
انـرژی

واگذاری طرح های نیمه تمام 
دولتی به بخش خصوصی

وقتــی دولــت بخــش بزرگــی از اقتصــاد را در دســت مــی گیــرد، مجــال ایفــای 
ــا  ــی رود. باره ــان م ــا از می ــده و ی ــدود ش ــی مح ــش خصوص ــرای بخ ــش ب نق
ــه بخــش خصوصــی ســعی در  شــنیده ایــم کــه دولــت از طریــق میــدان دادن ب
ــا هــدف  ــا اینکــه دولــت در صــدد اســت ب شــکوفا کــردن اقتصــاد کشــور دارد ی
کاهــش معوقــات خــود و کاســتن از کســری بودجــه، تعــدادی از طــرح هــای نیمه 
تمــام خــود را بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد، آیــا در عمــل ایــن امــر محقــق 
شــده اســت؟ آن چیــزی کــه تاکنــون بارهــا بــه اســم خصوصــی ســازی عنــوان 

شــده اســت بــا دو هــدف عمــده صــورت مــی گیــرد :

کاهــش مســئولیتهای دولــت و خــارج ســازی صنایــع دولتــی از حیطــه مدیریــت 
دولــت

کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور
ــه دلیــل تکثــر طرحهــای نیمــه تمامــی  هــر چنــد کــه طــی ســالیان گذشــته ب
کــه از دولتهــای نهــم و دهــم بــه جــای مانــده هزینــه هــای زیــادی را بــر دوش 
ــا  ــت ام ــده اس ــذار ش ــز واگ ــرح نی ــزار ط ــون 4 ه ــده و تاکن ــل ش ــت تحمی دول
ــه  ــق اجــاره ب ــا بخــش خصوصــی از طری ــه مشــارکت ب ــل ب ــت بیشــتر تمای دول
شــرط تملیــک و بــدن تغییــز کاربــری دارد تــا فــروش آنهــا. تاکنــون هــم آنچــه 
دولــت بــه عنــوان خصوصــی ســازی و یــا واگــذاری برخــی طــرح هــا بــه بخــش 
خصوصــی مــد نظــر داشــته عمدتــا جنبــه کالمــی و ظاهــری بــوده تــا عملــی و 

اجرایــی. 
شــاید بتــوان گفــت هــدف اصلــی از خصوصــی ســازی جلوگیــری از بکارگیــری 
ــد،  ــش تولی ــازده، افزای ــم ب ــورت ک ــه ص ــی ب ــش دولت ــدی در بخ ــات تولی امکان
ــک قطــب، افزایــش درآمدهــای ارزی باشــد.  ــری از تمرکــز ســرمایه در ی جلوگی
ــش  ــات کار و پی ــتی مقدم ــد بایس ــی آی ــان م ــه می ــذاری ب ــرف از واگ ــی ح وقت
ــع اداری و قانونــی، نبــود شــفافیت در  نیازهــای آن نیــز مهیــا باشــد. وقتــی موان
اطالعــات مربــوط بــه پــروژه هــا و طــرح هــا، نبــود حمایــت هــای الزم دولتــی از 

ــه 6 ــه در صفح ــن ادام ــذاران در ای ســرمایه گ

یلدا راهدار
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ســخنگوی دولــت گفــت: شــورای اقتصــاد بــرای جــذب  6.۳ میلیــارد 
ــوز  ــی مج ــت نیروگاه ــگاوات ظرفی ــزار م ــداث ۸ ه ــرای اح ــورو ب ی

صــادر کــرد.
ــه  ــه اختتامی ــر نوبخــت در برنام ــروز، محمدباق ــرژی ام ــگار ان ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه  ــه الیح ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــرق ب ــت ب ــی صنع ــن الملل ــش بی ــن همای هفدهمی
بودجــه بــه مجلــس تــا ۱۵ آذر گفــت: ســاالنه حــدود ۷۰۰ میلیــارد تومــان تــا 
ــرق کافــی نیســت و بایــد  ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در بخــش ب
از منابــع دیگــر ســرمایه هــم اســتفاده کــرد. برهمیــن اســاس شــورای اقتصــاد  
ــت  ــگاوات ظرفی ــزار م ــداث ۸ ه ــرای اح ــورو  ب ــارد ی ــذب  ۶.۳ میلی ــرای ج ب

