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التهاب بازار سرمایه از بحث 
های برجامی

حــرف و ســخن های مربــوط بــه خــروج آمریــکا از توافــق برجــام منجــر 
ــازار ســرمایه  ــازار ســرمایه شــده اســت. ب ــی در ب ــار هیجان ــروز آث ــه ب ب
دیــروز و امــروز نســبت بــه تصمیــم آتــی ترامــپ دربــاره برجــام واکنــش 
نشــان داد و شــاخص کل امــروز بیــش از  500 واحــد افــت کــرده 
اســت. افــت شــاخص کل  ناشــی از جــو روانــی و سیاســی اســت کــه بــه 
اقتصــاد ایــران تزریق شــده اســت. احتمــال خــروج آمریــکا از برجــام کــه 
درنهایــت در 23 مهرمــاه ســال جــاری اعــام می شــود بــه التهــاب بــورس 
دامــن زده اســت و شــاید بتــوان ایــن نوســان را مقدمــه ای بــرای دیگــر 

آثــار اقتصــادی خــروج آمریــکا از برجــام بــرای ایــران برشــمرد.
ــاد  ــای اقتص ــام بخش ه ــام تم ــور از برج ــن کش ــروج ای ــع خ به طورقط
ــد.  ــان می کن ــار نوس ــت، دچ ــی اس ــتعد هیجان زدگ ــه مس ــران را ک ای
بــازار ســرمایه همان طــور کــه بــه تصویــب برجــام و اجــرای آن واکنــش 
ــاره  ــا منفــی دیگــر درب ــوع تغیــر مثبــت ی ــه هــر ن مثبــت نشــان داد، ب
آن هــم واکنــش نشــان می دهــد.  هرچنــد ممکــن اســت آثــار هیجانــی 
ــار منفــی اقتصــادی  ــکا از برجــام آث آن مــداوم نباشــد امــا خــروج آمری
ــرمایه  ــازار س ــد آورد و ب ــار خواه ــه ب ــدت  ب ــران در طوالنی م ــرای ای ب
به عنــوان ویتریــن  اقتصــاد کشــور به خوبــی اثــرات ایــن اقــدام را 
نمایــان خواهــد کــرد. از ســوی دیگــر قیمت هــا در بــازار رشــد آن چنانــی 
ــاد  ــا احتمــال ایجــاد نوســان زی ــودن قیمت ه ــول ب نکــرده اســت و معق

ــد. ــش می ده را کاه
باوجودایــن امــا نبایــد ازنظــر دور داشــت کــه توافــق برجــام یــک توافــق 
ــن  ــده ای ــورهای امضاکنن ــا کش ــکا تنه ــران و آمری ــت. ای ــه نیس دوطرف
تفاهــم نیســتند بلکــه برجــام توافقــی بیــن ایــران و قدرت هــای بــزرگ 
دنیاســت کــه همــه آن هــا مثــل ترامــپ فکــر نمی کننــد. خــروج آمریــکا 
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ه فاصلــه چنــد ســاعت پــس از ســخنرانی ترامــپ دربــاره »برجــام« کــه برخــاف 
ــد و در  ــراد ش ــن و... ای ــیه، چی ــا، روس ــده، اروپ ــتراتژیک ایاالت متح ــع اس مناف
ــه خاطــر حاشیه ســازی ها  شــرایطی کــه افــکار عمومــی بین المللــی، ترامــپ را ب
ــال  ــا ارس ــی ب ــر اروپای ــورهای موث ــی کش ــد، برخ ــش می نوازن و ماجراجویی های
ســفرایی تــازه بــه کشــورمان و ترســیم دور تازه یــی از مناســبات ارتباطــی 
تنگاتنــگ بــا ایــران تــاش کردنــد تــا ایــن پیــام را بــه فضــای جهانــی مخابــره 
کننــد کــه نظــام بین الملــل برخــاف ماجراجویی هــای ترامــپ از تعهــدات 
خــود در برجــام عقب نشــینی نخواهــد کــرد و بــر ســر تعهــدات خــود در برجــام 
می مانــد. رویکــردی منطقــی و معقــول کــه درســت در نقطــه مقابــل دیدگاه هــای 
افراطــی و رادیــکال ترامــپ و دارو دســته اش در هیــات حاکمــه امریــکا قــرار دارد.

ــا  ــان همــراه ب ــروژ و یون ســفرای جدیــد کشــورهای اروپایــی ســوییس، چــک، ن
ــا حضــور در ســاختمان ریاســت جمهوری  ــه، روز گذشــته ب ــد نیجری ســفیر جدی
ــا  ــرد مشــخص اروپ ــاره راهب ــا رییس جمهــوری کشــورمان درب ــات ب ضمــن ماق
ــران  ــا ای ــی ب ــادی و ارتباط ــبات اقتص ــعه مناس ــام و توس ــت از برج ــرای حمای ب
ــی در  ــد اروپای ــفرای جدی ــای س ــترک اظهارنظره ــه مش ــد؛ نقط ــخن گفتن س
ماقــات بــا روحانــی، تاکیــد بــر حــل و فصــل چالش هــای جهانــی بــا اســتفاده 
ــود. رویکــردی کــه  ــه جــای تحریــم و جنــگ ب از منطــق مذاکــره و گفت وگــو ب

اروپــا تــاش می کنــد بــا اســتفاده از الگــوی برجــام آن را بــرای ســایر مشــکات 
ــدور  ــد. ص ــز کن ــز تجوی ــمالی نی ــته یی کره ش ــران هس ــد بح ــی مانن بین الملل
ــته  ــدار روز گذش ــه در دی ــروژ ک ــی ن ــارد یوروی ــی یک میلی ــه حکومت ضمانتنام
ــود کــه در جلســه روز گذشــته  ــی ب ــه موضوعات ــروژ مطــرح شــد ازجمل ســفیر ن

ــه آن اشــاره شــد. ب
ــه اصــول  ــاره ب ــا اش ــا ب ــن دیداره ــز در ای ــور کشــورمان نی ــی رییس جمه روحان
ــه جــای  ــو ب ــرد گفت وگ ــف، از رویک ــران در مباحــث مختل ــن سیاســت ای بنیادی
تحریــم و مذاکــره بــه جــای جنــگ دفــاع کــرد و روی ایــن واقعیــت تاکیــد کــرد 
کــه اگــر طرف هــای مقابــل ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد باشــند، ایــران نیــز 

ــد. ــل می کن ــام عم ــود در برج ــف خ ــه تکالی ــل ب ــور کام به ط
ــا  ــی ب ــادی و ارتباط ــبات اقتص ــعه مناس ــرورت توس ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب  روحان
کشــورهای اروپایــی، الگــوی برجــام را مدلــی مطلــوب بــرای توســعه رایزنی هــای 
ســازنده بــرای رفــع ســوءتفاهمات میــان کشــورها دانســت کــه بایــد بــا قــدرت از 
ــرمایه گذاری های  ــش س ــی و افزای ــط بانک ــهیل رواب ــوع تس ــرد. موض ــاع ک آن دف
ــفرای  ــا س ــوری ب ــدار رییس جمه ــه در دی ــود ک ــات مشــترکی ب ــا از موضوع اروپ

کشــورهای اروپایــی روی آنهــا تاکیــد شــد.
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شکستن میز مذاکرات هنر نیست
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چین و... ایراد شد و در شرایطی که افکار عمومی بین المللی،
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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

ــوآپ  ــرای س ــی ب ــش خصوص ــی بخ آمادگ
فرآورده هــای نفتــی مشــروح خبــر

ســیزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت آب 
بــا حضــور 105 شــرکت خارجــی برگــزار مــی 

شــود مشــروح خبــر

ســرمایه گذاری اســتات اویــل در انــرژی 
ــر ــروح خب ــیدی مش خورش

فرانســه خواســتار گســترش روابــط اقتصــادی با 
ایــران شــد مشــروح خبــر

ــدگان در  ــواالت نماین ــه س ــه ب ــخ زنگن پاس
جلســه کمیســیون انــرژی چــه بــود؟ مشــروح 

ــر خب

ــتان  ــارد دالری ترکمنس ــرمایه گذاری ۹۳ میلی س
در نفــت و گاز مشــروح خبــر

امــکان تامیــن انــرژی کل جهــان بــا نیــروگاه 
بــادی مشــروح خبــر

اســتارت همــکاری ایــران و ارمنســتان زده شــد 
مشــروح خبــر

آمادگــی ایــران بــرای ارایــه خدمــات 
ــر ــروح خب ــه مش ــه نیجری ــرق ب ــی ب مهندس

ــاختمانی  ــتراتژی س ــد اس ــتورالعمل جدی دس
ــر ــروح خب ــرق مش ب

ــرژی از آن  ــرمایه گذاری ان ــده س ــهم عم س
ــر ــروح خب ــود مش ــرق می ش ب

از  برخــورداری  ســوم  رتبــه  در  ایــران 
ــا  ــت و گاز در دنی ــافی نف ــای اکتش ظرفیت ه

مشــروح خبــر

تصمیــم برزیــل بــه افزایــش تولیــد نفــت پیــش 
از ورود بــه عصــر تجدیدپذیرهــا مشــروح خبــر

قرارگرفتــن یــک ایرانــی  در راس کنگــره 
ــر ــروح خب ــل مش ــی کاب جهان

بیشــتر  ایــران  از  پاکســتان  بــرق  واردات 
خبــر مشــروح  می شــود 

ــان  ــارد دالری می ــارت ۲۰ میلی ــه تج ــیدن ب رس
ــر ــروح خب ــت مش ــدنی اس ــراق ش ــران و ع ای

ــی  ــرژی اجرای ــوزه ان ــی در ح ــروژه مل 3 ابرپ
ــر ــروح خب ــود مش می ش

ــت  ــش یاف ــد افزای ــرق ۲5 درص ــادرات ب ص
ــر ــروح خب مش

نیروگاه هــای  بازســازی  در  ایــران  نقــش 
ــر ــروح خب ــوریه مش س

مغولســتان ابــر شــبکه انــرژی آســیایی ایجــاد 
ــر ــروح خب ــد مش می کن

ــتبه  ــر نیس ــرات هن ــز مذاک ــتن می شکس
ــپ  ــخنرانی ترام ــس از س ــاعت پ ــد س ــه چن فاصل
دربــاره »برجــام« کــه برخــاف منافــع اســتراتژیک 
و...  چیــن  روســیه،  اروپــا،  ایاالت متحــده، 
ــی  ــکار عموم ــه اف ــرایطی ک ــد و در ش ــراد ش ای

بین المللــی، مشــروح خبــر

ــرمایه  ــور س ــت رگوالت ــرای دول ــرژی ب ان
ــد حمیدرضــا صالحــی  ــع درآم ــه منب ــت ن اس
ــم  ــران رق ــاق ته ــدگان ات ــت نماین ــو هیئ عض
ــرای کشــورمان در حــوزه  خــوردن آینــده بهتــر ب
ــه ایفــای نقــش  ــرژی از جملــه نفــت را منــوط ب ان
ــد. مشــروح  رگوالتــوری از ســوی دولــت مــی دان

ــر خب

مذاکـــــره بـــرای ١۰ میلیارد یـــــورو 
وزارت  سرپرســت  خــارج  ســرمایه گذاری 
نیــرو اعــام کــرد: رضــا اردکانیــان یکــی از 
ــدی  ــرای تص ــوری ب ــی رییس جمه ــای اصل نامزده

ــر ــروح خب ــت. مش ــرو اس وزارت نی

ــه دو  ــت ب ــر صنع ــه دو وزی ــرای نام ماج
ــه ای از  ــریعتمداری در نام ــد ش ــاد محم ــر اقتص وزی
ــی  ــای حمایت ــا صندوق ه ــرد ت ــت ک ــیان درخواس کرباس
ایــن وزارتخانــه از فهرســت شــرکت های مشــمول واگــذاری 

ــر ــروح خب ــارج شــون مش ســال ۱3۹۶ خ

ــر ســابق نیــرو پــس  اولیــن اظهــارات وزی
ــین  ــر پیش ــه ای وزی ــاختمان شیش ــرک س از ت
نیــرو در نخســتین حضــور عمومــی خــود پــس از 
ــد  ــدی از رون ــت جدی ــه روای ــن وزارتخان ــرک ای ت
شــکل گیــری انــرژی هــای نــو در کشــور را 

ــر ــروح خب ــرد مش ــریح ک تش

ــدود  ــود ح ــق می ش ــه محق ــی زنگن پیش بین
یــک مــاه از پیش بینــی زنگنــه از امضــای 10 
ــان  ــا پای ــب IPC ت ــی در قال ــد نفت ــرارداد جدی ق
ــا اینکــه وزارت نفــت فقــط  ســال ۹۶ گذشــته و ب

ــر،  ــروح خب ــت دارد  مش ــاه فرص ــج م پن

ــرقی  ــیای ش ــورهای آس ــا کش ــره ب مذاک
ــای  ــرح ه ــذاری در ط ــرمایه گ ــرای س ب
نیروگاهــی کشــور میــد رضــا عظیمــی روز شــنبه 
ــا، افــزود:  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرن
ــی از  ــرکت های ــا ش ــکاری ب ــه هم ــال ک ــن ح در عی
کشــورهای روســیه، ترکیــه و چیــن در زمینــه پــروژه 
هــای نیروگاهــی، بــه مرحلــه مبادلــه قــرارداد و آغــاز 
عملیــات اجرایــی منتهــی شــده استمشــروح خبــر

 3۰ میلیــارد تومــــن بـــه بخــش خصوصی
 بدهکاریـــم معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و
 انــرژی گفــت: اقتصــاد نامتــوازن صنعــت بــرق، بــه
 انباشــته شــدن مطالبــات بخــش خصوصــی منجــر

شــده اســت مشــروح خبر

 ۴.١ میلیــارد دالر تقاضــای ســرمایه گــذاری
ــر ــای تجدیدپذی ــرای نیروگاه ه ــی ب  خارج
ــره ــر و به ــد پذی ــای تجدی ــازمان انرژی ه ــس س  رئی
100 بهره بــرداری  از  )ســاتبا(  بــرق  انــرژی   وری 
ــاری ــال ج ــان س ــا پای ــادی ت ــروگاه ب ــگاوات نی  م

ــر ــروح خب ــر داد مش  خب

فعــاالن اقتصــادی پاســخ ترامــپ را دادنــد 
گفــت:  رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون 
ســخنرانی ترامــپ نــه تنهــا بــر بازارهــای 
ــاالن  ــت و فع ــزی نداش ــران تاثیرالتهاب برانگی ای
ــه ســخنرانی سراســر لفاظــی و  اقتصــادی هــم ب

ــر ــروح خب ــد. مش ــخ دادن ــی او پاس ــی ادب ب
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 پایبندی ایران به برجام
 رییس جمهــوری در دیــدار ســفیر جدیــد چــک در تهــران 
ــود در  ــدات خ ــه تعه ــد ب ــا بای ــه طرف ه ــرد هم ــد ک تاکی
ــل  ــای مقاب ــه طرف ه ــی ک ــا زمان ــد و ت ــل کنن ــام عم برج
ایــران نســبت بــه ایــن توافــق پایبنــد و متعهــد باشــند مــا 

ــود. ــم ب ــه آن خواهی ــد ب ــز پایبن نی
بــه گــزارش پــاد، حســن روحانــی دیــروز در مراســم 
دریافــت اســتوارنامه ســواتوپلک چومبــا ســفیر جدیــد 
جمهــوری چــک، بــا یــادآوری اینکــه پــس از برجــام شــرایط 
بهتــری بــرای گســترش روابــط و همکاری هــای کشــورهای 
ــم  ــزود: معتقدی ــت، اف ــده اس ــم ش ــران فراه ــا ای ــی ب اروپای
توافــق هســته یی و برجــام بــه توســعه صلــح پایــدار و 
امنیــت و ثبــات در منطقــه و جهــان کمــک می کنــد.  
ــدن فضــای همــکاری،  ــه وجــود آم ــا و ب ــع تحریم ه وی رف
تجــاری و اقتصــادی، میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا را از آثــار 
ــد از ظرفیت هــا  ــادآور شــد: بای مثبــت برجــام برشــمرد و ی
و توانمندی هــای موجــود در ایــران و چــک در راســتای 
ــن در  ــای فی مابی ــط و همکاری ه ــه رواب ــعه همه جانب توس

ــم. ــتفاده کنی ــف اس ــای مختل بخش ه
روحانــی تســهیل در روابــط بانکــی را در توســعه مناســبات 
ایــران و چــک حایــز اهمیــت برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: 
ایــران آمادگــی دارد تــا روابــط تجــاری و اقتصــادی خــود بــا 

جمهــوری چــک را بیــش از پیــش گســترش دهــد.
ســواتوپلک چومبــا ســفیر جدیــد جمهــوری چــک نیــز در 

ــای  ــط و همکاری ه ــعه رواب ــی و توس ــه پویای ــدار ب ــن دی ای
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــر اش ــال های اخی ــک در س ــران و چ ای
امــروز تجــار و فعــاالن اقتصــادی دو کشــور مناســبات خوبــی 
بــا هــم داشــته و در راســتای توســعه روابــط و همکاری هــای 
اقتصــادی و تجــاری برنامه ریزی هــای خوبــی بــا هــم دارنــد.

ــرد:  ــار ک ــن اظه ــک همچنی ــوری چ ــد جمه ــفیر جدی س
ــکات  ــل مش ــه راه ح ــت ک ــن اس ــگان روش ــر هم ــروز ب ام
ــل دســترس  ــل قاب ــرام متقاب ــره و احت ــق مذاک ــا از طری تنه

ــود. ــد ب خواه

 نقش اتحادیه اروپا در حفظ برجام
ــک و  ــد چ ــفرای جدی ــتوارنامه های س ــم اس ــد از تقدی  بع
ــدار  ــه دی ــه ب ــید ک ــروژ رس ــفیر ن ــه س ــت ب ــوییس، نوب س

ــرود. ــی ب روحان
ــران  ــروژ در ته ــد ن ــفیر جدی ــدار س ــوری در دی رییس جمه
ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــدوارم هم ــرد: امی ــد ک تاکی
اروپــا از جملــه نــروژ نقــش ســازنده خــود را در حفــظ توافــق 
ــد. ــا کنن ــکاری ایف ــای هم ــری از فرصت ه ــام و بهره گی برج
روحانــی توســعه روزافــزون مناســبات و همکاری هــای ایــران 
ــادی  ــش اقتص ــژه در بخ ــه وی ــا ب ــه زمینه ه ــروژ در هم و ن
ــد  ــران عاقه من ــد: ای ــادآور ش ــرار داد و ی ــد ق ــورد تاکی را م
اســت مناســبات و همکاری هــای اقتصــادی خــود را بــا نــروژ 
ــی و  ــای خصوص ــد و بخش ه ــترش ده ــش گس ــش از پی بی
دولتــی دو کشــور بتواننــد پروژه هــای مشــترکی بــا یکدیگــر 

وزیر نیرو مطرح کرد؛

 ضربه ترامپ به امنیت و ثبات منطقه و جهان
ــوییس در  ــد س ــفیر جدی ــدار س ــوری در دی  رییس جمه
تهــران تاکیــد کــرد: ضربــه بــه برجــام، ضربــه بــه امنیــت 
ــه  ــم اتحادی ــت و امیدواری ــان اس ــه و جه ــات منطق و ثب
ــح و  ــه مخــل صل ــح ک ــای ناصحی ــوی حرکت ه ــا جل اروپ

همکاری هــای بین المللــی اســت، بایســتد.
روحانــی دیــروز در مراســم دریافــت اســتوارنامه مارکــوس 
الینتــر ســفیر جدیــد ســوییس در تهــران افزود: شکســتن 
ــل و  ــای ح ــد پایه ه ــت و بای ــر نیس ــرات هن ــز مذاک می
ــت  ــو تقوی ــیر گفت وگ ــی از مس ــات جهان ــل اختاف فص
آینــده،  در  بی تردیــد  کــرد:  شــود.  وی خاطرنشــان 
تاریــخ و مــردم جهــان و امریــکا بهتــر قضــاوت خواهنــد 
ــد،  ــی انتخــاب کرده ان ــردان کنون ــه دولتم ــی ک ــرد راه ک
بی نتیجــه و اشــتباه بــوده اســت.  روحانــی بــا بیــان اینکــه 
ــکاری  ــی هم ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــا آژان ــران ب ته
داشــته و آن را ادامــه خواهــد داد، اظهــار کــرد: فعالیــت 
ــز  ــواره صلح آمی ــوده و هم ــز ب ــران صلح آمی ــته یی ته هس
خواهــد بــود و در برابــر هم پیمانــان مــا در برجــام و 5+۱ 
ــا  ــد، م ــه آن پایبنــد بمان ــل ب ــی کــه طــرف مقاب ــا زمان ت

