمیم  آمریکا،  در  شدن  بچه   دار  و  ازدواج  از  بعد 
گرفتم برای استراحت به آنجا بروم. ابتدا در برخی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3830047-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

مراسم آغاز سال نو میالدی در کلیسای گریگور لوساووریچ مقدس

https://www.farsnews.ir/photo/14000816000014/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.farsnews.ir/photo/14001011000105/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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