ــرد. نیروگاهــی مجــوز صــادر ک
وی افــزود: در الیحــه بودجــه، توجــه ویــژه ای بــه صنعــت بــرق شــده و همانطــور 
کــه در برنامــه دولــت و برنامــه پنــج ســاله توســعه آمــده بایــد بســترهای افزایش 

۵ هــزار مگاواتــی ظرفیــت تولیــد ســاالنه بــرق را فراهــم کنیم.
ــارد  ــدیم ۲۲۰۰ میلی ــم ش ــته مصم ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی ــت ب نوبخ
ــه توانیــر  ــه هــا گرفتــه مــی شــود را ب ــرای یاران ــرق ب تومانــی کــه از صنعــت ب
برگردانیــم، تصریــح کــرد: امســال هــم همیــن تصمیــم را داریــم. برنامــه ششــم 
ــل  ــای حام ــه ه ــه اصــالح تعرف ــا نســبت ب ــرد ت ــف ک ــت تکلی ــه دول توســعه ب

ــت در  ــی در دول ــن خصــوص بررســی های ــه در ای ــد ک ــدام کن ــرژی اق ــای ان ه
حــال انجــام اســت.

ــه بازســازی  ــرق نیــاز ب ــه اینکــه شــبکه توزیــع ب ــا اشــاره ب ســخنگوی دولــت ب
دارد، گفــت: بــه دســتور رییــس جمهــور هیــات وزیــران ملــزم شــد کــه بــرای 
ــا  ــتا کاره ــن راس ــد. در ای ــراه باش ــان هم ــا اردکانی ــرو ب ــازی وزارت نی ــال س فع

ــود. ــام می ش ــدت انج ــاه م ــی وزارت در کوت ــت بده ــرای پرداخ ب

بدهی ها را زودتر باید بدهیم/ چرا در بازار منطقه ناکارآمدیم؟
ــه لحــاظ اقتصــادی،  ــروز کشــور ب ــه شــرایط ام ــا توجــه ب ــرو گفــت: ب ــر نی وزی
اشــتغال و بــا توجــه بــه پتانســیل های منطقــه بــرای بازســازی، اقتضــا می کنــد 
مجالــی را بــه آســیب شناســی در ایــن زمینــه دهیــم و علــت ناکارآمــدی مــا را 

بــرای حضــور در بــازار منطقــه مشــخص شــود.  
ــه  ــم اختتامی ــان در مراس ــا اردکانی ــروز، رض ــرژی ام ــگار ان ــزارش خبرن ــه گ ب
هفدهمیــن نمایشــگاه صنعــت بــرق گفــت: ابتــدا بــه عنــوان وزیــر نیــرو تشــکر 
خــود را از مجموعــه شــرکت کننــدگان، برگــزار کننــدگان، طراحــان  و برنامــه 

ــراز کنــم. ــع جماعــت اب ــای تاب ــژه آق ــه وی ــزان ب ری
ادامه در صفحه ۳

صدور مجوز جذب 
۶.۳ میلیارد یورو برای 

احداث نیروگاه

سخنگوی دولت در اختتامیه نمایشگاه برق 
اعالم کرد:
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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

توتــالکارگاهآموزشــیبرگــزارمیکنــد
ــر ــروح خب مش

ــک ــهروزهــایاوجخــودنزدی ــرقب صنعــتب
ــر، ــروح خب ــودمش میش

ــرکتهای ــورش ــدیحض ــش30درص افزای
ــی ــگاهبینالملل ــننمایش ــیدرهفدهمی خارج

ــر، ــروح خب ــرقمش ــتب صنع

ــتان ــرانوترکمنس ــنای ــرهبی ــهمذاک ادام
ــوردقطــعگازترکمنســتانمشــروح خبــر درم

تســهیالتویــژهبــرایجــذبســرمایه
خبــر مشــروح  گذارانخارجــی

ــه ــرانب ــادراتگازای ــهص ــطلول ــیهخ روس
ــر ــروح خب ــازدمش ــدرامیس هن

ــت ــدینیس ــوزج ــرژیهن ــکیلوزارتان تش
ــر ــروح خب مش

ــی ــکاریبرق ــههم ــبتب ــننس ــبینیژاپ خوش
ــر ــرانمشــروح خب ــاای ب

یــکمیلیــاردو۲00میلیــوندالربــرایتولیــد
بــرقســوریهمشــروح خبــر

ــروح  ــدمش ــایجدی ــرایفاینانسه ــرهب مذاک
خبــر

اجــرای۶.۱میلیــارددالرپــروژهدر۲۵کشــور
مشــروح خبــر

ــران ــتدرای ــرایفعالی ــالب ــانتوت کارشناس

ــر ــروح خب ــد مش ــوز کار گرفتن مج

پتانســیل ایــران، روســیه و قطــر بــرای تعییــن  
ــی گاز مشــروح خبــر ــت جهان قیم