ــود. ــن توافقنامــه نخواهیــم ب ــی ای ناقــض ابتدای
برقــراری  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  رییس جمهــوری 
مناســبات بانکــی بیــن تهران-بــرن اظهــار کــرد: مذاکــرات 
خوبــی دربــاره تســهیل روابــط بانکــی بیــن دو کشــور در 
دو ســال گذشــته انجــام شــده کــه الزم اســت هــر چــه 

ــود. ــی ش ــی و عملیات ــر اجرای زودت
ــز  ــران نی ــد ســوییس در ای ــر ســفیر جدی مارکــوس الینت
ــط  ــراری رواب ــه برق ــادی ب ــت زی ــوییس اهمی ــت: س گف
ــت و  ــل اس ــا قائ ــه زمینه ه ــران در هم ــا ای ــترده ب گس
نقشــه راهــی را جهــت تقویــت مناســبات دوجانبــه تدوین 
ــت.  ــرای آن اس ــن اج ــی م ــت اصل ــه ماموری ــم ک کردی
وی همچنیــن بــر اراده جــدی کشــورش درخصــوص 
برقــراری هرچــه ســریع تر روابــط بانکــی بیــن دو کشــور 
ــه  ــران ادام ــوییس در ته ــد س ــفیر جدی ــرد.  س ــد ک تاکی
و  برجــام حمایــت می کنــد  توافــق  از  داد: ســوییس 
ــه  ــد ب ــق بای ــن تواف ــای ای ــام طرف ه ــه تم ــم ک معتقدی
تعهــدات خــود عمــل کننــد و عکس العمــل حساب شــده 
ــه  ــران ب ــدی ای ــان دهنده پایبن ــی( نش ــی )روحان جنابعال

ــت. ــی اس ــدات بین الملل تعه

داشــته باشــند.
الرس نــوردرم ســفیر جدیــد نــروژ در ایــران نیــز در ایــن دیدار 
پــس از تقدیــم اســتوارنامه خــود بــا تاکیــد بــر اراده این کشــور 
ــار  ــران، اظه ــا ای ــادی ب ــای اقتص ــترش همکاری ه ــرای گس ب
ــدی  ــیار ج ــام را بس ــق برج ــروژی تواف ــرکت های ن ــرد: ش ک
ــای  ــراری همکاری ه ــرای برق ــی ب ــرده و آن را فرصت ــی ک تلق
ــه  ــه ب ــی ک ــد و از زمان ــوب کرده ان ــران محس ــا ای ــک ب نزدی
تهــران آمــده ام هــر هفتــه پذیــرای هیات هــای مختلــف 

نــروژی بوده ایــم.
وی خاطرنشــان کــرد: اخیــرا دولــت نــروژ ضمانــت حکومتــی 
ــران مصــوب کــرده و ایــن  ــرای ای ــی را ب ــارد یوروی یــک میلی
ــران  ــا ای ــط ب ــای رواب ــروژ در ارتق نشــان دهنده اراده جــدی ن

اســت.
ســفیر جدیــد نــروژ در ایــران بــا بیــان اینکــه نــروژ نســبت بــه 
اجــرای توافــق برجــام تاکیــد دارد، اظهــار کــرد: موضــع نــروژ، 
ــون  ــا همچ ــه طرف ه ــد هم ــت و بای ــه اروپاس ــع اتحادی موض
جمهــوری اســامی ایــران بــه تعهــدات خــود در برجــام 

ــد. ــد بمانن متعه

اختافــات  بــرای  راه حــل  بهتریــن  گفت وگــو   
اســت بین المللــی 

 در همیــن خصــوص رییس جمهــوری در دیــدار ســفیر جدیــد 
ــان در تهــران گفــت: برجــام ثابــت کــرد کــه گفت وگــو و  یون
همــکاری بهتریــن راه حــل بــرای اختافــات بین المللــی و بــه 

نفــع جامعــه جهانــی از جملــه اروپــا و امریکاســت.
ــری  ــتوارنامه دیمیت ــت اس ــم دریاف ــروز در مراس ــی دی روحان
ــور در  ــزود: دو کش ــان اف ــد یون ــفیر جدی ــاندراکیس س الکس
ــی و  ــط بانک ــی و رواب ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــای علم عرصه ه
ــادی  ــای زی ــی از ظرفیت ه ــرژی و ترانزیت ــوزه ان ــز در ح نی
بــرای افزایــش ســطح همــکاری بــه نفــع دو ملــت برخــوردار 

ــتند. هس
ــران  ــان در ای ــد یون ــفیر جدی ــاندراکیس س ــری الکس دیمیت
ــژه  ــت وی ــتور کار و ماموری ــت: دس ــدار گف ــن دی ــز در ای نی
مــن تعمیــق و تحکیــم ســطح روابــط تهــران و آتــن در 
زمینه هــای مختلــف از جملــه در حــوزه انــرژی، علمــی، 

فنــاوری، اقتصــادی، فرهنگــی و گردشــگری اســت.  
ــران  ــه در ته ــور نیجری ــد کش ــفیر جدی ــن س ــروز همچنی دی
ــم  ــن تقدی ــت جمهوری ضم ــاختمان ریاس ــور در س ــا حض ب
اســتوارنامه خــود بــه رییس جمهــوری ایــران از عــزم کشــورش 

ــر داد. ــا خب ــام زمینه ه ــبات در تم ــعه مناس ــرای توس ب

 روحانــی بــا اشــاره بــه ادامه از صفحه 1
ــبات  ــعه مناس ــرورت توس ض
ارتباطــی  و  اقتصــادی 
اروپایــی،  کشــورهای  بــا 
مدلــی  را  برجــام  الگــوی 
توســعه  بــرای  مطلــوب 
ــرای  ــازنده ب ــای س رایزنی ه
ــان  ــوءتفاهمات می ــع س رف

دانســت کشــورها 
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در نشســت غیررســمی اوپــک در الجزایــر بــا افزایــش تولیــد 
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــت. تکی ــده اس ــت ش ــران موافق ــت ای نف
4.4 درصــدی بهــار ســال جــاری بــه نفــت نشــان مــی دهــد 
ــدازه در اقتصــاد کشــور نقــش  ــا چــه ان کــه طــای ســیاه ت
ــاالن  ــه فع ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی کن ــا م ــر ایف موث
بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه احتمــال قــوی کاهــش قیمت 
نفــت در ســال آینــده نســبت بــه مانــدگاری رشــد اقتصــادی 
اعــام شــده تردیــد دارنــد. حمیدرضــا صالحــی عضــو هیئــت 
ــرای  ــر ب ــده بهت ــم خــوردن آین ــران رق ــاق ته ــدگان ات نماین
ــه  ــوط ب ــت را من ــه نف ــرژی از جمل ــوزه ان ــورمان در ح کش

ــد. ــت مــی دان ــوری از ســوی دول ایفــای نقــش رگوالت
ــرای تولیــد چهــار میلیــون بشــکه  ــران ب ادعــای ای
ــر  ــک در الجزای ــمی اوپ ــت غیررس ــت در نشس نف
مــورد موافقــت گرفتــه اســت. افزایــش ســطح تولید 
و صــادرات نفــت ایــران در ســال گذشــته بــه خــروج 

ــد 4.4  ــه رش ــیدن ب ــود و رس ــور از رک ــاد کش اقتص
ــده  ــت. آین ــده اس ــر ش ــاد منج ــدی در اقتص درص
ــران در  ــتاوردهای ای ــه  دس ــا توج ــت را ب ــازار نف ب

ــد؟  ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــر چط ــت الجزای نشس
 بازگشــت بــه ســطح تولیــد و صــادرات نفــت پیــش از شــروع 
تحریــم هــا و بطــور کلــی افزایــش ســطح تولیــد نفــت ایــران 
خواســته ای اســت کــه بــا توجــه بــه موقعیــت پــس از 
برجــام بایــد بــر آن پافشــاری کــرده و بــه آن مــی رســیدیم. 
ــدا مــی کــرد  ــد  افزایــش پی ــران بای ظرفیــت تولیــد نفــت ای
ــا برســیم. در  ــم ه ــاز تحری ــد پیــش از آغ ــه ســقف تولی ــا ب ت
نشســت غیررســمی اوپــک در الجزایــر ایــن خواســته محقــق 
شــده اســت، بــدون تردیــد ایــن مســئله در آینــده بــازار نفــت 
اثــر مثبــت دارد و نقطــه قوتــی بــرای اقتصــاد اســت. افزایــش 
فــروش نفــت بــه خــروج اقتصــاد ایــران از رکــود  و رســیدن 
بــه رشــد 4.4 درصــدی منجــر شــده اســت کــه نبایــد از ایــن 
دســتاورد غافــل شــد و بایــد بــه آینــده نفــت ایــران امیــدوار 

بــود.

بعضــی از فعــاالن اقتصــادی معتقدند افزایــش صادرات 
نفــت ایــران در ســال آینــده بــه دلیــل کاهــش قیمت 
جهانــی نفــت اثــری کــه بایــد را در رشــد اقتصــادی 
ایفــا نمــی کنــد. در ایــن بــاره چــه فکــر مــی کنیــد؟
ــاالن اقتصــادی درســت و بجاســت. کاهــش  ــی فع ــن نگران ای
قیمــت جهانــی نفــت مــی توانــد از اثرگــذاری نفــت بــر رشــد 
اقتصــادی کــم کنــد امــا نکتــه حائــز اهمیــت ســرمایه گــذاری 
هاییســت کــه در اقتصــاد در بخــش هــای جایگزیــن صنعــت 
نفــت انجــام مــی شــود. ایــن نگرانــی تنهــا بــرای ایران نیســت 
ــده نفــت در جهــان  ــد کنن بلکــه بســیاری از کشــورهای تولی
بــه دلیــل نگرانــی از اثرپذیــری اقتصــاد کشورشــان از کاهــش 
قیمــت نفــت و مســائل سیاســی حــول نفــت، سیاســت هــا را 
بــه ســمت و ســوی اقتصــاد بــدون نفــت شــکل مــی دهنــد و 
ــدازه  ــه ان دیگــر صنایعشــان را تقویــت مــی کننــد. مــا هــم ب
دیگــر کشــورهای تولیــد کننــده نفــت در جهــان بایــد نســبت 
ــن وضعیــت حســاس باشــیم. از ســوی دیگــر رویکــرد  ــه ای ب
کشــورهای مصــرف کننــده انــرژی در جهــان در حــال تغییــر 
ــرژی هــای  ــال اســتفاده از ان ــه دنب اســت. کشــورها بیشــتر ب
ــن  ــد. ای ــذاری کردن ــن حــوزه ســرمایه گ ــو هســتند و در ای ن
ــه کاهــش تقاضــای نفــت در جهــان  ــد ب ــدون تردی مســئله ب
منجــر مــی شــود و از عوامــل مهــم در کاهــش قیمــت نفــت 
ــه 25  ــان ب ــی در جه ــای برق ــرف خودروه ــود. مص ــد ب خواه

درصــد رســیده اســت. شــواهد نشــان مــی دهــد کــه نفــت در 
آینــده ای نــه چنــدان دور خریــداری نــدارد  و ایــن مســئله 
ــه  ــن نکت ــه ای ــاد ب ــای کان اقتص ــتگذاری ه ــد در سیاس بای
ــران یــک  توجــه کــرد. افزایــش ســطح تولیــد نفــت خــام ای
ــا در سیاســت هــای بلنــد  ــود کــه محقــق شــد ام فرصــت ب
مــدت در حــوزه انــرژی نبایــد فقــط نفــت را دیــد و از بقیــه 
بخــش هــا نبایــد غافــل شــد. بــا نــگاه دوربــرد و پایــه ای مــی 
تــوان از دیگــر ظرفیــت هــای کشــور در تولیــد دیگــر  انــرژی 
ــن  ــه بهتری ــده دارد ب ــتری در آین ــداران بیش ــه خری ــا ک ه
ــا  ــرب دنی ــرق و غ ــن ش ــران در بی ــرد. ای ــتفاده ک ــکل اس ش
قــرار گرفتــه اســت و مــی توانیــم بــه عنــوان هــاب انــرژی در 

منطقــه نقــش موثــری ایفــا کنیــم.

ــت  ــرژی دارای مزی ــای ان ــش ه ــی از بخ ــدام یک ک
ــور  ــت و حض ــتر دول ــز بیش ــرای تمرک ــتری ب بیش

ــت؟ ــی اس ــای جهان ــر در بازاره ــگ ت پررن
ــش گاز  ــت بخ ــوان گف ــی ت ــی م ــرایط فعل ــه ش ــه ب باتوج
اســت.  برخــوردار  زمینــه  ایــن  در  بیشــتری  مزیــت  از 
خوشــبختانه در آخریــن گــزارش بریتیــش پترولیــوم از آمــار 
انــرژی جهــان، ایــران دارنــده بزرگتریــن ذخایــر گاز طبیعــی 
ــران روســیه و قطــر بیشــترین  ــس از ای در جهــان اســت و پ
ذخایــر گاز طبیعــی را در اختیــار دارنــد. بــا تکمیــل میادیــن 
ــاالی  ــه ب ــران ب ــد  ای ــی تولی ــارس جنوب ــلویه و پ گازی عس
ــران نشــان  هــزار متــر مکعــب مــی رســد. ظرفیــت هــای ای
مــی دهــد کــه کشــورمان از بازیگــران اصلــی گاز در منطقــه 
و در جهــان اســت. البتــه انتقاداتــی در زمینــه صــادرات لولــه 
ای گاز وجــود دارد و بعضــی معتقدنــد صــادرات لولــه ای گاز 
ــه  بــه صرفــه نیســت و بایــد در آن تجدیــد نظــر کــرد امــا ب
نظــر مــن از آنجایــی کــه صــادرات و فــروش انــرژی در همــه 
ــا هــر  ــوان از هــر طریــق و ب ــا دارد مــی ت جــای جهــان معن
روش گاز را صــادر کنیــم. مــا ۱5 کشــور در همســایگی مــان 
داریــم کــه همــه بــه انــرژی و گاز مــا نیــاز دارنــد و البتــه ایــن 
نیــاز فقــط نتایــج اقتصــادی بــرای ایــران در پــی نــدارد بلکــه 
مــی توانــد بــه افزایــش قــدرت سیاســی کشــورمان در منطقــه 

ــه هــم بینجامــد. خاورمیان

دولــت بــرای بهبــود صــادرات گاز بایــد چــه الزاماتــی 
را در نظــر بگیــرد؟

ــرود.  ــش ب ــوری پی ــمت رگوالت ــه س ــد ب ــران بای ــاد ای اقتص
ــد. در  ــت و گاز باش ــده نف ــع کنن ــا توزی ــد صرف ــت نبای دول

دولــت رگوالتــور، صرفــا دنبــال فــروش انــرژی نیســتیم 
ــم  ــی بینی ــی م ــرمایه مل ــک س ــه ی ــه مثاب ــرژی را ب ــه ان بلک
ــر  ــرانه ه ــد س ــش درآم ــه افزای ــد ب ــای آن بای ــه درآمده ک
ایرانــی منجــر شــود. در ســال ۹5 بخشــی از اثرگــذاری انــرژی 
ــم  ــه ه ــم و در ادام ــردم دیدی ــد م ــدرت خری ــش ق را در افزای
بایــد در همیــن مســیر پیــش برویــم. هــر نــوع عرضــه انــرژی 
توســط دولــت بایــد بــه ارتقــای زیرســاخت هــای اقتصــادی و 
افزایــش درآمــد مــردم منجــر شــود. درصــد زیــادی از مــردم 
بــا فاصلــه زیــادی از ســطح فقــر اعــام شــده توســط دولــت 
زندگــی مــی کننــد و ایــن مســئله شایســته کشــوری بــا ایــن 
ســطح از ذخایــر نفــت و گاز نیســت. مــا بــا دولــت رگوالتــور 
در حــوزه انــرژی بــه رشــد پایــداری مــی رســیم کــه بــا تحقــق 
آن درآمــد ســرانه مــردم و قــدرت خریــد آن هــا افزایــش پیــدا 

مــی کنــد.

 انرژی برای دولت
 رگوالتور سرمایه

است نه منبع درآمد

ــت  ــا وضعی ــه ب ــران در رابط ــرژی ای ــیون ان ــر کنفدراس دبی
بــرق گفــت: موضــوع  پیمانــکاران  بــه  دولــت  بدهــی 
و  پیمانــکاران، ســازندگان  بــه  نیــرو  وزارت  بدهی هــای 
ــا و  ــادل درآمد ه ــدم تع ــرق ریشــه در ع ــدگان ب ــد کنن تولی
هزینه هــای وزارت نیــرو دارد و ایــن موضــوع تــا زمانــی کــه 
یــا مــا بــه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و تمــام شــده را دولــت 
ــی افزایــش حامل هــای  ــد و از طرف در بودجــه محاســبه کن
ــون  ــی همچ ــورت تدریج ــه ص ــرق را ب ــون ب ــرژی همچ ان
برنامــه ســوم در پیــش نگیــرد، مشــکل همچنــان ادامــه دارد.
ــن بدهــی  ــزرگ ای ــه داد: بخــش ب حمیدرضــا صالحــی ادام
32000 هــزار میلیــارد تومانــی وزارت نیــرو بــه تولیــد 
ــکاران و  ــه پیمان ــر ب ــی دیگ ــت و بخش ــرق اس ــدگان ب کنن

ــت. ــا اس ــه بانک ه ــر ب ــزرگ دیگ ــش ب بخ
ــدگان  ــی تولیدکنن ــی از بده ــرد: بخش ــار ک ــی اظه صالح
بــرق در قالــب اوراق بدهــی پرداخــت شــده کــه آن هــا هــم 
ــای  ــه زخم ه ــد و ب ــد کنن ــتند نق ــی توانس ــد باالی ــا درص ب
ــازی ها و  ــی س ــه خصوص ــی ب ــه بده ــد؛ از جمل ــود بزنن خ
ــرای ســال  ــا ب ــن بدهی ه ــی ای ــای دیگرداشــتند. ول بخش ه

ــوده اســت. گذشــته ب
او بیــان کــرد: در مــواردی دیگــر بــرای بنــگاه هایــی که 
قــدرت نفــوذ داشــته انــد، تهاتــر و یــا رد دیــون صــورت 
ــود  گرفــت کــه بیشــتر شــامل بانک هــا و صندوق هــا ب
ــواردی  ــم در م ــوع ه ــن موض ــفانه ای ــه متاس ــه البت ک

تبعــات خوبــی بــه همــراه نداشــت.

شرط پرداخت طلب پیمانکاران آزادسازی
 قیمت برق است
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ــت، گاز  ــدگان نف ــه صادرکنن ــره اتحادی ــات مدی ــس هی رئی
ــوآپ و  ــرای س ــه ب ــن اتحادی ــی ای ــیمی از آمادگ و پتروش
ترانزیــت فرآورده هــای نفتــی خبــر داد و گفــت: کمیســیون 
ــئوالن  ــا مس ــل ب ــی دارد در تعام ــه آمادگ ــوآپ اتحادی س
ــد. ــن تجــارت همــکاری کن ــراری ای ــط در جهــت برق ذیرب

نشســت  در  اســامی  عباســعلی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خبــری کــه صبــح بــر گــزار شــد، بــا بیــان اینکــه اتحادیــه 
صادرکننــدگان نفــت، گاز و پتروشــیمی بیــش از 300 عضــو 
ــده دارد،  ــازرگان صادرکنن ــده و ب ــامل شــرکت  تولیدکنن ش
ــای  ــک از بخش ه ــر ی ــه ه ــن اتحادی ــرد: در ای ــار ک اظه
مختلــف پتروشــیمی، قیــر، فــرآورده روغنــی، فــرآورده 

ــود را دارد. ــاص خ ــیون خ ــوآپ و ... کمیس ــی، س پارافین
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۱4 شــرکت اصلــی پتروشــیمی 
کشــور عضــو اتحادیــه مذکــور هســتند، افــزود: ایــن 
ــرای  ــیمی ب ــش پتروش ــی در بخ ــادرات عظیم ــه ص اتحادی
ــکل  ــن تش ــه بزرگتری ــن اتحادی ــد. ای ــام می ده ــور انج کش
ــد ســال گذشــته در  ــه در چن ــی اســت ک ــی- صادرات صنف
کشــور ایجــاد شــده اســت و در راســتای تنظیــم صــادرات، 

بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از وزارت نیــرو، 
برگــزاری  ســتاد  دبیــر  جلیلیــان«  »کیومــرث 
ــی آب و تاسیســات  ــن الملل ــیزدهمین نمایشــگاه بی س
ســالن   ۹ در  امســال  نمایشــگاه  افــزود:  فاضــاب 
نمایشــگاهی در فضایــی بیــش از 30 هــزار متــر مربــع 
در محــل برگــزاری نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
جلیلیــان افــزود: شــرکت کننــدگان در این نمایشــگاه از 
20 کشــور از جملــه ایتالیــا، ترکیــه، آلمــان، آذربایجان، 
ــن، فرانســه، اســپانیا، دانمــارک، کــره  مجارســتان، چی
ــتان،  ــش، انگلس ــوئیس، اتری ــتان، س ــی، هندوس جنوب

ــوری  ــلند و جمه ــک، ایس ــادا، بلژی ــن، کان ــوئد، ژاپ س
چــک حضــور دارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه از مهمانــان خارجــی بــا توجــه بــه 
بــازار هــدف دعــوت شــده اســت، افــزود: ایــن مهمانــان 
بیشــتر از کشــورهای عــراق، ســوریه، تاجیکســتان 
ازبکســتان، ارمنســتان، آذربایجــان هســتند کــه ضمــن 
توانمندی هــای  از  بازدیــد  و  نمایشــگاه  در  حضــور 
صنعــت آب و تاسیســات فاضــاب، در نشســت های 
رو در روی بــا شــرکت های داخلــی حاضــر مــی شــوند.
ــه و  ــواع لول ــن نمایشــگاه ان ــان، در ای ــه جلیلی ــه گفت ب
ــیون،  ــه و فیلتراس ــزی، تصفی ــری و فل ــاالت پلیم اتص
و  اتصــاالت  و  لولــه  شــیرین کن،  آب  ســامانه های 
شــیرآالت، اتوماســیون و ســامانه های ابــزار دقیــق، 
ــگاهی  ــزات آزمایش ــری، تجهی ــدازه گی ــامانه های ان س
و آخریــن فناوری هــا و تولیــدات و تجهیــزات آب و 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــش ق ــرض نمای ــاب در مع فاض

ــت و  ــا دول ــل ب ــدف و ... در تعام ــای ه ــایی بازاره شناس
ــی دارد. ــر م ــر گام ب ــای دیگ نهاده

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت، گاز و 
پتروشــیمی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه صــادرات اعضــای 
ــامل  ــور را ش ــادرات کل کش ــد ص ــه 25 درص ــن اتحادی ای
ــه  ــی ک ــم اقام ــعی می کنی ــرد: س ــح ک ــود، تصری می ش

ــد. ــش ده ــاالنه افزای ــه صــورت س صــادر می شــود را ب
اســامی بــا اشــاره بــه ســواپ و ترانزیــت کاال اظهــار کــرد: 
ســوآپ و ترانزیــت کاال توســط اتحادیــه چنــد ســال اســت 
کــه متوقــف شــده و رفــع توقــف آن اقدامــی اســت کــه باید 
در جهــت حفــظ منافــع ملــی انجــام شــود، زیــرا کشــور در 
ــد از ایــن وضعیــت  ــرار گرفتــه اســت کــه می توان ــی ق جای

اســتفاده کنــد.
ــت کاال توســط بخــش  ــان اینکــه ســوآپ و ترانزی ــا بی ی ب
خصوصــی هفــت یــا هشــت ســال اســت کــه متوقــف شــده 
اســت، افــزود: اتحادیــه آمادگــی دارد در جهــت راه انــدازی 
ــکاری  ــا هم ــایر نهاده ــا س ــت ب ــوآپ و ترانزی ــاره س دوب
کنــد. ســوآپ و ترانزیــت توســط اتحادیــه در زمــان وزارت 
ــان بخــش  ــه در آن زم ــف شــد ک ــای میرکاظمــی متوق آق
ــواب  ــه در ج ــرد ک ــام ک ــود را اع ــراض خ ــی اعت خصوص
ایــن اعتــراض گفتنــد »ایــن عمــل باعــث فســاد می شــود« 
ــا اینکــه چــه فســادی ایجــاد می کنــد، مشــخص نشــد. ام

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب با حضور ١۰5 شرکت خارجی برگزار 

می شود

آمادگی بخش خصوصی برای 
سوآپ فرآورده های نفتی

سرپرســت وزارت نیــرو اعــام کــرد: رضــا اردکانیــان 
ــرای  ــوری ب ــی رییس جمه ــای اصل ــی از نامزده یک

تصــدی وزارت نیــرو اســت.
ــروز«،  ــرژی ام ــروی »ان ــگار نی ــزارش خبرن ــه گ ب
ــاح  ــیه افتت ــروز در حاش ــح ام ــودی صب ــتار محم س
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی آب و تاسیســات 
ــرد:  ــد ک ــگاران تاکی ــع خبرن ــاب در جم آب و فاض
ــدی  ــرای تص ــته ای ب ــرد شایس ــان ف ــر اردکانی دکت

ــت. ــرو اس وزارت نی
ــگاه  ــن نمایش ــای ای ــاره ویژگی ه ــه درب وی در ادام
گفــت: در ایــن نمایشــگاه صنعــت گــران تجربیــات 
ــگاه  ــن نمایش ــد و ای ــش می گذارن ــه نمای ــود را ب خ
فرصــت خوبــی بــرای صنعــت آب و فاضــاب اســت. 
عمــده توجــه شــرکت های حاضــر  بــه زمینــه 

ــت. ــرمایه گذاری اس ــوژی و س ــال تکنول انتق
محمــودی در مــورد حضــور بخــش خصوصــی 
داخلــی و خارجــی در ســیزدهمین نمایشــگاه آب و 
تاسیســات آب و فاضــاب، گفــت: در ایــن نمایشــگاه، 
25۸ شــرکت داخلــی و ۱05 شــرکت خارجــی 

ــد. ــور دارن حض
بخــش  فعــاالن  افــزود:  نیــرو  وزارت  سرپرســت 
ــازار  ــت ب ــگاه، از وضعی ــر در نمایش ــی حاض خصوص
ــن  ــد و ای ــت می کنن ــاس رضای ــت احس ــن صنع ای
واکنش هــا نشــان می دهــد کــه پروژه هــا فعــال 

ــتند. هس
وی ادامــه داد: قبــل از انقــاب اســامی، ایــران 
ــاهدیم  ــون ش ــا اکن ــت ام ــی نداش ــتقال صنعت اس

کــه فقــط در عرصــه آب و فاضــاب، پیچیــده 
تریــن تاسیســات، در داخــل کشــور تولیــد و عرضــه 

می شــود.
محمــودی افــزود: صنعــت آب ایــران در میــان 
کشــورهای در حــال توســعه منطقــه خاورمیانــه 
جایگاهــی ویــژه دارد و می توانــد بــه کشــورهای 
بــا  همســایه خــود، کمــک کنــد و همچنیــن 
کشــورهای صنعتــی، راه را بــرای بازارهــای مشــترک 

ــد. ــاز کن ب
ــت آب و  ــت صنع ــنودی از فعالی ــراز خش ــا اب وی ب
ــا در کشــور  ــه م ــه ای ک ــا روحی ــت: ب فاضــاب گف
ــد  ــیب پذیر نخواه ــا آس ــی م ــای فن ــم؛ حوزه ه داری
بــود و از بــاب آســیب بــه تاسیســات نگرانــی نداریــم. 
ــرمایه  ــذب س ــت ج ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
ــی  ــرایط خوب ــی کشــور در ش ــه لحــاظ فن ــت: ب گف
قــرار دارد و اکنــون تامیــن ســرمایه از اهمیــت 
ــه  ــون در عرص ــم اکن ــت. ه ــوردار اس ــی برخ باالی
 ۱0 جــذب  بــرای  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ــرای  ــی ب ــرمایه و در بخــش داخل ــورو س ــارد ی میلی
ــرای  ــن ب ــان و همچنی ــارد توم ــزار میلی جــذب ۸ ه
ــدوق  ــق صن ــان از طری ــارد توم ــذب 2000 میلی ج

بازنشســتگی در حــال مذاکــره هســتیم.
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــه نوآوری ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــیایی  ــرکت های آس ــت: ش ــرق گف ــت آب و ب صنع
حضــور پررنــگ دارنــد و عمــده 20 شــرکت خارجــی  
ــی  ــرکت های اروپای ــد،  ش ــدا کردن ــور پی ــه حض ک

هســتند
سرپرســت وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
ای  دوره  و  اساســی  تعمیــرات  و  نیروگاهــی 
ــزار  ــه ۱2 ه ــک ب ــون نزدی ــت: اکن ــا، گف نیروگاه ه
ــه تعمیــرات برده ایــم و هــر  مــگاوات نیروگاه هــا را ب
ــرای تعمیــرات  هفتــه دو تــا شــش هــزار مــگاوات ب
ــای  ــا در زمینه ه ــرکت های م ــوند؛ ش ــی می ش معرف
ــم و  ــی نداری ــون تنش ــم اکن ــهرها ه ــرب ش آب ش
ــال  ــرای س ــرایط را ب ــه ش ــتیم ک ــن هس ــال ای دنب

ــم. ــاده کنی ــده آم آین

 مذاکـــره بـرای
 ١۰ میلیارد یـــورو
سرمایه گذاری خارج
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محمــد شــریعتمداری در نامه ای از کرباســیان درخواســت 
کــرد تــا صندوق هــای حمایتــی ایــن وزارتخانــه از 
ــال ۱۳۹۶  ــذاری س ــمول واگ ــرکت های مش ــت ش فهرس
ــن  ــی اســت کــه پیــش از ای ــن در حال خــارج شــوند. ای
ــا  ــه ای ب ــا نام ــه طیب نی ــه ای ب ــز در نام ــت زاده نی نعم

ــود. ــته ب ــون نوش ــن مضم همی
ــد  ــوی محم ــه از س ــه ای ک ــنا، در نام ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــه مســعود کرباســیان نوشــته شــده ب شــریعتمداری ب
ــم  ــخ نه ــماره ۶۰.۳۹.۱۵۷ در تاری ــه ش ــه نام ــتناد ب اس
ــه مفــاد نامــه شــماره  ــا عنایــت ب اردیبهشــت ۱۳۹۶ و ب
۵۴۳۰۶.۷۴۹۶۴ تاریــخ ۲۰ شــهریور ۱۳۹۶ دبیــر هیــات 
دولــت آمــده اســت کــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
دســتور خــروج کامــل صندوق هــای حمایتــی وزارت 
ــرکت های  ــت ش ــارت را از فهرس ــدن و تج ــت، مع صنع

ــد. ــادر کن ــال ۱۳۹۶ ص ــذاری س ــمول واگ مش
اســت کــه  آمــده  نامــه  ایــن  ادامــه  همچنیــن در 
صندوق هــای حمایتــی مربوطــه در فهرســت شــرکت های 
گــروه )۳( مــاده »۲« قانــون اجــرای سیاســت های کلــی 

ــرد. ــرار گی ــون اساســی ق اصــل ۴۴ قان
بایــد خاطرنشــان کــرد کــه در تاریــخ نهــم اردیبهشــت ماه 
ــت  ــر وق ــت زاده وزی ــا نعم ــز محمدرض ــاری نی ــال ج س
ــب  ــی طی ــه عل ــه ای ب ــدن و تجــارت در نام ــت، مع صنع
نیــا – وزیــر وقــت امــور اقتصــادی و دارایی – درخواســت 
ــی وزارت  ــای حمایت ــن صندوق ه ــه عناوی ــود ک ــرده ب ک
صنعــت، معــدن و تجــارت از فهرســت شــرکت های 

مشــمول واگــذاری ســال ۱۳۹۶ خــارج شــود.
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــت زاده در نام ــت؛ نعم ــی اس گفتن
و  انطبــاق  تشــخیص،  اجرایــی  آیین نامــه  اصــاح 
بــه  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  فعالیت هــا  طبقه بنــدی 
ــادرات  ــت ص ــدوق  ضمان ــاد صن ــیون اقتص ــر کمیس دبی
ایــران، صنــدوق ضمانــت ســرمایه  گــذاری صنایــع 
از تحقیقــات و توســعه  کوچــک، صنــدوق حمایــت 
صنایــع الکترونیــک، صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی و 
صنــدوق بیمــه ســرمایه  گــذاری فعالیت هــای معدنــی را 
ــه  ــع ایــن وزارتخان ــه عنــوان فهرســت صندوق هــای تاب ب
ــکیل  ــعه تش ــت و توس ــت، حمای ــور ضمان ــه منظ ــه ب ک

شــده اند اعــام کــرد.
در نامــه وزیــر وقــت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه علــی 
ــه نهــم اردیبهشــت ماه ســال جــاری آمــده  ــا ب طیــب نی

ــدوق  ــران، صن ــادرات ای ــت ص ــدوق  ضمان ــه صن ــود ک ب
ــت  ــدوق حمای ــک و صن ــع کوچ ــذاری صنای ــرمایه  گ س
از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک از جملــه 
صندوق هــای حمایتــی دولــت هســتند کــه قانــون  گــذار 
بــه منظــور پوشــش برخــی ریســک های تجــاری، بانکــی، 
اجتماعــی و کوتــاه مــدت، میســر بــودن فرآینــد اجــرای 
طرح هــای تولیــدی و اشــتغالزا، حمایــت از ســرمایه  
و  مالــی  و حمایت هــای  پذیــر  ریســک  گذاری هــای 
اعتبــاری در راســتای خریــد یــا انتقــال، جــذب و توســعه 
فناوری هــای پیشــرفته تاســیس و طراحــی کــرده اســت.
ــک از  ــر ی ــود ه ــده ب ــوان ش ــه عن ــن نام ــه ای در ادام
و  طراحــی  تخصصــی  بخش هــای  بــرای  صندوق هــا 
ــام مشــترک، وظایــف و  ــه رغــم ن پیــش بینــی شــدند ب
اهــداف آنهــا کامــا متفــاوت اســت و بنابرایــن بــرای ســه 
مقولــه متفــاوت حکــم یکجــا پیــش بینــی کــردن دور از 

ــی رود. ــه شــمار م ــت و منطــق ب مقبولی
نعمــت زاده بــا اشــاره بــه ماهیــت صندوق هــا )حمایتــی 
ــی  ــه بخــش غیردولت ــود ک ــرده ب ــام ک ــا( اع ــودن آنه ب
ــدارد  ــی ن ــه رغبت ــن زمین ــد در ای ــت مفی ــرای فعالی ب
در نتیجــه انتقــال ایــن صندوق هــا احتمــال مســیر 

را می پیمایــد. مالــی«  توســعه ای  »موسســه های 
ــه  ــه کشــورهای مختلــف از جمل ــه تجرب ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــب نی ــه طی ــه اش ب ــق در نام ــی موف کشــورهای اروپای
اظهــار کــرده بــود تقریبــا در هیــچ یــک از ایــن کشــورها، 
ــا  ــتند و تنه ــی نیس ــا غیردولت ــروه از صندوق ه ــن گ ای

نمونــه مشــارکت بخش هــای دولــت و غیردولــت در 
ــرکای  ــه ش ــت ک ــال اس ــان فع ــدرال آلم ــوری ف جمه
غیردولتــی آن نیــز، شــباهت بــه بخــش غیردولتــی، 
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــر ات متناظ

ــران دارد. ای
ــب  ــه طی ــت زاده ب ــه  نعم ــم نام ــی و مه ــش پایان در بخ
نیــا آمــده بــود کــه حتــی زمزمــه ایــن اقــدام، بــه طــور 
جــد فعالیــت صندوق هــای مذکــور را تحــت تاثیــر قــرار 
ــدی را  ــذار و تولی ــرمایه  گ ــای س ــد داد و بخش ه خواه

ــد. ــردد می کن م
بــه گــزارش ایســنا، بنابــر دو نامــه ارجایــی از وزرای 
صنعــت، معــدن و تجــارت دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه 
دو وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی مبنــی بــر خــروج عناوین 
صندوق هــای حمایتــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
از فهرســت شــرکت های مشــمول واگــذاری ســال ۱3۹۶ 
ــد کــه مســعود کرباســیان چــه  ــد و دی ــد منتظــر مان بای
تصمیمــی را درایــن خصــوص اتخــاذ خواهــد کــرد و آیــا 
ــارت را در  ــدن و تج ــت، مع ــدی وزارت صنع ــه ج دغدغ

ــر؟ ــا خی ــد ی ــع می کن ــن خصــوص رف ای
در ذیــل بــه ترتیــب تصویــر نامه هــای محمــد رضــا 
نعمــت زاده بــه علــی طیــب نیــا )دو صفحــه ابتدایــی( در 
ــر  ــز تصوی ــم اردیبهشــت ماه ســال جــاری و نی ــخ نه تاری
نامــه محمــد شــریعتمداری بــه مســعود کرباســیان 
)صفحــه ســوم( در تاریــخ هجدهــم مهرمــاه ســال جــاری 

ــده اســت. آم

 ماجرای نامه دو وزیر صنعت به
دو وزیر اقتصاد

اســتات اویــل پــس از انــرژی بــادی، از انــرژی خورشــیدی 
بــه عنــوان دومیــن پــروژه انــرژی هــای تجدیدپذیــر خــود 
ــروگاه  ــهم نی ــد از س ــتا 40 درص ــن راس ــی و در ای رونمای
ــه  ــل را ب ــه ســاخت »Apodi« برزی ــاده ب خورشــیدی آم

ــداری کــرده اســت. تازگــی خری
ــروز«،  ــرژی ام ــاوری »ان ــش و فن ــگار دان ــه گــزارش خبرن ب
ایــن پــروژه عظیــم مــی توانــد بــرق نزدیــک بــه ۱۶0 هــزار 
ــروژی  ــول ن ــن غ ــد؛ همچنی ــن کن ــل را تامی ــه در برزی خان
نفــت بــا شــرکت »Scatec Solar« کــه شــرکتی 
مســتقل در انــرژی هــای خورشــیدی محســوب مــی شــود، 
دربــاره توســعه پــروژه هــای آینــده خورشــیدی در برزیــل 

بــه توافــق رســیده اســت.
ــد ســهام،  ــه خری ــق حاصــل شــده در زمین ــر تواف عــاوه ب
ــای  ــرح ه ــرای ط ــاخت و اج ــه س ــل در زمین ــتات اوی اس

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــز ش ــیدی نی خورش
آیریــن روملهــوف، مدیــر اجرایــی بخــش انــرژی هــای نــو 
ــور  ــد: کش ــی گوی ــکاری م ــن هم ــاره ای ــل درب ــتات اوی اس
ــتای  ــل در راس ــتات اوی ــی اس ــز اصل ــی از مراک ــل یک برزی
اجــرای طــرح هــای بلندپروازانــه مربــوط بــه انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر بــه شــمار مــی رود؛ مــا از توافــق حاصــل شــده 
ــن  ــازی اولی ــاده س ــرکت Scatec Solar و پی ــا ش ب

ــود بســیار هیجــان زده هســتیم. ــروژه خورشــیدی خ پ
شــایان ذکــر اســت کــه غــول نفــی بــرای ســرمایه گــذاری 
و همــکاری در طــرح هــای ســاخت و توســعه پــروژه هــای 
ــد  ــذاری خواه ــرمایه گ ــون دالر س ــیدی، 25 میلی خورش
ــاز شــده  ــاری آغ ــاه ج ــروگاه از م ــروژه ســاخت نی ــرد. پ ک
ــد. ــد ش ــانی خواه ــاده برق رس ــال 20۱۸ آم ــر س و در آخ