ــور در  ــرای حض ــتان ب ــی ازبکس ــالم آمادگ اع
ــن مشــروح خبــر ــک در وی ــی اوپ ــالس آت اج

 اجــرای پــروژه هــای مشــترک برقی ایـــران و
ــروح خبر ــور ثالث مش ــن درکش ژاپـ

 
آمــاده تاســیس اولیــن صنــدوق ارزی هســتیم، 

مشــروح خبــر

ــای  ــرآورده ه ــادرات ف ــدی ص ــد ۱۱ درص رش
ــر ــروح خب ــیمی مش پتروش

ــرق  ــت بـــــ ــش قیم ــات افزای ــه تبع هم
ــر ــروح خب مش

ــورو  ــارد ی ــذب ۶.۳ میلی ــوز ج ــدور مج ص
بــرای احــداث نیروگاهســخنگوی دولــت 
گفــت: شــورای اقتصــاد بــرای جــذب  6.۳ میلیــارد 
ــت  ــگاوات ظرفی ــزار م ــداث ۸ ه ــرای اح ــورو ب ی

ــر ــروح خب ــادر کردمش ــوز ص ــی مج نیروگاه

ــود ــد ب ــی نخواه ــرق اتوبوس ــرات ب  تغیی
ــد ــرژی تاکی ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی  مع
ــت ــی اس ــی کاالی نفت ــه نوع ــیمی ب ــرد: پتروش  ک
ــادرات را ــت ص ــه نخس ــت رتب ــوزه صنع ــا در ح  و م

داریــم مشــروح خبــر

گســترش در  بانک هــا  تأثیرگــذار   نقــش 
 روابــط تجــاری گفت وگویــی بــا حمیدرضــا
 صالحــی، عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،

ــر ــروح خب مش

بــرق، صنعــت  در  فاینانــس   جــذب 
ــتپیام باقــری، نایــب رئیــس ــی اس  آینده فروش
ــت ــو هی ــران  و عض ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع  س
 مدبــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران (

مشــروح خبــر

ــور  ــرای حض ــی ب ــازار خارج ــهیل راه ب تس
شــرکت های داخلیوزیــر نیــرو بــا اشــاره 
ــای  ــازمان ه ــه س ــل مالحظ ــئولیت قاب ــه مس ب
ــا  ــد ت ــالش می کن ــرو ت ــت: وزارت نی ــی گف دولت
حــد امــکان حضــور بخــش خصوصــی در خــارج از 

ــر ــروح خب ــد. مش ــهیل کن ــران را تس ای

بخش خصوصــی  اولویت هــای  تدویــن 
بــرای مشــارکت در پروژه هــای آتــی 
ــرژی  ــیون ان ــت کمیس ــن نشس ــتدر چهارمی نف
ــه  ــر آنک ــالوه ب ــران، ع ــاق ته ــت ات ــط زیس و محی

ــات و  ــت قطع ــه کیفی ــدور گواهینام ــاد ص روی نه
ــد  ــر ش ــث و تبادل نظ ــت بح ــت نف ــزات صنع تجهی

ــر، ــروح خب مش

ــوی  ــه س ــارس ب ــج ف ــورهای خلی ــز کش خی
ــیدی  ــرژی خورش ــر  ن ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــورهای  ــی کش ــه حت ــده ک ــدازه ای ارزان ش ــه ان ب
عربــی حاشــیه خلیج فــارس کــه سرشــار از ذخایر 
ــروش بیشــتر  ــزه ف ــه انگی نفــت خــام هســتند، ب
ســوخت های فســیلی و کنتــرل میــزان آالیندگــی 

ــد. ــر روی آورده ان ــع تجدیدپذی ــه مناب ــن  ب کرب
 مشروح خبر

امضــای ۶ تفاهــم نامــه نفتــی بیــن ایــران و 
روســیهمعاون وزیــر نفــت در امــور بیــن الملــل و 
ــرکت های  ــا ش ــه ب ــای 6 تفاهم نام ــی از امض بازرگان
ــوری  ــس جمه ــفر رئی ــیه س ــی روس در حاش نفت