ــد:« در راســتای جایگزینــی  روملهــوف در ادامــه مــی افزای
ــوان  ــه عن ــو ب ــای ن ــرژی ه ــا ان ــیلی ب ــای فس ــوخت ه س
ــا  ــر، م ــالیان اخی ــل در س ــتات اوی ــی اس ــتراتژی اصل اس
ــای  ــرژی ه ــی در ان ــل توجه ــرفت قاب ــم پیش ــته ای توانس
ــادی داشــته باشــیم. حــال زمــان آن رســیده اســت کــه  ب
ــه انــرژی خورشــیدی برداشــته  قــدم هــای آغازیــن ورود ب
ــا نشــان خواهــد داد کــه  ــه م ــروژه »Apodi« ب شــود؛ پ
اســتات اویــل تــا چــه میــزان مــی توانــد در ایــن انــرژی و 

ــو رود. ــش جل بخ

سرمایه گذاری استات اویل در 
انرژی خورشیدی
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ــون  ــق قان ــر طب ــال اخی ــه در یکس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مصــوب مجلــس ایــن ســاختار بــه ســازمان انرژی هــای 
ــان  ــده اســت، بی ــدل ش ــرژی مب ــره وری ان ــر و به تجدیدپذی
ــن حــوزه روی  ــاالن ای ــاش فع ــن کار ت ــدای ای ــرد: در ابت ک
ــرای آحــاد جامعــه متمرکــز  ــی ب ــی چنیــن نیروگاه های معرف
ــای  ــرای پروژه ه ــرای اج ــیعی ب ــزی وس ــذا برنامه ری ــد. ل ش
ــه  ــت ب ــن صنع ــا ای ــت ت ــورت گرف ــش ص ــن بخ ــوت ای پایل

ــود. ــناخته ش ــردم ش ــن م ــی در بی خوب
ــدام  ــن اق ــا ای ــان ب ــد: همزم ــادآور ش ــرو ی ــر پیشــین نی وزی
تحقیقــات توســط دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی نیــز مــورد 
توجــه قــرار گرفــت و بــا معرفــی ایــن امــر بــه مجامــع علمــی 
ــعه  ــرای توس ــدی ب ــای ج ــرو طرح ه ــتیبانی وزارت نی و پش

پژوهــش در ایــن بخــش برداشــته شــد.
و  تضمینــی  اینکــه خریــد  بــه  اشــاره  بــا  چیت چیــان 
ــوزه  ــن ح ــای ای ــه فعالیت ه ــدی ب ــا روح جدی ــاغ نرخ ه اب
بخشــید، خاطرنشــان کــرد: هــم اکنــون امــکان ســاخت ۱00 
مــگاوات توربیــن بــادی در کشــور وجــود دارد کــه براســاس 
ــن  ــل 50 توربی ــال حداق ــه امس ــورت گرفت ــزی ص برنامه ری

ــد. ــد ش ــب خواه ــور نص ــادی در کش ب
وی بــا بیــان اینکــه بــه همــت دانشــگاه های صنعتــی شــریف 
ــه  ــده و ب ــاخته ش ــک س ــی کوچ ــای آب ــران توربین ه و ته
ــن  ــدای کار تامی ــزود: در ابت ــت، اف ــیده اس ــرداری رس بهره ب
ــی  ــود ول ــه اعتبــارات دولتــی ب ــا متکــی ب ــع مالــی صرف مناب
ــتفاده از  ــده و اس ــی وارد کار ش ــش خصوص ــون بخ ــم اکن ه
فاینانــس و ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی نیــز امــکان 
پذیــر شــده کــه چنیــن ظرفیــت هــای انرژی هــای بــادی مــا 

را در آســتانه یــک حرکــت جــدی قــرار داده اســت.
ــود،  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــرو در بخ ــین نی ــر پیش وزی
ــگاوات  ــزار و 500 م ــه ۱۱ ه ــب ب ــون قری ــم اکن ــت: ه گف
نیروگاه هــای برقابــی در حــال بهره بــرداری اســت کــه از 
ــه  ــم ب ــت یازده ــگاوات در دول ــزار و ۷۹۸ م ــداد ه ــن تع ای
ــت  ــدای دول ــن در ابت ــت. همچنی ــیده اس ــرداری رس بهره ب
و  بــادی  بــرق  تولیــد  ظرفیــت  مــگاوات  یازدهــم ۱2۸ 
ــون  ــم اکن ــه ه ــود ک ــرداری ب ــره ب ــال به ــیدی در ح خورش

ــت. ــیده اس ــگاوات رس ــه 400 م ــز ب ــم نی ــن رق ای
ــد دو هــزار  ــرارداد خری ــه امضــای ق ــا اشــاره ب ــان ب چیت چی
ــور،  ــر در کش ــای تجدیدپذی ــدی انرژی ه ــرق تولی ــگاوات ب م
ــور  ــف کش ــای مختل ــت بخش ه ــا حمای ــم ب ــت: امیدواری گف
از ایــن حــوزه در ســال های آینــده شــاهد چهــره دیگــری از 

ایــن صنعــت در ایــران باشــیم.

وزیــر پیشــین نیــرو در نخســتین حضــور عمومــی خــود پــس 
ــکل  ــد ش ــدی از رون ــت جدی ــه روای ــن وزارتخان ــرک ای از ت
گیــری انــرژی هــای نــو در کشــور را تشــریح کــرد و گفــت: 
انرژی هــای تجدیدپذیــر ایــران در آســتانه یــک جهــش 

ــزرگ اســت. ب
 بــه گــزارش ایســنا، حمیــد چیت چیــان در افتتاحیــه 
پنجمیــن کنفرانــس انرژی هــای بــادی ایــران کــه نخســتین 
ــوب  ــرو محس ــرک وزارت نی ــس از ت ــی او پ ــخنان عموم س
می شــود، بــا اشــاره بــه رونــد شــکل گیری انرژی هــای 
ــار کــرد: ســال ۱3۷2 نخســتین  ــر در کشــور اظه تجدیدپذی
ــر در  ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه ــت در ح ــای فعالی جرقه ه
ــه  ــل از آن هــم در زمین ــا اینکــه قب ــرو زده شــد. ب وزارت نی
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــی فعالیت ه ــای برقاب ــداث نیروگاه ه اح
شــده و کمــک کننــده بــه حفــظ محیــط زیســت بــود ولــی 
ــادی، خورشــیدی،  ــد شــروع فعالیت هــای نیروگاه هــای ب رون

ــردد. ــاز می گ ــه ۷0 ب ــل ده ــه اوای ــی و ... ب زمین گرمای
وزیــر پیشــین نیــرو افــزود: در آن مقطــع ابتــدا اداره کلــی بــه 
نــام دفتــر انرژی هــای نــو بــا حضــور افــراد عالــم و فرهیختــه 
ایــن حــوزه در وزارت نیــرو شــکل گرفــت. آن هم در شــرایطی 
ــاور نداشــت و در مراکــز  کــه هیــچ کســی ایــن موضــوع را ب
ــای  ــرو تاش ه ــل وزارت نی ــی در داخ ــزی و حت ــه ری برنام
صــورت می گرفــت تــا موانعــی را بــر ســر راه رشــد ایــن نــوع 

انــرژی در کشــور بــه وجــود آورنــد.
چیت چیــان تصریــح کــرد: در پــی تشــکیل دفتــر خــا وجــود 
ــاس  ــی احس ــه خوب ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــازوی اجرای ــک ب ی
ــرژی  ــا تدابیــر صــورت گرفتــه شــرکت ان می شــد بنابرایــن ب
هــای نــو ایــران تشــکیل شــد. پــس از احــداث ایــن شــرکت 
ــد  ــن شــرکت نبای ــه ای ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــه ب مجموع
ایــن  نیروگاه هــای  احــداث  فعالیت هــای  درگیــر  تنهــا 
ــت از بخــش  ــد بایســتی نقــش حمای حــوزه باشــد بلکــه بای
خصوصــی را در ایــن زمینــه ایفــا کنــد لــذا ایــن شــرکت بــه 

ــی تلقــی شــد. ــه دولت ــوان مجموع عن

اولین اظهارات وزیر 
سابق نیرو پس از ترک 

ساختمان شیشه ای
ــرژی  ــیون ان ــه کمیس ــور در جلس ــا حض ــت ب ــر نف وزی
مجلــس بــه ســواالت نــادر قاضــی پــور نماینــده ارومیــه 
ــهر  ــاهین ش ــده ش ــی نماین ــی دلیگان ــینعلی حاج و حس

ــخ داد. پاس
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا ب ــو ا ایس ــی در گفت وگ ــال میرزای ج
ــا حضــور  ــرژی کــه ب ــروز کمیســیون ان جلســه عصــر ام
ــی  ــت: قاض ــد، گف ــزار ش ــت برگ ــر نف ــه وزی ــژن زنگن بی
ــرا  ــه چ ــن ک ــورد ای ــدا در م ــه ابت ــده ارومی ــور نماین پ
ــه  ــش ب ــت  گرای ــه وزارت نف ــر مجموع ــرکت های زی ش
لولــه دارنــد در حالــی کارخانه هــای داخــل  واردات 
ــانده  ــی کش ــه تعطیل ــا ب ــود تقاض ــر نب ــه خاط ــور ب کش
ــخ  ــم در پاس ــت ه ــر نف ــه وزی ــرد؛ ک ــوال ک ــده اند، س ش
ــه ســازی در کشــور  ــه لول ــار کــرد کــه ســه کارخان اظه
وجــود دارد امــا بــرای لولــه هــای خاصــی کــه انتقــال گاز 
ــد آن در داخــل  ــکان تولی ــی دهــد ام ــرش را انجــام م ت
ــک  ــن ی ــون دالری بی ــرارداد ۶00 میلی ــدارد، ق وجــود ن
شــرکت خارجــی بــا شــرکت فــوالد آلیــاژی اصفهــان بــه 
ــد  ــل تولی ــز در داخ ــا نی ــن لوله ه ــا ای ــیده ت ــاء رس امض

شــوند.
ــز  ــت و نی ــای صنع ــه پمپ ه ــی روی ــزود: واردات ب وی اف
رابطــه وزارت نفــت بــا شــرکت های دانــش بنیــان و 
ــن جلســه  ــر ســواالت مطــرح در ای ــا از دیگ دانشــگاه ه
بــود، کــه وزیــر نفــت اظهــار کــرد: در مــورد واردات بــه 
طــور کلــی قانــون رعایــت شــده و در زمینــه ارتبــاط بــا 
دانشــگاه هــا نیــز دربــاره افزایــش بازیافــت اعــام کردیــم 
کــه طرح هــای مــورد نظــر خــود را ارائــه کننــد و ارتبــاط 

ــود. ــت ش ــز تقوی ــی نی ــای نفت ــورد فرآورده ه ــا در م م
ــان  ــه بی ــس در ادام ــرژی مجل ــن عضــو کمیســیون ان ای
ــای  ــگاه ه ــای جای ــش کارمزده ــدم افزای ــت ع ــرد: عل ک
ــارت وزارت  ــدم نظ ــت ع ــن عل ــت و همچنی ــروش نف ف
نفــت بــر پاالیشــگاه هــا نیــز  از دیگــر ســواالت نمایندگان 
ــود کــه زنگنــه در مــورد پاالیشــگاه هــا  ــر نفــت ب از وزی
اظهــار داشــت کــه برخــی از آن هــا شــبه دولتی هســتند 
ــته  ــارت داش ــا نظ ــر آن ه ــد ب ــی توان ــت نم و وزارت نف

باشــد.

پاسخ زنگنه به سواالت نمایندگان 
در جلسه کمیسیون انرژی چه بود؟

برونــو لومیــر، وزیــر دارایــی فرانســه طــی دیــدار بــا وزیــر 
ــت  ــزوم و حمای ــر ل ــد ب ــن تاکی ــورمان ضم ــاد کش اقتص
دولــت ایــن کشــور از پابرجــا مانــدن معاهــده برجــام، از 
ــط  ــرای توســعه رواب ــت متبــوع خــود ب عــزم جــدی دول

ــا ایــران خبــر داد. اقتصــادی ب
ســاالنه  اجــاس  حاشــیه  در  کــه  دیــدار  ایــن  در 
بانــک جهانــی برگــزار شــد، وزیــر دارایــی فرانســه 
ــته  ــق هس ــت تواف ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ط
ای )برجــام( پایبنــدی بــه آنــرا مهــم خوانــد و بــر 
عاقمنــدی کشــورش بــه گســترش روابــط اقتصــادی بــا 

ــرد. ــد ک ــران تاکی ای
وزیــر دارایــی فرانســه بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه بخوبــی بــا 
ایــران آشناســت و ســفر هــای متعــددی در گذشــته بــه 
کشــورمان داشــته اســت بــر عــزم جــدی دولــت فرانســه 

بــرای تحکیــم و توســعه روابــط بــا ایــران تاکیــد کــرد.
ــوب  ــات خ ــدن اقدام ــت خوان ــا اهمی ــن ب ــر ضم لومی
ــام  ــای انج ــی و نظارته ــفافیت مال ــوزه ش ــران در ح ای
شــده توســط سیســتم بانکــی، دســتیابی بــه ســطحی از 
اســتاندارد هــای بیــن المللــی در ایــن راســتا را خواهــان 
و آنــرا در تحقــق اهــداف رو بــه گســترش تعامــات مالــی 
ــی  ــت و آمادگ ــر دانس ــیا موث ــران بس ــی ای ــن الملل بی
کشــورش بــرای همــکاری در ایــن زمینــه را اعــان کــرد.

ــن  ــخنانی در ای ــی س ــز ط ــورمان نی ــاد کش ــر اقتص وزی
دیــدار، بــا اشــاره بــه ســطح رو بــه افزایــش حجــم روابــط 
بیــن دو کشــور، آمادگــی جمهــوری اســامی بــرای 

ــرد. ــام ک ــف را اع ــای مختل ــوزه ه ــکاری در ح هم
مســعود کرباســیان ســپس بــا اشــاره بــه اهمیــت روابــط 
ــط  ــراری رواب ــا فرانســه، ضمــن اســتقبال از برق بانکــی ب
ــران،  ــی ای ــتم بانک ــا سیس ــده ب ــود آم ــزاری بوج کارگ
اســتفاده از منابــع بانکــی بــرای اجــرای پــروژه ای مــورد 
نظــر مشــترک را راهــی بــرای ایجــاد فرصتهــای بیشــتر 

ــت. ــترک دانس ــای مش ــیر همکاریه در مس
کرباســیان در ادامــه، پیشــرفت هــای اقتصادی کشــورمان 

رادر حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی تشــریح کرد.

فرانسه خواستار گسترش 
روابط اقتصادی با ایران شد
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اخـــبــار کــوتـــــاه

بســیار  انــرژی  تولیــد  می تواننــد  می شــوند  احــداث 
ــادی کــه در خشــکی  ــه نیروگاه هــای ب بیشــتری نســبت ب

ــد، داشــته باشــند. ــرار دارن ق
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق اقیانــوس اطلــس شــمالی 
ــای  ــاز کل تمدن ه ــورد نی ــرژی م ــی ان ــه تنهای ــد ب می توان

بشــری امــروز را بــا نیروگاه هــای بــادی تامیــن کنــد.
در زمینــه اســتفاده از نیروگاههــای بــادی آمریــکا در 
ــرار دارد  ــا ق ــه اروپ ــس و اتحادی ــد از انگلی ــوم بع ــام س مق
و بــه همیــن دلیــل مقامــات وزارت انــرژی ایــن کشــور در 
حــال تــاش بــرای بهبــود وضعیــت آمریــکا در ایــن زمینــه 

ــتند. هس
یکــی از مزایــای احــداث ایــن نیروگاه هــا در اقیانــوس 
عــاوه بــر حجــم بیشــتر بــاد، فاصلــه آنهــا از محــل زندگــی 

شــهروندان و خطــر کمتــر بــرای پرنــدگان اســت.
ــزان  ــه می ــده اســت ک ــوری مشــخص ش ــبات تئ در محاس
ــتر از  ــر بیش ــج براب ــدودا پن ــا ح ــن نیروگاه ه ــی ای بازده
ــه وجــود دارد  ــا ســوالی ک ــای خشــکی اســت ام نیروگاه ه
ایــن اســت کــه آیــا می تــوان تمــام انــرژی بــادی موجــود 

را بــه بــرق تبدیــل کــرد یــا نــه.
نیــز  مســئله  ایــن  بــه  کارنگــی  موسســه  محققــان 

. نــد خته ا ا د پر
»کــن کالدریــا«)Ken Calderia( یکــی از محققــان 
ایــن تحققیــق در ایــن رابطــه گفــت: تنــد بــودن بادهــا در 
ــود  ــرژی را بهب ــد ان ــت تولی ــد وضعی ــق می توان ــن مناط ای
ــای  ــه نیروگاهه ــبت ب ــری نس ــره بهت ــوان به ــد و می ت ده
خشــکی از آنهــا دریافــت کــرد. هــر چنــد کــه تمــام انــرژی 

بــاد قابــل اســتفاده نباشــد.
محققــان ال اســتفاده از مدل ســازی رایانــه ای متوجــه 
ــروگاه  ــک نی ــا مشــابه ی ــه دقیق ــی ک ــه در صورت شــدند ک
زمینــی را در اقیانــوس احــداث کننــد می تواننــد ســه برابــر 

ــد. ــت کنن ــده آن را در خروجــی دریاف ــد ش ــرژی تولی ان
دلیــل ایــن اختــاف عــاوه بــر تفــاوت حجــم بــاد، 

تفــاوت شــرایط جــوی در دریــا و خشــکی اســت.
شــمالی  اطلــس  اقیانــوس  در  خصوصــا  آب  گرمــای 
ســبب می شــود کــه بادهــای پرقــدرت در ارتفاع هــای 
پایین تــری بوزنــد و بــه همیــن دلیــل تــوان تولیــدی 

می یابــد. افزایــش  توربین هــا 

استارت همکاری ایران و ارمنستان زده شد
سرپرســت وزارت نیــرو گفــت: خوشــبختانه مذاکــرات 

ــا طــرف ارمنــی در زمینــه توســعه روابــط  ــی ب بســیار خوب
میــان دو کشــور در زمینــه صنعــت آب و بــرق انجــام شــد و 
مــا امیدواریــم بــا توجــه بــه پتانســیل های بســیار خــوب دو 
کشــور در زمینــه صنعــت آب و بــرق بتوانیــم میــزان ایــن 

ــط را گســترش دهیــم. رواب
ــا  ــدار ب ــروز در دی ــودی ام ــتار محم ــنا، س ــزارش ایس به گ
ــاره  ــن اش ــتان ضم ــر ارمنس ــت وزی ــان، نخس کارن کاراپتی
بــه لــزوم همکاری هــای بیشــتر میــان دو کشــور در زمینــه 
ــور در  ــتانه دو کش ــط دوس ــرد: رواب ــار ک ــرژی اظه آب و ان
ــه ای برخــوردار  ــرق از ســابقه دیرین ــه صنعــت آب و ب زمین
اســت و در حــال حاضــر پیمانــکاران زیــادی از کشــورمان در 
ــای ارمنســتان  ــر روی پروژه ه ــال کار ب ــت در ح ــن صنع ای

هســتند.
وی تصریــح کــرد: در ایــن نشســت بــا نخســت وزیــر 
ــی  ــکاران ایران ــهیل در کار پیمان ــورد تس ــتان در م ارمنس
ــبختانه  ــد و خوش ــت ش ــا صحب ــتر از آن ه ــت بیش و حمای

ــد. ــکاری دادن ــاعد هم ــول مس ــز ق ــان نی ایش
محمــودی ادامــه داد: همچنیــن صحبت هایــی نیــز در 
ــی از  ــای ناش ــه ارس از زهاب ه ــازی رودخان ــه پاکس زمین
ــت  ــورت گرف ــتان ص ــس ارمنس ــه م ــات کارخان ورود ضایع
ــری  ــات موثرت ــز اقدام ــه نی ــن زمین ــه در ای ــد ک ــرار ش و ق

ــرد. ــورت گی ص
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در یکــی این نشســت مقرر 
شــد ســفیران دو کشــور کارگروه هــا و کمیســیون هایی 
جهــت تســهیل روابــط دو کشــور در بخش هــای گوناگــون 
تشــکیل دهنــد کــه می توانــد در تعمیــق روابــط دو کشــور 

تأثیرگــذار باشــد.
وی ادامــه داد: وزیــر نیــروی ایــران و وزیــر انــرژی و منابــع 
ــیون  ــای کمیس ــوان روس ــه عن ــز ب ــتان نی ــی ارمنس طبیع
ــد برنامه هــای مشــخصی را جهــت  اقتصــادی دو کشــور بای
تعمیــق روابــط اقتصــادی دو کشــور در زمینه هــای مختلــف 

ــد. مشــخص و پیگیــری کنن

آمادگی ایران برای ارایه خدمات مهندسی برق به 
نیجریه

رییس جمهــور گســترش و تقویــت مناســبات بــا کشــورهای 
ــوان یــک کشــور دوســت و  ــه به عن ــژه نیجری ــی بوی آفریقای
ــران برشــمرد و  مســلمان را از اصــول سیاســت خارجــی ای
تاکیــد کــرد کــه شــرکتهای بــزرگ ایرانــی آمــاده پیشــبرد 

ــتند. ــه هس ــعه ای نیجری ــای توس طرح ه

بــه گــزارش امــروز، حســن روحانــی امــروز هنــگام دریافــت 
ــه، گفــت: اراده جمهــوری  ــد نیجری اســتوارنامه ســفیر جدی
ــور  ــا کش ــط ب ــا و رواب ــعه همکاری ه ــران، توس ــامی ای اس

دوســت و بــرادر نیجریــه اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت تــاش مســئوالن دو 
کشــور بــرای تســریع در اجــرا و عملیاتــی شــدن توافقــات 
تهــران – آبوجــا، خاطــر نشــان کــرد: بایــد از توانمندی هــا 
ــه در بخش هــای  ــران و نیجری و ظرفیت هــای موجــود در ای
ــط و مناســبات اســتفاده  ــف در راســتای توســعه رواب مختل

کنیــم.
رییس جمهــور ادامــه داد: جمهــوری اســامی ایــران آمــاده 
ــف  ــای مختل ــی – مهندســی در بخش ه ــات فن ــه خدم ارای
جاده ســازی، انــرژی و تولیــد بــرق بــه نیجریــه و نیــز 
توســعه روابــط فرهنگــی، دانشــگاهی، فنــاوری و اقتصــادی 

ــا ایــن کشــور اســت. ب
روحانــی بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری ایــران و نیجریــه در 
ســازمان های بین المللــی، گفــت: امــروز تروریســم خطــری 
ــز  ــا آن نی ــارزه ب ــی رود و مب ــان بشــمار م ــه جه ــرای هم ب

نیازمنــد همــکاری و اراده همــه کشــورها اســت.
ابراهیــم حمــزه، ســفیر جدیــد نیجریــه، نیــز در ایــن 
دیــدار ضمــن تقدیــم اســتوارنامه خــود بــه رییــس جمهــور 
ــور در  ــبات دو کش ــعه مناس ــرورت توس ــر ض ــورمان ب کش
ــط  ــترش رواب ــتار گس ــاره و خواس ــف اش ــای مختل زمینه ه

ــد. ــران ش ــا ای ــه ب ــه جانب ــای هم و همکاری ه
ــور  ــس جمه ــر ریی ــخنان اخی ــه س ــد نیجری ــفیر جدی س
آمریــکا در مــورد برجــام و ایــران را تأســف برانگیز دانســت و 
گفــت: امــروز همــه جهــان یکپارچــه علیــه مخالفــان برجــام 

ایســتاده اند.

دستورالعمل جدید استراتژی ساختمانی برق
ــزرگ  ــران ب ــرق ته ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــع در  ــتورالعمل جام ــاری دس ــال ج ــان س ــا پای ــت: ت گف
مهندســی  معاونــت  در  ســاختمانی  اســتراتژی  زمینــه 
ــن  ــرق تدوی ــت ب ــد در صنع ــرد جدی ــه رویک ــه ب ــا توج ب

. د می شــو
حســین صبــوری بــا تشــکر از معاونــت مهندســی و نظــارت 
بــا اشــاره بــه لــزوم بهینــه ســازی ســاختمان ها و پســت های 
زمینــی بــرق در ســطح شــهر تهــران، بــر وحــدت رویــه در 

شــرکت تاکیــد کــرد.
ــزرگ  ــران ب ــرق ته ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام

سرمایه گذاری ۹3 میلیارد دالری ترکمنستان در 
نفت و گاز

رییــس جمهــور ترکمنســتان وعــده داد ده هــا میلیــارد دالر 
بــرای تقویــت بخــش نفــت و گاز ایــن کشــور کــه از اُفــت 
ــیه  ــوی روس ــا از س ــش تقاض ــی و کاه ــای جهان قیمت ه

لطمــه دیــده  اســت، هزینــه کنــد.
بــه گــزارش ایســنا، قربان قلــی بــردی محمــداُف گفــت: در 
هفــت ســال آینــده مــا 240 میلیــارد منــات ســرمایه گذاری 
خواهیــم کــرد. میــزان ســرمایه گذاری در مجموعــه نفــت و 

گاز ۱5۹ میلیــارد منــات خواهــد بــود.
ترکمنســتان کــه چهارمیــن ذخایــر بــزرگ گاز جهــان را در 
اختیــار دارد، پــس از اینکــه روســیه خرید گاز ترکمنســتان 
ــه  ــرژی ب ــروش ان ــه ف ــرد، ب ــف ک ــال 20۱۶ متوق را در س

چیــن متکــی اســت.
ــتان  ــه ترکمنس ــده داد ک ــن وع ــداُف همچنی ــردی محم ب
ــوع  ــدف متن ــا ه ــی را ب ــای برق ــد خودروه ــزودی تولی ب
ســازی اقتصــاد متکــی بــه هیدروکربــن ایــن کشــور آغــاز 

ــرد. ــد ک خواه
ــا را  ــت درآمده ــت: دول ــتان گف ــور ترکمنس ــس جمه ریی
بــا کاهــش یارانه هــای دولتــی کــه از ســوی دولــت قبلــی 

عرضــه شــدند، افزایــش خواهــد داد.
ــه در  ــی ک ــس، یارانه های ــل پرای ــزارش اوی ــاس گ ــر اس ب
دهــه ۱۹۹0 معرفــی شــدند، بــرق، آب و گاز رایــگان بــرای 

ــود. شــهروندان ایــن کشــور فراهــم کــرده ب

امکان تامین انرژی کل جهان با نیروگاه بادی
محققــان بــه تازگــی ادعــا کرده انــد کــه بادهــای اقیانوســی 
ــدری  ــه ق ــادی ب ــای ب ــردش توربین ه ــرای گ ــد ب می توانن
ــن  ــان را تامی ــاز کل جه ــورد نی ــرق م ــه ب ــر باشــند ک موث

کننــد.
ــی از  ــاد یک ــگ، ب ــل از گیزم ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
پاک تریــن منابــع تامیــن انــرژی در جهــان محســوب 

ــود. می ش
در تحقیقــی کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت محققــان 
ــام  ــی«)Carengie( اع ــی »کارنگ ــه تحقیقات موسس
کرده انــد کــه نیروگاه هــای بــادی کــه در اقیانوس هــا 
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ــت  ــارت معاون ــت نظ ــد تح ــاختمانی بای ــور س ــزود: ام اف
مهندســی و نظــارت انجــام پذیــرد و تدوین دســتورالعملی 
ــاختمانی و  ــور س ــد در ام ــتراتژی های جدی ــه اس در زمین
ــی  ــرق الزام ــت ب ــد در صنع ــرد جدی ــا رویک ــت ها ب پس

اســت.
ــی  ــک اطاعات ــانی بان ــروز رس ــزوم ب ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
در تمامــی مــوارد ســاختمانی جهــت یکپارچه ســازی 
ــر  ــن ام ــت: ای ــت مهندســی گف در شــرکت توســط معاون
باعــث ســهولت در انجــام فعالیت هــای شــرکت در زمینــه 

ســاختمانی می شــود.
ــی و  ــت های زمین ــه داری پس ــت نگ ــه اهمی ــوری ب صب
لــزوم نظــارت بیشــتر جهــت پیشــگیری از تخریــب آنهــا، و 
ــه نظافــت و بازســازی پســت های تخریــب شــده  توجــه ب

اشــاره کــرد.
سهم عمده سرمایه گذاری انرژی از آن

 برق می شود
مدیرعامــل شــرکت بــورس انــرژی گفــت: از ســال 20۱4 
تــا ســال 2035 انتظــار مــی رود بــرق ســهم عمــده 
ســرمایه گذاری ها در حــوزه انــرژی را داشــته باشــد.

ــی  ــروز«، عل ــرژی ام ــروی »ان ــگار نی ــزارش خبرن ــه گ ب
حســینی امــروز در پنــل تخصصــی ســومین کنگــره 
ــای  ــواع ابزاره ــه ان ــاره ب ــا اش ــرو ب ــت و نی ــردی نف راهب
در  و  تصویــب   ۱3۸4 ســال  در  کــه  مالــی  تامیــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــده اس ــرا ش ــال ها اج ــن س ای
ــرق  ــا 20۱3 نفــت و ب ســرمایه گذاری ها از ســال 2000 ت
ــاک در  ــوخت های پ ــپس س ــنگ و س ــال س ــپس زغ س

ــد. ــت بودن اولوی
ــال 20۱4  ــرمایه، از س ــازار س ــئول ب ــن مس ــه ای ــه گفت ب
تــا ســال 2035 انتظــار مــی رود بــرق ســهم عمــده 
انــرژی را داشــته باشــد. ســرمایه گذاری ها در حــوزه 

ــرق  ــرف ب ــران مص ــده در ای ــال آین ــزود: در ۱0 س وی اف
ــگاوات  ــزار م ــاد 50 ه ــه ایج ــاز ب ــود و نی ــر می ش دو براب
ظرفیــت جدیــد اســت.  همچنیــن ۶00 میلیــارد دالر نیــاز 

ــت. ــت اس ــش نف ــرمایه گذاری در بخ ــه س ب

ایران در رتبه سوم برخورداری از ظرفیت های 
اکتشافی نفت و گاز در دنیا

بــه گــزارش عصــر چهارشــنبه ایرنــا از وزارت نفــت، 
ســیدصالح هنــدی اضافــه کــرد: اگرچــه مصــرف نفــت در 

جهــان رو بــه کاهــش و مصــرف گاز رو بــه افزایــش اســت، 
امــا در مجمــوع در آینــده، تقاضــای نفــت و گاز بــر عرضــه 
ــت و  ــدگان نف ــه تولیدکنن ــرد و وظیف ــی می گی آن پیش
گاز اســت کــه در مســیر رفــع ایــن دغدغــه گام بردارنــد 

ــد.  ــن کنن ــرژی را تضمی ــت ان و امنی
ــوب  ــت و گاز در جن ــر نف ــوب ذخای ــت خ ــه ظرفی وی ب
غــرب ایــران اشــاره کــرد و گفــت: همچنیــن ظرفیت هــای 
هیدروکربــوری در کپــه داغ )شــمال شــرق( و مقــدار کمــی 

هــم در شــمال غــرب کشــور وجــود دارد.
هنــدی، بــا یــادآوری این کــه ظرفیت هــای هیدروکربــوری 
ــوزه  ــارف نیســت و در ح ــر متع ــه ذخای ــران محــدود ب ای
شــیل های گازی و نفتــی هــم پتانســیل خوبــی در کشــور 
وجــود دارد، افــزود: البتــه ذخایــر نامتعــارف اکنــون 
ــرای  ــرایط ب ــی ش ــر زمان ــا اگ ــت ام ــا نیس ــت م در اولوی
ــن  ــران در ای ــد، ای ــم باش ــر فراه ــن ذخای ــت از ای برداش

ــادی دارد.  ــای زی ــز قابلیت ه ــه نی زمین
وی بــا بیــان این کــه از بیــن ۱4 بلــوک اکتشــافی تعریــف 
شــده، کار ۱0 بلــوک بــه پایــان رســیده اســت، ادامــه داد: 
ــته ایم ۱.۶  ــرمایه توانس ــارد دالر س ــذب ۱.2 میلی ــا ج ب
میلیــارد بشــکه نفــت و ۱۶.۶ تی.ســی.اف گاز بــه ذخایــر 

درجــای نفــت و گاز کشــور اضافــه کنیــم. 
هنــدی بــا اشــاره بــه تعریــف ۱4 بلــوک جدیــد اکتشــافی، 
ابــراز امیــدواری کــرد کــه مناقصــه هــای مربــوط بــه ایــن 

بلوک هــا نیــز بــه ترتیــب برگــزار شــود. 
وی گفــت: عــاوه بــر ایــن، مطالعــات مشــترکی بــا 
شــرکت های خارجــی در حــوزه اکتشــاف در دســتور کار 

ــم. داری

فزایش ۹۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت ایران
کشــورهای  ســازمان  اینترنتــی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
صادرکننــده نفــت )اوپــک( و منابــع ثانــوی ایــن ســازمان، 
ــه  ــاه ســپتامبر نســبت ب ــران در م ــد نفــت ای حجــم تولی
ــه 3  ــش، ب ــکه در روز افزای ــزار بش ــا ۹00 ه ــاه اوت ب م

ــت. ــیده اس ــکه در روز رس ــزار بش ــون و ۸2۷ ه میلی
ایــن رقــم پاییــن تــر از 3 میلیــون و ۸30 هــزار بشــکه ای 

اســت کــه ایــران در مــاه ژوئیــه تولیــد کــرده بــود.
ــع  ــران )مناب ــت ای ــوی دول ــده از س ــه ش ــای ارائ آماره
ــن  ــت ای ــد نف ــه حجــم تولی ــد ک ــی ده ــه( نشــان م اولی
کشــور در مــاه ســپتامبر بــا 3 هــزار بشــکه افزایــش بــه 3 

ــود. ــیده ب ــکه در روز رس ــزار بش ــون و ۸4۸ ه میلی

اوپــک در گــزارش ماهانــه خــود اعــام کــرد کــه میانگیــن 
ــا ۷.3  ــپتامبر ب ــاه س ــران در م ــنگین ای ــت س ــت نف قیم
درصــد افزایــش نســبت بــه مــاه اوت، معــادل 3 دالر و 5۷ 
ــب  ــن ترتی ــید. بدی ــنت رس ــه 52 دالر و 2۷ س ــنت، ب س
میانگیــن قیمــت نفــت ایــران در ســال 20۱۷ بــه 4۹ دال 
ــم در  ــن رق ــی کــه ای و ۶0 ســنت رســیده اســت، در حال

ــود. ســال 20۱۶ میــادی 3۷ دالر و ۱4ســنت ب

تصمیم برزیل به افزایش تولید نفت پیش از ورود به 
عصر تجدیدپذیرها

رویتــرز بــه نقــل از معــاون وزیــر انــرژی برزیــل گــزارش 
داد کــه ایــن کشــور قصــد دارد پیــش از ورود جهــان بــه 
عرصــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر و پیــش از ایــن کــه فــن 
آوری هــای نویــن، تقاضــا بــرای ســوخت هــای فســیلی را 
تحــت تاثیــر قــرار دهــد، اکتشــاف و تولیــد نفــت خــود را 

افزایــش دهــد.
ــود  ــت کمب ــه عل ــر ب ــر حج ــت: عص ــا گف ــو پدروس پائول
ســنگ پایــان نیافــت و عصــر نفــت نیــز بــه دلیــل کمبــود 
نفــت پایــان نمــی پذیــرد؛ زمانــی بــود کــه نگــران باقــی 
ــد  ــم و بای ــده بودی ــای آین ــل ه ــرای نس ــت ب ــدن نف مان
ــم،  ــی کردی ــد م ــف و تولی ــاط کش ــا احتی ــن کاال را ب ای
امــا اکنــون خــاف ایــن اســت؛ مــا بایــد در مصــرف نفــت 

ــم. ــه کنی عجل

قرارگرفتن یک ایرانی  در راس کنگره جهانی 
کابل

کاهــی صمدی،عضــو هیــات نماینــدگان و نایــب  رییــس  
ــاق  ــادرات ات ــعه ص ــارت  و توس ــهیل تج ــیون  تس کمیس
تهــران، ریاســت بــر  ســندیکای  صنعــت  بــرق را نیــز در 

کارنامــه دارد.
ــل،  ــی کاب ــن الملل ــیون بی ــت فدراس ــن نشس ــی تری  اصل
ــه منظــور  ــل اســت کــه هــر ســاله ب ــی کاب کنگــره جهان
ــی  ــت زیربنای ــن صنع ــایل ای ــی مس ــو و بررس ــت و گ گف
ــهر  ــون در ش ــال  اکن ــره  امس ــود. کنگ ــی ش ــکیل م تش
ــات  ــت  و در انتخاب ــپانیا  برپاس ــت  اس ــلون پایتخ بارس
ــن کنگــره، »علیرضــا کاهــی«  ــد ای هیئــت رئیســه جدی
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تهــران، توانســت کرســی عضویــت در  هیــات 

ــد. ــب کن ــل« را  تصاح ــی کاب ــره جهان ــه »کنگ رییس
  International(  فدراســیون بیــن المللــی کابــل

Cablemakers Federation(بزرگتریــن تریــن 
ــمار  ــه ش ــان ب ــل در جه ــت کاب ــی صنع ــن الملل ــاد بی نه
مــی  رود کــه بیــش از ۸0 درصــد ظرفیــت ایــن صنعــت 

ــتند. ــو هس ــارد دالری در آن عض 200 میلی
در کنگــره بــرای دومیــن بــار، ایــران بــا نمایندگــی 
علیرضــا کاهــی  مدیرعامــل شــرکت ســیم و کابــل ابهــر 
و عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــه عنــوان تنهــا 
عضــو ایرانــی ICF در ایــن نشســت حضــور داشــته اســت 
ــوان  ــه عن ــرکت دوکاب ب ــل ش ــراه مدیرعام ــه هم و او ب
تنهــا نماینــدگان خاورمیانــه بــه هیــات رئیســهICF  راه 

یافتــه اســت.   

واردات برق پاکستان از ایران بیشتر می شود
ــا  ــت ب ــن موافق ــتان ضم ــه پاکس ــرژی کابین ــه ان کمیت
ــن  ــروی ای ــه وزارت نی ــران، ب ــرق از ای ــش  واردات ب افزای
کشــور دســتور داد تــا ترتیبــات الزم را دراین بــاره فراهــم 

کنــد.
کمیتــه انــرژی کابینــه پاکســتان بــا خریــد ۱00 مــگاوات 
بــرق بیشــتر از ایــران موافقــت کــرد و بــه وزارت نیــروی 
ــاره  ــات الزم را دراین ب ــا ترتیب ــتور داد ت ــور دس ــن کش ای
فراهــم نمــوده و اقدامــات اولیــه را به ســرعت انجــام دهــد.