روســیه بــه تهــران خبــر داد. مشــروح خبــر

ــود  ــای موج ــا و راهکاره ــت چالش ه نشس
ــت  ــی صنع ــداف صادرات ــق اه ــرای تحق ب
بــرق کشورنشســت چالش هــا و راهکارهــای 
ــت  ــی صنع ــداف صادرات ــق اه ــرای تحق ــود ب موج
ــروح  ــا دائمی،مش ــور علیرض ــا حض ــور ب ــرق کش ب

ــر خب

ازمــان اصــالح قیمــت بــرق فرارســید ایــران 
ــا، جــزء ســه کشــور دارای  در بیــن ۲۰۰ کشــور دنی
ــن در  ــر ای ــالوه  ب ــت؛ ع ــرق اس ــه ب ــن تعرف کمتری
هیــچ جــای دنیــا نــرخ بــرق بــرای بخــش مشــروح 

خبــر

ــران در ۳۰  ــرق ای ــرکت های ب ــت ش فعالی
ــت:  ــرو گف ــر نی ــام وزی ــان قائم مق ــور جه کش
ــرق در  ــت ب ــی صنع ــاالن داخل ــبختانه فع خوش
ــاوری  ــک خودب ــه ی ــالب ب ــد از انق ــال های بع س

ــر ــروح خب ــیده اند مش رس
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ــد چشــم  ــاً فــروش محصــوالت در داخــل باشــد و بای صرف
ــه بازارهــای خــارج از کشــور نیــز داشــت.  ب

ــرداری  ــم بهره ب ــت دوازده ــای دول ــان از اولویت ه اردکانی
ــرداری از  ــی، بهره ب ــت نیروگاه ــگاوات ظرفی ــزار م از ۲۰ ه
ــان  ــش راندم ــر، افزای ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی 4۰۰۰ م
ــود  ــرق، بهب ــل 4۰ درصــد، ســاماندهی اقتصــاد ب ــا حداق ت
فضــای کســب و کار و تــک رقمــی کــردن تلفــات بــرق را 

نــام بــرد.
ــا اشــاره بــه حضــور رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه  او ب
در مراســم  تصریــح کــرد: در حضــور آقــای نوبخــت عــرض 
ــن  ــب و کار ای ــای کس ــود فض ــات بهب ــه الزام ــم ک می کن
ــر  ــه زودت ــر چ ــد ه ــت بتوان ــرو و دول ــه وزارت نی ــت ک اس
بدهــی خــود را بــه پیمانــکاران و فعــاالن صنعــت بپــردازد. 
راه هــای مختلــف بــرای ایــن امــر در حــال پیگیــری اســت و 
امیــدوارم از حمایت هــای آقــای نوبخــت برخــوردار باشــیم.
اردکانیــان گفــت: سیاســت وزارت نیــرو بــرای حفــظ 
و توســعه اشــتغال، انجــام تعهــدات مالــی بــه بخــش 
خصوصــی اســت و امیدواریــم تــا نمایشــگاه بــرق در ســال 

ــیم. ــه باش ــت یافت ــی دس ــه توفیقات ــده ب آین

ــرکت ها  ــترده ش ــارکت گس ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب او در ادام
ــان  ــه مخاطب ــان انگلیســی ب ــه زب و ســازندگان خارجــی، ب
خارجــی خیرمقــدم گفــت و بــر پتانســیل های شــرکت های 
ــی  ــرکت های ایران ــا ش ــا ب ــرد ت ــوت ک ــد و دع ــی تاکی ایران
ــت  ــک، صنع ــده نزدی ــم در آین ــوند وامیدواری ــت ش جوین
ــیایی  ــی و آس ــی، افریقای ــرکت های اروپای ــران و ش ــرق ای ب

ــند. ــته باش ــی داش ــرکت های ایران ــا ش ــوی ب ــاط ق ارتب
ــان  ــه زب ــران ب ــه کل حاض ــاب ب ــپس خط ــان س اردکانی
ــش  ــت: بخ ــه داد و گف ــود را ادام ــای خ ــی صحبت ه فارس
بــرق ایــران بــا بیــش از ۳4 میلیــون مشــترک، کســب رتبــه 
۱4 در جهــان و ایجــاد حــدود ۷۷ هــزار مــگاوات ظرفیــت 