پاکســتان تــودی نوشــت: کمیتــه انــرژی کابینــه پاکســتان 
ــت  ــران موافق ــرق بیشــتر از ای ــگاوات ب ــد ۱00 م ــا خری ب
ــا  ــتور داد ت ــور دس ــن کش ــروی ای ــه وزارت نی ــرد و ب ک
ترتیبــات الزم را دراین بــاره فراهــم نمــوده و اقدامــات 

ــد. ــام ده ــرعت انج ــه را به س اولی
در ایــن نشســت کــه بــه ریاســت شــاهد خاقــان عباســی، 
نخســت وزیر پاکســتان برگــزار شــد، رونــد پیشــرفت 
ــای  ــیم، نیروگاه ه ــدر قس ــرق بن ــال ب ــط انتق ــروژه خ پ
ــوم، و  ــوم جهل ــروژه نیل ــنگ، پ ــوخت زغال س ــا س ــرق ب ب
ــورد  ــن گل م ــا آی وی و گول ــی تارب ــای برق آب پروژه ه

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
ــرد  ــام ک ــتان اع ــروی پاکس ــت وزارت نی ــن نشس در ای
ــگاوات  ــن ۱00 م ــه تأمی ــد ب ــران عاقه من ــت ای ــه دول ک
ــرای ۱00  ــود ب ــات موج ــر ترتیب ــاوه ب ــتر ع ــرق بیش ب
ــرارداد صــادرات  ــن ق ــی اســت کــه پیش ازای ــگاوات برق م
آن منعقــد شــده بــود. به منظــور تأمیــن نیازهــای فــوری 
منطقــه مکــران و به ویــژه بنــدر گــوادر و منطقــه صنعتــی 
ــرق  ــگاوات ب ــع ۱00 م ــبکه توزی ــال و ش ــط انتق آن، خ

ــد ســاخته شــود. ــران بای بیشــتر ارســالی از ای



10 انـرژیفــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران                  شماره هشتاد ویک // هفته سوم  مهر  هزار و سیصد نود و شش

اولویــت قــرار دارنــد.
پــس از اظهــارات وزیــر جملــه »امضــای ۱0 قــرارداد 
ــان مســئوالن  ــا پایــان ســال« بارهــا از زب جدیــد نفتــی ت
تاکیــد  موضــوع  ایــن  بــر  و  شــنیده  نفتــی  مختلــف 
ــا  ــی دنی ــزرگ نفت ــرکت ب ــا ۱0 ش ــرات ب ــه مذاک ــد ک ش
همزمــان درحــال انجــام اســت. در ایــن مــدت نیــز برخــی 
شــرکت های خارجــی نتایــج مطالعــات خــود روی میادیــن 

ــد. ــه کردن ــف را ارائ مختل
بــر ایــن اســاس تــا کنــون نتایــج مطالعــات شــرکت 
ــال،  ــای ب ــد )PTTEP( روی میدان ه ــت تایلن ــی نف مل
چنگولــه و دالپــری، در نشســت مشــترک میــان نماینــدگان 
ــران تشــریح شــده  ــن شــرکت و شــرکت ملــی نفــت ای ای
اســت. شــرکت ملــی نفــت عــاوه بــر امضــای تفاهمنامــه 
بــا شــرکت ملــی نفــت تایلنــد، پیــش از ایــن بــرای مطالعــه 
بــرای  جنوبــی،  کــره  گاز  شــرکت  بــا  بــال  میــدان 
میــدان دالپــری بــا شــرکت او ام وی اتریــش و بــرای میــدان 
ــیه و دی ان او  ــت روس ــرکت های گازپروم نف ــا ش ــه ب چنگول

ــروژ هــم تفاهم نامــه همــکاری امضــا کــرده اســت. ن
ــود  ــات خ ــج مطالع ــت نتای ــرکت گازپروم نف ــن ش همچنی
را بــرای میدان هــای چنگولــه و چشــمه خــوش ارائــه 
کــرده اســت. گازپــروم نفــت بــرای مطالعــه میــدان 
ــا شــرکت مهندســی و توســعه نفــت )متــن( و  ــه ب چنگول
میــدان چشــمه خــوش بــا شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی 
ــزن  ــعه مخ ــای توس ــرده بود.طرح ه ــا ک ــه امض تفاهم نام
ــدان منصــوری را کــه از ســوی شــرکت های  بنگســتان می

ــزی  ــت اندون ــی نف ــرکت دولت ــیه و ش ــل روس ــوک اوی ل
)پرتامینــا( ارائــه شــده اســت نیــز ارائــه شــده و در یکصــد 
ــت  ــاوران مدیری ــه مش ــه کمیت ــن جلس ــل و یکمی و چه
مخــازن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. از ســوی دیگــر 
فرآینــد برگــزاری مناقصــه توســعه میــدان نفتــی آزادگان 
ــه  ــرکت ب ــت ش ــت و هف ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــز ب نی

ــد. صــورت جــدی در ایــن فرآینــد حضــور دارن
مذاکــرات بــا غــول های بــزرگ نفتــی در حالــی ادامــه دارد 
ــکا  کــه احتمــال تغییــر سیاســت ریاســت جمهــوری آمری
نگرانــی هایــی را رونــد ایــن مذاکــرات ایجــاد کــرده اســت. 
ــن  ــی کــه مســئوالن مختلــف نفتــی در آخری ــی های نگران
اظهــارات خــود آن را بیجــا دانســته و بــر ایــن موضــوع کــه 
ــد مذاکــرات ایجــاد نکــرده  ــکا خللــی در رون تصمیــم آمری

تاکیــد کردنــد.
بــه گفتــه علــی کاردر، مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایران 
مذاکــرات نفتــی بــا شــرکت های خارجــی بــه قــوت خــود 
ــه و  ــش نیافت ــرات کاه ــرای مذاک ــل ب ــت و تمای ــی اس باق
همزمــان بــه طــور مــوازی بــا ۱0 شــرکت در حــال مذاکــره 
هســتیم. امیدواریــم مذاکــره میدان هــای آب تیمــور، 
منصــوری و یــادآوران بــه نتیجــه برســد. تغییــر سیاســت 
ــداده اســت. کشــورهای  ــر ن ــکا فعــا شــرایط را تغیی آمری
ــم  ــا ه ــد. اروپ ــته ان ــی نداش ــوروی عکس العمل ــن و ش چی
محکــم اســت و شــرکت های معتبــر خودشــان را فرســتاده 

و پیامشــان ایــن اســت کــه همراهــی خواهنــد کــرد.
همچنیــن غــام رضــا منوچهــری، معــاون توســعه و 
مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــرات  ــد مذاک ــی در رون ــکا خلل ــر آمری ــت های اخی سیاس
بیــن ایــران و شــرکت های نفتــی بین المللــی ایجــاد 
ــال ۱0  ــان س ــا پای ــه ت ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــرده، اب نک
قــرارداد نهایــی شــود.روند مذاکــرات بــه قــوت قبلــی ادامــه 
دارد و امیدواریــم تــا پایــان ســال ۱0 قــرارداد بــه مرحلــه 

ــد. ــی برس نهای
بــه گفتــه وی از آنجایــی کــه ممکــن اســت امضــای برخــی 
قراردادهــا پــس یــا پیــش شــود، فعــا نــام قطعــی میدانــی 
ــد، ذکــر نمی شــود. سیاســت  ــرار اســت توســعه یاب کــه ق
هــای اخیــر ریاســت جمهــوری آمریــکا تاکنــون خللــی در 
ــرده  ــاد نک ــی ایج ــرکت های خارج ــا ش ــرات ب ــد مذاک رون
ــوز  ــا هن ــت ام ــدت اس ــوع درازم ــن موض ــه ای ــت؛ البت اس

تاثیــری در رونــد مذاکــرات نداشــته اســت.

 در حــال حاضــر از ســوی بســیاری از کارشناســان و 
ــی  ــر واقع ــود و اث ــی می ش ــر پیش بین ــع معتب مراج
ــد  ــا بای ــت ام ــکار نیس ــران قابل ان ــاد ای ــر اقتص آن ب
ــای  ــر قدرت ه ــوی دیگ ــا از س ــن تهدیده ــد ای دی
ــزرگ جهــان چقــدر جــدی گرفتــه می شــود و در  ب
داخــل تــا چــه انــدازه بــرای پیشــبرد اقتصــاد پــس 

ــدون آمریــکا منســجم هســتیم؟ از برجــام ب
بــه نظــر می رســد کــه آمریــکا نتوانــد اجمــاع 
ــب  ــام کس ــروج از برج ــرای خ ــورها را ب ــر کش دیگ
کنــد و در ایــن خــروج تنهاســت. اگــر آمریــکا 
ایــن تنهایــی را بــه جــان بخــرد و از برجــام خــارج 
شــود، مســئله تعیین کننــده دیگــر میــزان انســجام 
ــای ناشــی از  ــا تهدیده ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــی م داخل
ایــن خــروج اســت. اگــر ایــران پراکنــده نشــود و از 
فرصــت همــکاری بــا دیگــر قدرت هــای بــزرگ دنیــا 
اســتفاده کنــد، معادلــه کمــی تغییــر خواهــد کــرد.
ــی  ــد خوب ــته رش ــتان گذش ــرمایه در تابس ــازار س ب
ــه بیشــتر ناشــی از رشــد  ــرده اســت ک ــه ک را تجرب
ــای  ــزی در بازاره ــی و فل ــای معدن ــت گروه ه قیم
جهانــی اســت. اگــر بــازار ســرمایه ایــران بــا همیــن 
ــت  ــد، اف ــاخص برس ــش ش ــه افزای ــم ب ــیب مای ش
محسوســی در شــش مــاه آینــده در بــورس نخواهیم 
ــل  ــی مث ــات ناگهان ــوان از هیجان ــا نمی ت ــت ام داش
ــرد.  ــی ک ــم  چشم پوش ــام ه ــکا از برج ــروج آمری خ
بــه نظــر می رســد در شــرایط فعلــی افــراد بایــد بــا 
ــازار ســرمایه وارد  ــه ب ــری ب ــل بیشــتر و قوی ت تحلی
ــد.  ــدت ســرمایه گذاری کنن ــگاه بلندم ــا ن شــوند و ب
هرچــه بــورس بــه ســمت شــفافیت بیشــتر حرکــت 
کنــد، همان طــور کــه دســتورالعمل تــازه ای بــا ایــن 
ــم  ــتری خواهی ــد بیش ــه رش ــده، ب ــدف صادرش ه
رســید کــه افزایــش حجــم معامــات و شــاخص کل 

ــه دنبــال خواهــد داشــت. را ب

التهاب بازار سرمایه از بحث های 
برجامی

ادامه از صفحه 1

حــدود یــک مــاه از پیش بینــی زنگنــه از امضــای ۱0 
قــرارداد جدیــد نفتــی در قالــب IPC تــا پایــان ســال ۹۶ 
ــا اینکــه وزارت نفــت فقــط پنــج مــاه فرصــت  گذشــته و ب
دارد، هنــوز مســئوالن زیربــط پاســخ قطعــی بــه ایــن 
ــاز  ــرارداد ف ــد از ق ــدان بع ــدام می ــرارداد ک ــه ق ــش ک پرس
۱۱ پــارس جنوبــی امضــا خواهــد شــد نداده انــد، از ســوی 
دیگــر جریانــات سیاســی از جملــه احتمــال تغییــر سیاســت 
ریاســت جمهــوری آمریــکا نگرانــی هایــی را در رونــد ادامــه 

مذاکــرات ایجــاد کــرده اســت.
ــورد  ــه درم ــهریورماه زنگن ــل ش ــنا، اوای ــزارش ایس ــه گ ب
ــح داد  ــال توضی ــان س ــا پای ــی ت ــرارداد نفت ــای ۱0 ق امض
ــی  ــداد دقیق ــوان تع ــت و نمی ت ــه اس ــک مجموع ــن ی ای
عنــوان کــرد امــا براســاس مذاکــرات جــدی انجــام شــده بــا 
ــدود ۱0  ــه ح ــود ک ــی می ش ــا، پیش بین ــن قرارداده طرفی

ــود. ــا ش ــرارداد امض ق
ــد  ــای جدی ــای قرارداده ــه امض ــود ک ــرده ب ــام ک وی اع
نفتــی اولویــت بنــدی شــده اند و همــه مذاکــرات بــه خوبــی 
پیــش می رونــد و هیــچ مذاکــره ای مانــع مذاکــرات دیگــری 

نیســت.
ــن  ــه مهم تری ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت در پاس ــر نف وزی
ــاز ۱۱  ــعه ف ــرح توس ــرارداد ط ــای ق ــس از امض ــرارداد پ ق
ــرکت  ــری ش ــه رهب ــیومی ب ــا  کنسرس ــی ب ــارس جنوب پ
فرانســوی توتــال چــه خواهــد بــود؟ گفــت: طــرح توســعه 
ــترک آذر،  ــدان مش ــی، می ــارس جنوب ــی پ ــای نفت الیه ه
میــدان هــای ســهراب، آب تیمــور، منصــوری و آزادگان در 

پیش بینی زنگنه محقق می شود
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مذاکره با کشورهای آسیای 
شرقی برای سرمایه گذاری در 

طرح های نیروگاهی کشور
حمیــد رضــا عظیمــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــال ک ــن ح ــزود: در عی ــا، اف ــادی ایرن اقتص
شــرکت هایــی از کشــورهای روســیه، ترکیــه و چیــن در زمینه 
پــروژه هــای نیروگاهــی، بــه مرحلــه مبادلــه قــرارداد و آغــاز 
ــا شــرکت  ــره ب ــی منتهــی شــده اســت؛ مذاک ــات اجرای عملی
هایــی از کــره جنوبــی، چیــن و ژاپــن بــرای ســرمایه گــذاری 

ــران ادامــه دارد. در طــرح هــای نیروگاهــی ای
وی ادامــه داد: پــس از اجرایــی شــدن برجــام، شــرکت هــای 
مختلــف اروپایــی و آســیایی بــه ایــران مراجعــه کــرده انــد و 

ایــن مذاکــرات همچنــان ادامــه دارد.
عظیمــی ادامــه داد: پــس از اجرایــی شــدن برجــام، حــدود ۶ 
میلیــارد دالر قــرارداد در زمینــه احــداث نیــروگاه هــا مبادلــه 
ــزار  ــداث 5 ه ــه اح ــوط ب ــروژه مرب ــتین پ ــه نخس ــده ک ش
مــگاوات نیــروگاه راندمــان بــاال بــا مشــارکت مپنــا و شــرکت 

ــه شــده اســت. ــرارداد آن مبادل هــای خارجــی اســت کــه ق
ــروی  ــد نی ــزی شــرکت مادرتخصصــی تولی ــه ری ــاون برنام مع
بــرق حرارتــی افــزود: 2.5 میلیــارد یــورو ارزش ایــن قــرارداد 
اســت و نخســتین بلــوک آن در ســال ۹۷ در بندرعبــاس بــه 
بهــره بــرداری خواهــد رســید؛ ۸5 درصــد از منابــع ایــن پــروژه 
را شــرکای خارجــی مپنــا تامیــن مالــی )فاینانــس( مــی کنــد.

وی پیــش از ایــن در تشــریح جزییــات ســرمایه گــذاری 
ــا  ــه ایرن ــران ب ــا در ای ــداث نیروگاهه ــه اح ــی در زمین خارج
ــروگاه  ــگاوات نی ــزار م ــداث 5 ه ــر اح ــاوه ب ــود: ع ــه ب گفت
ــای خارجــی،  ــا و شــرکت ه ــا مشــارکت مپن ــاال ب ــان ب راندم
ــه کــرده  ــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال مبادل یــک قــرارداد ب
ایــم کــه قــرارداد شــامل احــداث 2 نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 

ــت دارد. ــگاوات ظرفی ــزار و ۸0 م ــه 2 ه ــت ک اس
وی در ایــن خصــوص ادامــه داد: قــرارداد ایــن نیــروگاه اواخــر 
ســال ۹5 مبادلــه شــد و اقدامــات اجرایــی آن در حــال انجــام 
اســت؛ ارزش ایــن قــرارداد حــدود یــک میلیــارد و 250 
میلیــون یــورو اســت و منابــع مالــی ایــن پــروژه بطــور کامــل 
توســط ســرمایه گــذار خارجــی )یونیــت اینترنشــنال( تامیــن 

مــی شــود.

ــروی  ــد نی ــزی شــرکت مادرتخصصــی تولی ــه ری ــاون برنام مع
بــرق حرارتــی افــزود: عــاوه بــر ایــن دو طــرح، احــداث یــک 
نیــروگاه ۱400 مگاواتــی بخــاری »ســیریک« در اســتان 
ــرارداد  ــت؛ ارزش ق ــده اس ــزی ش ــه ری ــز برنام ــزگان نی هرم
احــداث ایــن نیــروگاه ۱.5میلیــارد یــورو اســت کــه ۱.2 

ــود. ــی ش ــس م ــیه فاینان ــط روس ــورو توس ــارد ی میلی
عظیمــی گفــت: ایــن طــرح هــم جــزو طــرح هایــی اســت کــه 
فعالیــت آن آغــاز شــده و اوایــل ســال ۱40۱ وارد مــدار مــی 

شــود.
ــازی و  ــدف بازس ــا ه ــه ب ــرد ک ــام ک ــی اع ــه عظیم در ادام
نوســازی نیــروگاه ری در 2 مرحلــه، بــا افزایــش ظرفیــت 
ــگاوات( و  ــر )۱000 م ــش از دو براب ــه بی ــود ب ــروگاه موج نی
ــدود ۶0درصــد،  ــه ح ــروگاه ب ــان نی ــش راندم ــن افزای همچنی
بزرگتریــن  از  ژاپنــی کــه  بــا شــرکت هــای  مذاکراتــی 
تولیدکننــدگان توربیــن گازی در جهــان هســتند را از شــهریور 
مــاه ســال گذشــته آغــاز شــده و تــا پایــان ســال نهایــی مــی 
شــود و بــرای ایــن کار مجوزهــای تامیــن مالــی خارجــی اخــذ 

شــده اســت.
بــه گفتــه معــاون شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروگاه بــرق 
ــا  ــس ب ــی طب ــروگاه ۶50 مگاوات ــداث نی ــرح اح ــی، ط حرارت
ــن  ــک چی ــا و شــرکت شــانگهای الکتری ــروه مپن مشــارکت گ

ــه اســت. ــرار گرفت ــز در دســتور کار ق نی
ــد  ــوان )واح ــارد ی ــرارداد را 4.5 میلی ــن ق ــی، ارزش ای عظیم
ــس  ــن فاینان ــای ای ــت: مجوزه ــرد و گف ــر ک ــن( ذک ــول چی پ
ــرای تنظیــم و  اخــذ شــده در حــال انجــام تشــریفات اداری ب

ــتیم. ــرارداد آن هس ــه ق مبادل
بــه گــزارش ایرنــا، از ۷۷ هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده 
نیــروگاه هــای در سراســر کشــور، بیــش از ۶2 هــزار مــگاوات 
آن بــه نیــروگاه هــای بخــاری، گازی و ســیکل ترکیبــی 
ــای  ــت نیروگاهه ــگاوات ظرفی ــزار م ــاص دارد. از ۶2 ه اختص
حرارتــی، ظرفیــت نیروگاههــای بخــاری ۱5 هــزار و ۸2۹ 
ــای  ــهم کل نیروگاهه ــد س ــه 20.5 درص ــت ک ــگاوات اس م

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
ــگاوات اســت  ظرفیــت نیروگاههــای گازی 2۷ هــزار و 25۸ م
کــه 35.35 درصــد از ظرفیــت نصــب شــده کل کشــور 
را تشــکیل مــی دهنــد؛ همچنیــن ظرفیــت نیروگاههــای 
ــه  ــت ک ــگاوات اس ــزار و 4۷0 م ــز ۱۹ ه ــی نی ــیکل ترکیب س
ــده را  ــب ش ــای نص ــروگاه ه ــدی در نی ــهمی 25.25 درص س
بــه خــود اختصــاص داده انــد. بقیــه ظرفیــت ایجــاد شــده در 
نیروگاههــای کشــور مربــوط بــه نیــروگاه هــای برقآبــی، اتمــی، 

رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دالری میان 
ایران و عراق شدنی است

ــر  ــت: اگ ــراق گف ــران و ع ــی ای ــاق مشــترک بازرگان ــس ات ریی
مشــکات بانکــی، حمل ونقــل و گمــرک بــرای تجــارت میــان 
ــن دو  ــارد دالری بی ــارت 20 میلی ــود، تج ــل ش ــور ح دو کش

کشــور شــدنی اســت.
ــی  ــتای نگاه ــراق در راس ــران و ع ــارت ای ــزرگ تج ــش ب همای
ــران  ــاس س ــل اج ــور در مح ــای دو کش ــه توانمندی ه ــو ب ن

ــزار شــد. برگ
یحیــی آل اســحاق - رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
عــراق - در ایــن همایــش بــا تاکیــد بــر اهمیــت رشــد توســعه 
ــک  ــراق را ی ــران و ع ــه ای ــور، رابط ــادی دو کش ــط اقتص رواب
رابطــه تاریخــی و اســتراتژیک دانســت کــه بــه حــال و آینــده 

مربــوط اســت.
ــور  ــف دو کش ــای مختل ــئوالن در رده ه ــزم مس ــت: ع وی گف
رشــد همــه جانبــه در ایــن حــوزه  اســت، بــه ویــژه در مســائل 
ــون دو  ــراق همچ ــران و ع ــور ای ــی و دو کش ــی و امنیت نظام

ــد. ــف فعالن ــنگرهای مختل ــه در س ــرادر هســتند ک ب
ــه داد:  ــراق ادام ــران و ع ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات ریی
عــزم دو ملــت در همــه حوزه هــا بــر ایــن اســت کــه در اولیــن 
ــی  ــطح فعل ــر از س ــور باالت ــادی دو کش ــائل اقتص ــت مس فرص
رشــد کنــد، چراکــه قســمت عمــده پایــداری روابــط بــه رشــد و 
توســعه اقتصــادی مربــوط اســت. اگــر بتوانیــم روابــط اقتصادی 
ــای توســعه  ــم و راه ه ــراق را حــل کنی ــران و ع و مشــکات ای
عملــی اقتصــادی را بــرای دو کشــور فراهــم کنیــم حتمــا ایــن 

روابــط پایدارتــر خواهــد شــد.
ــط  ــه رواب ــه ب ــت ک ــور خواس ــئوالن دو کش ــحاق از مس آل اس
اقتصــادی توجــه بیشــتری داشــته باشــند و همچنیــن اظهــار 
کــرد: احســاس می شــود فضایــی کــه بــرای توســعه اقتصــادی 
اســت ســرعت رشــدی بــه انــدازه ســایر حوزه هــا نــدارد لــذا از 
فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن انتظــار داریــم بــه آهنــگ رشــد 
ــائل  ــن مس ــا ای ــد ت ــه کنن ــائل آن توج ــل مس ــادی و ح اقتص

ــود. ــل ش ــریع تر ح س
ــراق مشــکات و  ــران و ع ــی ای ــاق مشــترک بازرگان ــس ات ریی
ــل  ــای بانکــی، حمل ونق ــن دو کشــور را در زمینه ه مســائل بی
و گمــرک دانســت و اظهــار کــرد: ایــن مســائل در ایــن 
همایــش مطــرح و رســیدگی خواهــد شــد. هــدف 20 میلیــارد 
ــه  ــم ک ــر گرفته ای ــراق در نظ ــران و ع ــط ای ــرای رواب دالری ب

شــدنی اســت.

ــت. ــر اس ــی و تجدیدپذی ــده، دیزل ــد پراکن تولی
ــب  ــت نص ــد از ظرفی ــش از ۸۱.۱ درص ــب بی ــن ترتی ــه ای ب
شــده صنعــت بــرق، متعلــق بــه نیروگاههــای حرارتــی تحــت 
راهبــری شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی 

اســت.
از 2۸۹ میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد شــده در 
کیلــووات  میلیــارد   ۸5 بخــاری  نیروگاههــای   ،۹5 ســال 
ســاعت، نیروگاههــای گازی ۷۶.۷ میلیــارد کیلــووات ســاعت، 
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی ۱03.۹ میلیــارد کیلــووات 

ــد. ــرده ان ــد ک ــرق تولی ــاعت ب س
ــا 35.۹ درصــد از کل تولیــد  نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی ب
بــرق کشــور، بیشــترین ســهم تولیــد نیروگاهــی کشــور را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. 
ــرق و  ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی ــان مع ــنگ فاحتی هوش
ــال  ــار س ــول چه ــرد: در ط ــام ک ــش اع ــدی پی ــرژی چن ان
ــه  ــد ب ــی جدی ــد نیروگاه ــم، 54 واح ــت یازده ــت دول فعالی
بهــره بــرداری رســید و بــه ایــن ترتیــب هشــت هــزار مــگاوات 

ــد. ــه ش ــور اضاف ــای کش ــت نیروگاهه ــه ظرفی ب
ــی،  ــد نیروگاه ــن 54 واح ــرداری از ای ــره ب ــا به ــزود: ب وی اف
ــگاوات  ــزار م ــرز ۷۷ ه ــه م ــور ب ــای کش ــت نیروگاهه ظرفی

ــت. ــیده اس رس
افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی کشــور از آنجــا مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت کــه بــا افزایــش شــدید مصــرف بــرق در کشــور 
ــرق امســال بارهــا رکــود ســالهای  ــرو هســتیم؛ مصــرف ب روب
قبــل را شکســت و در زمــان اوج مصــرف بــه 55 هــزار و 400 

مــگاوات رســید.
»محمودرضــا حقــی فــام« معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت 
ســهامی مــادر تخصصــی تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق 
ایــران )توانیــر( نیــز در مــورد میــزان مصــرف بــرق در زمــان 
ــرق  ــا گفــت: ظرفیــت مصــرف ب ــه ایرن اوج مصــرف امســال ب
بــه میــزان بیــش از ۶0 هــزار مــگاوات در زمــان اوج مصــرف 
وجــود داشــت امــا بــا برخــی اقــدام هــا مصــرف را در کانــال 

55 هــزار مــگاوات کنتــرل کردیــم.
وی اعــام کــرد: امســال در ســاعت هــای اوج مصــرف چهــار 
هــزار و ۷00 مــگاوات پیــک ســایی)مدیریت مصــرف بــا 
ــتیم  ــاورزی( داش ــت و کش ــش صنع ــترکان بخ ــکاری مش هم
و 300 مــگاوات نیــز خاموشــی اعمــال شــد؛ عــاوه بــر ایــن، 
حــدود ۷00 مــگاوات نیــز کاهــش مصــرف دســتوری در بیــن 

ــتیم. ــرف داش ــترکان پرمص مش
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صادرات برق ۲5 درصد افزایش یافت

ــرژی  دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه ان
از اجــرای 3 ابــر پــروژه ملــی توســط ایــن 
ســتاد خبــر داد و گفــت: کمــک بــه ایجــاد 
شــمالی،  شــهرهای  در  زباله ســوز  واحدهــای 
حــوزه خودروهــای الکتریکــی و ذخیره ســازی 
ــر پروژه هــا هســتند کــه  ــن اب ــن ای ــرژی عناوی ان
اقدامــات اجرایــی الزم بــرای هریــک آغــاز شــده 

ــت. اس
بــه گــزارش ایســنا، ســیروس وطنخــواه مقــدم به 
طراحــی چندیــن برنامــه ملــی در حــوزه انــرژی 
ــی در  ــای مل ــن برنامه ه ــت: ای ــرد و گف اشــاره ک
ــت  ــور اس ــت دار کش ــدی و اولوی ــای کلی حوزه ه
کــه در آنهــا بــا چالش و مشــکلی مواجه هســتیم. 
ــیمیایی و  ــواد ش ــی م ــه مل ــا برنام ــی از آنه یک
ــاوری  ــعه فن ــت و توس ــوزه نف ــت های ح کاتالیس
در حــوزه جمــع آوری، تصفیــه و اســتفاده از 
ــود.  ــامل می ش ــعل را ش ــا مش ــر ی ــای فل گازه
در حــوزه بهینه ســازی بــرای بخــش صنعــت 
برنامه هــای متفاوتــی در ســتاد  و ســاختمان 

تعریــف شــده اســت کــه از مصادیــق آن می تــوان بــه 
ــازی مصــرف ســوخت،  ــای بهینه س ایجــاد کلینیک ه
ــت  ــاختمان، تقوی ــوزه س ــتاب دهنده های ح ــد ش رش
بهینه ســازی  حــوزه  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــر  ــی کول ــای الکتریک ــی موتوره ــاختمان، جایگزین س
آبــی بــا فنــاوری نســل جدیــد اشــاره کــرد. همچنیــن 
توجــه بــه فنــاوری ازدیــاد برداشــت در حــوزه نفــت 
نیــز از برنامه هــای دیگــر ایــن ســتاد در ســال جــاری 

اســت.
ــرای 3  ــود از اج ــخنان خ ــدی س ــش بع وی در بخ

ــراز کــرد: کمــک  ــر داد و اب ــروژه در ســتاد خب ابرپ
زباله ســوز در شــهرهای  ایجــاد واحدهــای  بــه 
ــتاد  ــروژه س ــوان نخســتین ابرپ شــمالی کشــور عن
اســت، البتــه فعالیت هــای زیرســاختی در ایــن 
حــوزه نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه در معاونــت 
ــتگاه ها  ــی دس ــک و تیم ــکاری نزدی ــا هم ــی ب علم
و وزارتخانه هــای مرتبــط آغــاز شــده اســت و 
الیحــه تامیــن منابــع مالــی ایجــاد زباله ســوزها در 
ــد  ــوری تایی شــهرهای شــمالی توســط رییس جمه
ــس ارســال شــده اســت.  ــب ب مجل ــرای تصوی و ب
حــوزه  در  را  پــروژه  ابــر  دومیــن  وطنخــواه، 
خودروهــای الکتریکــی دانســت و اظهــار کــرد: 
و  نــوآوری  معاونــت  راهبــری  و  همــکاری  بــا 
علمــی  معاونــت  در  فنــاوری  تجاری ســازی 
ــا توجــه  توســعه فنــاوری خودروهــای الکتریکــی ب
بــه معضــات محیــط زیســتی کــه در کشــور 
وجــود دارد، بــا جدیــت پیگیــری می شــود. در 
ــه  ــه تهی ــی همچــون کمــک ب ــه اقدامات ــن زمین ای
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــویقی ب ــته تش بس
ــن حــوزه،  ــد در ای ــد و عاقه من و خصوصــی توانمن

ایجــاد ظرفیــت شــبکه ای و تخصصــی الزم در داخل 
کشــور و همــکاری بین المللــی در ایــن حــوزه الزم 

ــت. اس
ــرژی  ــوزه ان ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س دبی
حــوزه  در  ســوم  ابرپــروژه  کــرد:  خاطرنشــان 
ذخیره ســازی انــرژی اســت و اقدامــات اولیــه بــرای 
ــت. ــده اس ــام ش ــا انج ــن پروژه ه ــازی ای اجرایی س

3 ابرپروژه ملی 
در حوزه انرژی 
اجرایی می شود

ــو  ــت و گ ــنبه در گف ــروز یکش ــان« ام ــنگ فاحتی »هوش
ــت  ــاه نخس ــزود: در ۶ م ــا، اف ــادی ایرن ــگار اقتص ــا خبرن ب
ــاعت  ــووات س ــزار کیل ــون و ۱4۶ ه ــار میلی ــال، چه پارس
ــم در  ــن رق ــا ای ــه کشــورهای دیگــر صــادر شــد ام ــرق ب ب
ــووات  ــون کیل ــک میلی ــش از ی ــال بی ــت امس ــه نخس نیم
ــزار  ــون و ۱۶2 ه ــج میلی ــه پن ــت و ب ــش یاف ــاعت افزای س

ــید. ــگاوات رس م
وی ادامــه داد: ایــران بــا هفــت کشــور ارمنســتان، جمهوری 

ــهریور  ــم )ازش ــت یازده ــرق در دول ــادرات ب ــل از ص حاص
ــود  ــا وج ــت ۱3۹۶( ب ــه نخس ــه ماه ــان س ــا پای ۱3۹2 ت
افزایــش مصــرف داخلــی، رشــد کــرد و بــه ســه میلیــارد و 

ــید. ــون دالر رس 3۷3 میلی
ــووات  ــارد و ۱20 میلیــون کیل ــت یازدهــم، 40 میلی در دول
ــوری  ــامل جمه ــوار ش ــورهای همج ــه کش ــرق ب ــاعت ب س
آذربایجــان، پاکســتان، افغانســتان، ترکمنســتان، ارمنســتان، 

ترکیــه و عــراق صــادر شــد.
میــزان صــادرات بــرق در ســال هــای پایانــی فعالیــت دولــت 
دهــم هشــت میلیــارد کیلــووات ســاعت و درآمــد ســالیانه 
ــده  ــام ش ــون دالر اع ــه ۸00میلی ــک ب ــل از آن نزدی حاص

بــود.
افزایــش صــادرات برق ایــران در دولــت یازدهم در شــرایطی 
محقــق شــد کــه مصــرف بخــش خانگــی بــه دلیــل افزایــش 
دمــا بــا رونــدی صعــودی همــراه بــود؛ البتــه ایــران بــا برخی 
کشــورهای همســایه مبادلــه برقــی دارد؛ بــه ایــن معنــی که 
ــای  ــاعت ه ــا و س ــل ه ــی فص ــادرات، در برخ ــار ص در کن

شــبانه روز از کشــورهایی ماننــد ارمنســتان و ترکمنســتان 
بــرق وارد مــی کنــد.

بــا افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی و همچنیــن خطــوط انتقــال 
از ســال ۱3۹2 تاکنــون، ظرفیــت صــادرات بــرق ایــران نیــز 
افزایــش یافتــه اســت؛ از آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم تــا 
ــرداری  ــره ب ــه به ــد ب ــی جدی ــد نیروگاه ــروز، 54 واح ام
رســید و ظرفیــت نیــروگاه هــای کشــور بــا افزایشــی هشــت 

هــزار مگاواتــی بــه ۷۷ هــزار مــگاوات رســید.
ــط  ــر خ ــزار و 433 کیلومت ــدت 2 ه ــن م ــن در ای همچنی
ــع  ــوق توزی ــط ف ــر خ ــزار و ۱33 کیلومت ــه ه ــال و س انتق
ــه همیــن ترتیــب،  ــرداری رســید و ب ــه بهــره ب در کشــور ب

ــت. ــش یاف ــی افزای ــرژی الکتریک ــادرات ان ــت ص قابلی
ــرق  ــردی ب ــز راهب ــه مرک ــران ب ــل ای ــرو »تبدی وزارت نی
منطقــه« را بــه عنــوان یــک چشــم انــداز در نظــر گرفتــه و 
بــرای گســترش مبــادالت الکتریکــی بــرون مــرزی، ارتبــاط 
بــا روســیه، تاجیکســتان و کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس 

را در دســت بررســی، مطالعــه و اقــدام قــرار داده اســت.

ــه، پاکســتان، افغانســتان، ترکمنســتان و  ــان، ترکی آذربایج
عــراق و همچنیــن جمهــوری خودمختــار نخجــوان مبادلــه 
بــرق دارد کــه در ایــن میــان بــه ترکیــه، عــراق، پاکســتان و 

افغانســتان فقــط بــرق صــادر مــی کنــد.
ــران از  ــات ای ــت مطالب ــورد دریاف ــرو در م ــر نی ــاون وزی مع
عــراق گفــت: عــراق بخشــی از مطالبــات ایــران را در چنــد 
ــه  ــز ب ــات را نی ــده مطالب ــرده و باقیمان ــه پرداخــت ک مرحل

ــرد. ــد ک ــرور پرداخــت خواه م
گــزارش هــای وزارت نیــرو حاکــی از ایــن اســت کــه درآمــد 
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معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت: 
اقتصــاد نامتــوازن صنعــت بــرق، به انباشــته شــدن 
مطالبــات بخــش خصوصــی منجــر شــده اســت، بــه 
طــوری کــه وزارت نیــرو اکنــون 30 میلیــارد تومــان 

بــه بخــش خصوصــی بدهــکار اســت.
هوشــنگ فاحتیــان افــزود: قیمــت تمــام شــده هــر 
ــال  ــزار و ۱00 ری ــک ه ــون ی ــرق اکن ــاعت ب ــووات س کیل
اســت درحالیکــه متوســط فــروش مــا ۶۶0 ریــال اســت؛ بــه 
عبارتــی دیگــر، وزارت نیــرو بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت 

ــد. ــت می کن ــاوت پرداخ ــه التف ــال ماب ــرق، 440 ری ب
ــت  ــده و قیم ــام ش ــت تم ــه قیم ــرد: فاصل ــه ک وی اضاف
تکلیفــی را بایــد دولــت بــه وزارت نیــرو پرداخــت کنــد امــا 
بــه دلیــل مضیقه هایــی، دولــت امــکان پرداخــت ایــن مابــه 

ــدارد. ــاوت را ن التف
بــر اســاس قانــون حمایــت از حقــوق صنعــت بــرق، 
»ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور موظــف اســت 
اعتبــار الزم جهــت پرداخــت مابــه التفــاوت قیمــت فــروش 
ــده  ــام ش ــت تم ــا قیم ــعاب ب ــرق و انش ــرژی ب ــی ان تکلیف
و همچنیــن معافیت هــای قانونــی اعمــال شــده بــرای 
هزینه هــای انشــعاب را در بودجــه ســنواتی کل کشــور 
ــه وزارت  ــه ب ــه ماه ــی س ــل زمان ــی و در فواص ــش بین پی

ــد«. ــت کن ــرو پرداخ نی
ــری در  ــن در نشســتی خب ــش از ای ــرو پی ــر نی ــاون وزی مع
مــورد مطالبــات ایــن وزارتخانــه بابــت مابــه التفــاوت نــرخ 
ــام  ــاس ارق ــر اس ــت: ب ــز گف ــی نی ــدی و تکلیف ــرق تولی ب
ســازمان حسابرســی کشــور، مطالبــات وزارت نیــرو از دولت 
- بــدون احتســاب مطالبــات ســالهای ۱3۸۸ و ۱3۹5- 230 
ــا احتســاب ایــن ســالها مطالبــات  هــزار میلیــارد ریــال و ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــال اس ــارد ری ــزار میلی ــت 300 ه ــا از دول م
ایــن ارقــام پرداخــت شــود، مــا می توانیــم زیرســاخت های 
ــود  ــای خ ــم بدهی ه ــم و ه ــعه دهی ــرق را توس ــت ب صنع
بــه بخــش خصوصــی را در بــازه زمانــی کمتــری پرداخــت 

کنیــم.
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــی ب ــرد: در شــرایط کنون ــه ک وی اضاف
ــاوت قیمــت تمــام شــده و  ــه التف ــادر نیســت ماب ــت ق دول
ــه وزارت نیــرو پرداخــت کنــد، وزارت  قیمــت تکلیفــی را ب
نیــرو نیــز قــادر بــه پرداخــت مطالبــات نیروگاه هــای 

ــت. ــی نیس ــش خصوص بخ
ــی  ــش خصوص ــرکت های بخ ــرد: ش ــح ک ــان تصری فاحتی

کــه در زمینه هــای تولیــد بــرق و تجهیــزات صنعــت 
ــد،  ــت می کنن ــور و ...( فعالی ــل، کنت ــه کاب ــرق )از جمل ب
بایــد مطالبــات خــود را در فواصــل زمانــی کوتــاه دریافــت 
ــر  ــان بچرخــد؛ در غی ــا همچن ــد آنه ــا چــرخ تولی ــد ت کنن
ایــن صــورت آنهــا نیــز بــا بدهی هــای انباشــته بــه 
ــه و همچنیــن پرســنل خــود  ــواد اولی تامیــن کننــدگان م
ــتگی  ــا ورشکس ــا ب ــدی آنه ــگاه تولی ــی بن ــوند و حت می ش

مواجــه می شــود.
ــد و  ــاوت قیمــت تولی ــه التف ــران ماب ــرای جب ــت: ب وی گف
ــت  ــا دول ــود و ی ــاح ش ــا اص ــد تعرفه ه ــا بای ــه، ی عرض
ــن  ــاوت را تامی ــه التف ــن ماب ــه ای منابعــی داشــته باشــد ک
کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت صنعــت بــرق بــا چالش هایــی 
جــدی در پرداخــت بدهی هــای خــود و همچنیــن ســرمایه 

گذاری هــای جدیــد روبــرو می شــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی اظهار امیــدواری 
کــرد کــه بــا کمــک دولــت و مجلــس، ایــن موانــع از پیــش 

روی صنعــت بــرق کشــور برداشــته شــود.

 3۰ میلیارد تومــن
 بـه بخش خصوصی

بدهکاریـم

ــره وری  ــر و به ــد پذی ــای تجدی ــازمان انرژی ه ــس س رئی
مــگاوات   ۱00 بهره بــرداری  از  )ســاتبا(  بــرق  انــرژی 
ــا پایــان ســال جــاری خبــر داد و گفــت:  ــادی ت نیــروگاه ب
گــذاری  ســرمایه  تقاضــای  دالر  میلیــارد   4.۱ امــروزه 
خارجــی بــرای احــداث نیروگاه هــای تجدیــد پذیــر داریــم 
ــه بهــره  کــه حــدود 400 میلیــون دالر آن وارد، نصــب و ب

ــت. ــیده اس ــرداری رس ب
ــروز در  ــادق زاده ام ــد ص ــید محم ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــران  ــادی ای ــرژی ب ــس ان ــن کنفران ــزاری پنجمی ــن برگ آئی
ــذاری حــدود ۱.5  ــزان ســرمایه گ ــن می ــرد: از ای ــار ک اظه
میلیــارد دالر آن نیــز وارد شــده و یــا در حــال وارد شــدن 
و احــداث نیــروگاه اســت کــه بخشــی از آن تــا پایــان ســال 
ــرداری می رســد. ــه بهــره ب و مابقــی در ســال های آینــده ب

ســرمایه های  این هــا  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  وی 
خارجــی معطــل بوده انــد افــزود: انــرژی تجدیــد پذیــر ایــن 
ــع معطــل را از خــارج از  توانمنــدی را دارد کــه همــه مناب
کشــور جــذب کــرده و بــه فعالیــت انــرژی زا تبدیــل کنــد.