ــی برخــوردار اســت.  نیروگاهــی از پتانســیل باالی
ــل مالحظــه اعضــای ســندیکای  او اظهــار کــرد: تعــداد قاب
بــرق نویــد روزهــای روشــن را می دهــد. وجــود ۱۱۰هــزار 
شــاغل در شــرکت های بــرق دولتــی و خصوصــی در ســطوح 
ــر در  ــه حضــور فعال ت ــا را ب ــی م ــف شــغلی و تحصیل مختل
ــد اســت  ــد؛ همچنیــن امی ــدوار می کن بازارهــای دیگــر امی
ــتیبانی و  ــدار پش ــعه پای ــم از توس ــت بتوانی ــد صنع ــا رش ب
برنامه هــا را محقــق کنیــم. از چالش هــای ایــن حــوزه 

ــرژی اســت.  افزایــش مصــرف و کــم شــدن مصــرف ان
ــت  ــر مدیری ــس ب ــد مجل ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــان ب اردکانی
ــس  ــری در مجل ــب رأی حداکث ــه کس ــاره ب ــا اش ــا، ب تقاض
گفــت: بایــد بــه موضــوع مدیریــت مصــرف نیــز عــالوه بــر 
برگــزاری نمایشــگاه پرداخــت. مــا بــه ایده هــا و طرح هــای 

ــم. ــد خــوش آمــد مــی گویی جدی
او اظهــار کــرد: شــرایطی کــه امــروز در کشــور بــه 
ــیل های  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــتغال و ب ــادی، اش ــاظ اقتص لح
ــه  ــی را ب ــد مجال ــا می کن ــازی، اقتض ــرای بازس ــه ب منطق
ــت ناکارآمــدی  ــم و عل ــه دهی ــن زمین آسیب شناســی در ای

ــود.   ــخص ش ــه مش ــازار منطق ــور در ب ــرای حض ــا را ب م
ــراوان ســرمایه گذاری در  ــای ف ــت: فرصت ه ــرو گف ــر نی وزی
صنعــت بــرق بــه اتــکای نیروهــای متخصــص کمــک دولــت 
ــه  ــن زمین ــرو بیــش از پیــش در ای ــد و وزارت نی را می طلب

یــار بخــش خصوصــی خواهــد بــود. 
ــکاری و مشــاور  ــا شــرکت پیمان ــه داد: وجــود صده او ادام
ــع فرصــت بیشــتری  ــع موان ــا رف نقطــه روشــنی اســت و ب
ــد.  ــم می زن ــارج را رق ــت در خ ــن صنع ــور ای ــرای حض ب
قابــل رقابــت بــودن نکتــه قابل توجهــی اســت و نــگاه نبایــد 

ادامه از صفحه 1

مالحظــه  قابــل  تعــداد   
اعضــای ســندیکای بــرق 
نویــد روزهــای روشــن را 
می دهــد. وجــود 11۰هــزار 
شــرکت های  در  شــاغل 
ــرق دولتــی و خصوصــی در  ب
ــغلی و  ــف ش ــطوح مختل س
ــور  ــه حض ــا را ب ــی م تحصیل
ــر  ــای دیگ ــر در بازاره فعال ت

می کنــد؛  امیــدوار 

ــرد:  ــد ک ــرژی تاکی ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
پتروشــیمی بــه نوعــی کاالی نفتــی اســت و مــا در حــوزه 
ــش از ۲۰  ــم. بی ــادرات را داری ــت ص ــه نخس ــت رتب صنع
میلیــارد دالر می توانیــم صــادرات داشــته باشــیم کــه 
امیــد اســت بــا تســهیل صــادرات از ظرفیــت خالــی کشــور 

ــم. بهــره ببری
ــرژی امــروز، هوشــنگ فالحتیــان  ــگار ان ــه گــزارش خبرن ب
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــری هفدهمی ــت خب در نشس
ــت: در  ــدگان آن گف ــرکت کنن ــاره ش ــرق درب ــت ب صنع
ــن نمایشــگاه شــرکتهایی از کشــورهای اتریــش، چیــن،  ای
ــی،  ــره جنوب ــکا، ک ــن، آمری ــا، ژاپ ــان، ایتالی ــد، آلم فنالن
ــه صــورت  ــد، لهســتان و ســوییس ب ــه، اســپانیا، هلن ترکی
مســتقیم شــرکت کردنــد و نماینــدگان شــرکتهایی از 
فرانســه، بلژیــک، تایــوان، اســلوانی، مالــزی، چــک، ســوئد و 