ــدادی  ــون تع ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادق زاده ب ص
ــت و  ــب اس ــد نص ــیاهپوش و آقکن ــق س ــن در مناط توربی
پــروژه نیروگاه هــای بــادی در ایــن مناطــق در حــال اجــرا 
اســت، اظهــار داشــت: حــدود ۱00 مــگاوات توربیــن بــادی 
ــد  ــیاهپوش و آقکن ــه س ــاری در منطق ــال ج ــان س ــا پای ت

نصــب خواهــد شــد.
ــه  ــی ک ــون هزینه های ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــاید ب ــم ش ــور می پردازی در کش
ــته  ــگاه گذش ــا ن ــا ب ــادی م ــرژی و اقتص ــزی ان ــه ری برنام
ــد  ــن برنامــه ریزی هــا بای ــی کــه ای انجــام می شــود؛ درحال
ــد هســتیم  ــا عاقمن ــت: م ــده باشــد، گف ــه آین ــگاه ب ــا ن ب
ــزار  ــا 3 ه ــاری 2 ت ــاد و حف ــیار زی ــه بس ــرف هزین ــا ص ب
متــری گاز را از اعمــاق دریاهــا اســتخراج و اســتفاده کنیــم؛ 
ــید و  ــرژی خورش ــود در ان ــیل موج ــه پتانس ــبت ب ــا نس ام
بــاد کــه بــه رایــگان در اختیــار مــا قــرار دارد نــگاه جــدی 

ــیم. ــته باش نداش
صــادق زاده بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در ســال های 

و  کشــور  انــرژی  اصلــی  محــور  گاز  و  نفــت  گذشــته 
انرژی هــای تجدیدپذیــر بــه عنــوان مکمــل مــد نظــر 
ــان  ــور جه ــل ۱0 کش ــروزه حداق ــزود: ام ــتند اف ــرار داش ق
ــتند  ــم هس ــال 2050 مصم ــا س ــد ت ــام کرده ان ــماً اع رس
۱00 درصــد انرژی هــای مــورد نیــاز خــود را از انرژی هــای 
تجدیــد پذیــر تأمیــن کننــد و وقــت آن رســیده کــه مــا نیــز 

ــم. ــل کنی ــر عم ــه جدی ت ــن زمین در ای
ــادی  ــًا اقتص ــرژی کام ــع ان ــن منب ــه ای ــان آنک ــا بی وی ب
اســت و از نظــر هزینــه بــا هیــچ منبــع انــرژی فســیلی قابــل 
ــه  ــر ن ــد پذی ــرژی تجدی ــران ان ــزود: در ای ــت نیســت اف رقاب
بــه عنــوان انــرژی جانبــی بلکــه بایــد محــور انــرژی باشــد 
و بــه ســمت تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر در 

ــم. ــه نفــت و گاز گام برداری زمین
ــد  ــای تجدی ــازمان انرژی ه ــس س ــرو و رئی ــاون وزیرنی مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــاتبا( ب ــرق )س ــرژی ب ــره وری ان ــر و به پذی
ــرژی و  ــن ان ــز تأمی ــر بج ــد پذی ــای تجدی ــه انرژی ه اینک
مرتفــع کــردن معضــات زیســت محیطــی می تواننــد 
ــکاری را  ــه بی ــه از جمل بخــش عظیمــی از معضــات جامع
نیــز مرتفــع کننــد افــزود: کشــور مــا امــروزه از بیــکاری 3 
ــرد و در چنــد ســال آینــده نــرخ  تــا 4 میلیونــی رنــج می ب
بیــکاری کشــور بــه ۸ تــا ۱0 میلیــون نفــر خواهــد رســید 
کــه نســل آینــده را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و تجدیــد 
ــه ســرعت موجــب  ــه ب ــد ک ــدرت را دارن ــن ق ــا ای ــر ه پذی

ــوند. ــکاری در کشــور ش ــع بی رف
عطــف  نقطــه  کــه   ۱3۹5 ســال  در  داد:  ادامــه  وی 
ــاح  ــون اص ــاس قان ــود، براس ــور ب ــا در کش تجدیدپذیره
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــتیم خری ــرژی توانس ــرف ان ــوی مص الگ
ــار نرخ هــای معقــول خریــد  ــرای اولیــن ب انجــام دهیــم و ب
ــورد اســتقبال  ــاغ شــد کــه م ــن و اب ــرق تدوی تضمینــی ب
بخــش خصوصــی قــرار گرفــت و دســتاورد حاصلــه از ســال 
۱3۹5 تــا ســال ۱3۹۶ باعــث شــد تــا دولــت در فاصلــه دو 
ــد  ــای تجدی ــذاری انرژی ه ــرمایه گ ــتقیماً در س ــال مس س
پذیــر دخالــت نکنــد و دســت بخــش خصوصــی را در ایــن 

ــذارد. ــاز بگ ــورد ب م
ــد  ــی عاقمن ــش خصوص ــه بخ ــان اینک ــا بی ــادق زاده ب ص
ــد  ــای تجدی ــه انرژی ه ــوط ب ــای مرب ــام نیازه ــا تم اســت ت
پذیــر را برطــرف کنــد، افــزود: تنهــا معضــل بخــش 
خصوصــی قیمــت خریــد تضمینــی بــرق بــود کــه در 
ــت  ــکان رقاب ــرژی ام ــه ای ان ــای یاران ــا قیمت ه ــه ب مقایس

ــت. نداش

 ۴.١ میلیارد دالر تقاضای
 سرمایه گذاری خارجی برای

نیروگاه های تجدیدپذیر
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ــور  ــادی رئیس جمه ــاون اقتص ــی - مع ــاد سیاس  اقتص
گفــت: ســخنرانی ترامــپ نــه تنهــا بــر بازارهــای ایــران 
تاثیرالتهاب برانگیــزی نداشــت و فعــاالن اقتصــادی هــم 
ــخ  ــی او پاس ــی ادب ــی و ب ــر لفاظ ــخنرانی سراس ــه س ب

دادنــد.
ــاون  ــان مع ــد نهاوندی ــن، محم ــزارش خبرآنای ــه گ ب
اقتصــادی رئیس جمهــور صبــح امــروز در همایــش 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــراق ب ــران و ع ــاری ای ــزرگ تج ب
اهمیــت زمانــی ایــن اجــاس بســیار بــاال اســت 
ــم  ــودی تروریس ــی و ناب ــد از ناکام ــت:» بع ،اظهارداش
ــاد و  ــت از اقتص ــان صحب ــراق اآلن زم ــری در ع تکفی

ــت.« ــیده اس ــادی فرارس ــعه اقتص توس
ــاع  ــدت در دف ــن مجاه ــل ای ــه حاص ــان اینک ــا بی او ب
از اســتقال و تمامیــت عــراق بایــد در شــکوفایی 
ــران  ــرد:» ای ــوان ک ــود، عن ــده ش ــادی دی ــوزه اقتص ح
به عنــوان یکــی از همســایگان اصلــی عــراق مثــل 
ــه  ــن نقط ــی در ای ــه جهان ــایگان و جامع ــر همس دیگ
زمانــی بــر یکپارچگــی عــراق تاکیــد می کنــد و الزمــه 
توســعه عــراق وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی عــراق 

می دانــد.«
او افــزود: طــی ۱4 ســال گذشــته در دوره عــراق جدیــد 
ــی در عــراق همایش هــای مختلفــی در  و حاکمیــت مل
ــراز و  ــر ف ــال های پ ــد و س ــزار ش ــراق برگ ــران و ع ای
ــتیم،  ــر گذاش ــت س ــال پش ــن ۱4 س ــیبی را در ای نش
ســال های تنــش سیاســی در عــراق و حضــور بیگانــگان 
ســال های  و  گذاشــتیم  ســر  پشــت  را  عــراق  در 
فتنه انگیــزی تکفیری هــای بی دیــن طــی ایــن ۱4 

ــم طــی  ــران ه ــه در ای ــراق داشــته ایم. البت ســال در ع
پشــت  را  شــدید  تحریم هــای  گذشــته  ســال های 
ــه  ــر از همیش ــراق متحدت ــروز ع ــته ایم و ام ــر گذاش س
ــه  ــد ک ــن را دارن ــزم ای ــه ع ــر از همیش ــران توانات و ای

ــد.« ــال کنن ــر دنب ــادی را قوی ت ــکاری  اقتص هم
ــا بیــان اینکــه مــا  معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور ب
ــم  ــدری آموختی ــای گرانق ــا درس ه در دوران تحریم ه
ــا  ــه ب ــاط عزتمندان ــود و ارتب ــه خ ــکا ب ــا ات ــروز ب و ام
ــرده  ــاکام ک ــود را ن ــمنان خ ــای دش ــان توطئه ه جه
ــار  ــا افتخ ــا ب ــه تنه ــروز ن ــرد:» ام ــان ک ایم،خاطرنش
ــه اقتصــاد شــاهد  ــه در صحن ــه سیاســت، بلک در صحن
اقتصــاد  ایــن هســتیم کــه میــزان آســیب پذیری 
ــزان  ــن می ــه کمتری ــران از ارائه هــای ایران ســتیزانه ب ای
ــک  ــک خــاء و ی ــان ی ــک زم ــاید ی رســیده اســت. ش
ــی و  ــد تحریمــی در فــان مجمــع سیاســی جهان تهدی
ــاد  ــران ایج ــای ای ــی در بازاره ــت نگرانی های ــان دول ف
ــدارد.« می کرد،امــا امــروز ایــن شــرایط دیگــر وجــود ن
نهاوندیــان بــا اشــاره بــه اینکــه تهدیــدات صورت گرفتــه 
از ســوی ترامــپ و البتــه اســتراتژی جدیــد ایــن کشــور 
ــاد  ــر اقتص ــری ب ــام تاثی ــق برج ــران و تواف ــال ای در قب
ایــران نخواهــد گذاشــت،متذکر شد:»ســخنرانی ترامــپ 
ــزی  ــران تاثیرالتهاب برانگی ــای ای ــر بازاره ــا ب ــه  تنه ن
ــه  ــم ب ــاالن سیاســی و اقتصــادی ه ــه فع نداشــت ،بلک
ســخنرانی سراســر لفاظــی و بــی ادبــی او پاســخ دادنــد؛ 
ایــن موضــوع  نشــان می دهــد کــه سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی بــر اقتصــاد ایــران مؤثــر واقــع شــده 

اســت.«

ــر شــبکه آســیایی،  مغولســتان در تــدارک ایجــاد یــک اب
ــعه  ــرای توس ــدی را ب ــادی جدی ــای ب ــه پروژه ه مجموع
ــرژی تجدیدپذیــر خــود و آغــاز عرضــه بــرق  پتانســیل ان
ــرده  ــدازی ک ــه راه ان ــورهای منطق ــایر کش ــه س ــاک ب پ

اســت.
بــه گــزارش ایســنا، دولــت مغولســتان بــا مقامات شــرکت 
انــرژی فرانســوی انــژی مراســمی را بــرای نخســتین 
ــال  ــان س ــا پای ــت ت ــرار اس ــه ق ــد ک ــادی جدی ــزارع ب م

ــرد. ــزار ک ــوند، برگ ــل ش ــده تکمی آین
ــوب  ــری جن ــه در 4۶0 کیلومت ــی ک ــروگاه 55 مگاوات نی
شــرقی شــهر اوالن باتــار اســت، بــه تامیــن نیــروی یــک 
مجتمــع صنعتــی از جملــه پاالیشــگاه نفــت کمــک 

ــرد. ــد ک خواه
ــروت  ــه ث ــا ایــن کشــور آســیای شــمال شــرقی کــه ب ام
ــازی  ــوع س ــال متن ــت، بدنب ــی اس ــود متک ــی خ معدن
اقتصــاد از طریــق صــادرات ســبز بــه کشــورهای همســایه 
چیــن و روســیه و همچنیــن ژاپــن و کــره جنوبــی اســت. 
ــادی  ایــن کشــور قصــد دارد ۸ هــزار مــگاوات ظرفیــت ب

ــرق ایجــاد کنــد. ــرای صــادرات ب ب
ــی مغولســتان ۱2 درصــد  ــر کنون نیروگاه هــای تجدیدپذی
ــا  ــد ام ــکیل می دهن ــی را تش ــروی داخل ــت نی از ظرفی
دولــت قصــد دارد ســهم آنهــا را تــا ســال 2020 بــه 20 
درصــد و تــا ســال 2030 بــه 30 درصــد افزایــش دهــد.
انــرژی  رگوالتــوری  کمیســیون  رییــس  گفتــه  بــه 
مغولســتان، ایــن کشــور بــه شــش مزرعــه بــادی و 
ــن  ــرای تامی ــه ب ــوز داده ک ــیدی مج ــروگاه خورش 24 نی
ــازاد  ــرژی م ــد ان ــتان و تولی ــر مغولس ــداف تجدیدپذی اه

ــود. ــد ب ــی خواه ــادرات کاف ــرای ص ب
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، در حالــی کــه ایــن توســعه 
ــزی شــدن مغولســتان، تنهــا بخــش کوچکــی  برنامــه ری
از ظرفیــت بــادی ۱۶۹ گیگاواتــی در حــال فعالیــت 
ــد.  ــکیل می ده ــال 20۱۶ را تش ــان س ــا پای ــن ت در چی
شــرکت شــبکه دولتــی چیــن ســال گذشــته بــرآورد کــرد 
ــتان  ــیدی مغولس ــادی و خورش ــت ب ــوع ظرفی ــه مجم ک

ــد. ــگاوات برس ــه ۱200 گی ــد ب می توان

مغولستان ابر شبکه انرژی 
آسیایی ایجاد می کند

نهاوندیان:
 فعاالن اقتصادی 

پاسخ ترامپ را دادند

ایــران در طــول ســال های گذشــته همــواره در ســخت ترین 
شــرایط در کنــار مــردم ســوریه باقــی مانــد و کمــک 
ــرق نیــز  ــه ایــن کشــور کــرد. در حــوزه ب هــای متعــددی ب
قراردادهــای مختلفــی بــرای بازســازی تجهیــزات بــرق، 
ــن کشــور منعقــد شــده  ــا ای نیروگاه هــا و خطــوط انتقــال ب

اســت.
ــرق در  ــزات ب ــاخت تجهی ــران در س ــنا، ای ــزارش ایس به گ
ــق  ــن منظــور طب ــی دارد. بدی ــای خوب ــه ظرفیت ه خاورمیان
وعــده مســووالن وزارت  نیــرو قــرار شــده شــرکت های 
ایرانــی بــا ظرفیــت بــاالی کاری و حرکــت در مســیر دانــش 
روز بــرای بازســازی و توســعه ظرفیــت زیرســاخت های 
اصلــی ســوریه همچــون آب، بــرق و تاسیســات بهداشــتی آب 
و فاضــاب فعالیــت کننــد. همچنیــن بــا مجموعــه راهکارهــا 
و شــرایطی کــه در اختیــار ایــران اســت ایــن شــرکت ها بــه 
ــت می شــوند. طــور منظــم در جهــت توســعه ســوریه هدای

چنــدی پیــش محمــودی، سرپرســت وزارت نیــرو وضعیــت 
ــوریه را  ــعه در س ــرای توس ــر ب ــق امکان پذی ــت مناط امنی
ــا وجــود تبلیغــات صــورت  ــی کــرد و افــزود: ب مثبــت ارزیاب
گرفتــه از ســوی گروه هــای تروریســتی شــاهد واقعیــت 
ــرای حضــور  ــی ب ــن مناطــق هســتیم و نگران ــری در ای دیگ

ــدارد. ــود ن ــی وج ــرکت های ایران ش
ــان دو کشــور،  ــد اجــرای تفاهمــات می وی در خصــوص رون
گفــت: زمینــه اجرایــی شــدن بخشــی از ایــن تفاهم نامــه از 
گذشــته شــروع شــده اســت و بخشــی از ایــن قراردادهــا نیــز 
مربــوط بــه گذشــته اســت کــه مجموعــه این هــا در نهایــت 

بــه بیــش از چنــد صــد میلیــون یــورو خواهــد رســید.
ــادی از  ــش زی ــر بخ ــال های اخی ــنا، در س ــزارش ایس ــه گ ب
ــوط  ــا و خط ــیاری از نیروگاه ه ــوریه و بس ــرق س ــت ب صنع
ــه  ــا ب ــده و ی ــدی دی ــیب ج ــور آس ــن کش ــرق ای ــال ب انتق
کلــی منهــدم شــده و طبــق گفتــه مقام هــای ســوری بــرای 
ــرکت  ــور ش ــه حض ــی ب ــاز مبرم ــق نی ــن مناط ــازی ای بازس
ــه  ــا توج ــز ب ــران نی ــن کشــور اســت. ای ــی در ای ــای ایران ه
ــا  ــرق دارد قطع ــه ب ــه درعرص ــی ک ــای باالی ــدی ه توانمن
می توانــد بســیاری ازمشــکات  ایــن کشــور را برطــرف 

ــد. کن

نقش ایران در بازسازی 
نیروگاه های سوریه
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یمــاری هلنــدی، بیمــاری شــناخته شــده ای در عرصــه اقتصــاد می باشــد. بیمــاری هلنــدی یــک مفهــوم اقتصــادی اســت کــه 
ــن  ــد. ای ــح ده ــت را توضی ــش صنع ــود در بخ ــی و رک ــع طبیع ــه از مناب ــرداری بی روی ــن بهره ب ــه بی ــا رابط ــد ت ــاش می کن ت
ــرون  ــی بی ــت صنعت ــی را از حال ــاد مل ــد اقتص ــی می توان ــع طبیع ــی از مناب ــد ناش ــش درآم ــه افزای ــد ک ــان می کن ــوم بی مفه
ــف  ــت ضعی ــت را در رقاب ــش صنع ــه بخ ــرد، ک ــورت می گی ــر ص ــی موث ــرخ ارز واقع ــش ن ــت افزای ــه عل ــاق ب ــن اتف ــاورد. ای بی
ــت  ــر فعالی ــه »ه ــد ب ــود، می توان ــی می ش ــع طبیع ــاف مناب ــه اکتش ــوط ب ــب مرب ــاری اغل ــن بیم ــه ای ــی ک ــد. در حال می کن
توســعه ای کــه نتیجــه اش ورود بی رویــه ارز خارجــی می شــود « مربــوط شــود؛ ماننــد نوســان شــدید در قیمــت منابــع طبیعــی، 

ــی. ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــی، س ــادی خارج ــای اقتص کمک ه
آغــاز بیمــاری بــا افزایــش قیمــت نفــت پدیــدار شــده و نتایجــی از جملــه: تضعیــف بخش هــای قابــل مبادلــه به ویــژه بخــش 
ــه، کاهــش قابل ماحظــه صــادرات و افزایــش  ــه عنــوان بخــش غیر قابل مبادل صنعــت و کشــاورزی، تقویــت بخــش ســاختمان ب
واردات، برهــم زدن تــراز پرداخت هــا و بودجــه عمومــی دولــت، فشــار بــر منابــع ارزی کشــور، افزایــش نــرخ ارز و ایجــاد نظــام 
ــورس، رشــد منفــی  ــازار ب ــع بودجــه و تغییــرات منفــی GDP، رکــود ســنگین ب ســهمیه بندی ارزی، کاهــش درآمدهــای مناب

ســرمایه گذاری، افزایــش نــرخ تــورم، افزایــش پایــه پولــی کشــور و اثــرات ناخوشــایند دیگــری را در بــردارد.

بیماری هلندی در اقتصاد ایران