ــد.  ــزر حضــور دارن ــارات تی ام
وی در ادامــه افــزود: ایتالیــا، چیــن، کــره جنوبــی و ترکیــه 
نیــز پاویــون دارنــد. بــه عبارتــی در هفدهمیــن نمایشــگاه 
بــرق ۳۱۷ شــرکت خارجــی و 4۵۸ شــرکت داخلــی حضــور 
دارنــد. از ســوی دیگــر دو نشســت تخصصــی بــرق نیــز در 

ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد. 
ــه  ــا اشــاره ب ــرژی ب ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی معــاون وزی
اینکــه ایــران جــزو شــش کشــور در دنیــا اســت کــه قــادر 
بــه ســاخت انــواع نیــروگاه هســتیم، گفــت: شــرایط مــورد 
ــی  ــی و خارج ــای ایران ــرکت ه ــده و ش ــم ش ــاز فراه نی
ــه  ــند. در نتیج ــته باش ــترک داش ــدات مش ــد تولی می توانن
ــش  ــد و شــاهد افزای ــی یاب ــام شــده کاهــش م قیمــت تم

ــود.  ــم ب ــز خواهی صــادرات نی

ســاالنه ۳ میلیــارد دالر خدمــات فنــی و مهندســی 
ــم ــادر می کنی ص

ــارد دالر  ــون ســاالنه ۳ میلی ــم اکن ــزود: ه ــه اف وی در ادام
خدمــات فنــی و مهندســی صــادر می کنیــم و رتبــه اول را 

در صــادرات غیرنفتــی کشــور داریــم و بیــش از ۲۰ میلیــارد 
دالر میتوانیــم صــادرات داشــته باشــیم کــه امیــد اســت بــا 
تســهیل صــادرات و برداشــتن موانــع در آینــده از ظرفیــت 

خالــی کشــور بهــره ببریــم.
ــه  ــر اینک ــی ب ــروز مبن ــرژی ام ــه ان ــان در پاســخ ب فالحتی
رتبــه نخســت صــادرات کاال و خدمــات غیرنفتــی بــه 
پتروشــیمی تخصیــص دارد،  تاکیــد کــرد: پتروشــیمی نیــز 
بــه نوعــی کاالی نفتــی اســت و مــا در حــوزه صنعــت رتبــه 

ــم نخســت صــادرات را داری
.

ــاس  ــای مقی ــت نیروگاهه ــد اس ــت معتق وزارت نف
ــد ــت بخرن ــرخ صنع ــه ن ــد گاز را ب ــک بای کوچ

وی درمــورد ســوخت نیــروگاه هــای مقیــاس کوچــک نیــز 
ــرق از بخــش خصوصــی  ــی ب ــد تضمین ــرای خری ــت: ب گف
تیــران ۲۷۰۰ مــگاوات قــرارداد بســتیم. وزارت نفــت 
معتقــد اســت نیروگاههــای مقیــاس کوچــک بایــد گاز را بــه 
نــرخ صنعــت بخرنــد امــا مــا معتقدیــم تمــام نیروگاههــای 
بــرق بایــد یــک نــرخ بــرای ســوخت نیــروگاه هــا بپردازنــد.

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی تصریــح 
ــزار و  ــت برگ ــی نف ــرکت مل ــددی در ش ــات متع کرد:جلس
ــی تبصــره ۱4 بودجــه  ــه اجرای ــن نام ــه آیی ــرر شــد ک مق
ــش  ــود.  پی ــف ش ــن تکلی ــت تعیی ــط دول ــال ۹۶ توس س
ــه حــل  ــن مشــکل ظــرف یکــی دو هفت ــی میشــود ای بین

ــود. ش
ــروگاه  ــرای نی ــواز ب ــدور ج ــع ص ــورد من ــان در م فالحتی
ــاس کوچــک هــم گفــت: منتظــر هســتیم کــه  هــای مقی
ــر  ــن تکلیــف شــود و ســپس ب ــا تعیی ــروگاه ه ســوخت نی
ــر  ــود. اگ ــادر ش ــوز ص ــت CHP مج ــا اولوی ــاز ب ــاس نی اس
ــاس کوچــک از حــرارت اســتفاده  ــروگاه مقی از حــرارت نی
نکننــد راندمــان 4۶ درصــد خواهــد بــود. اولویــت در آینــده 
 CCHP و  CHP ــروگاه هــای ــا احــداث نی ــن حــوزه ب در ای

ــود. خواهــد ب
ــه بدهــی ۷۰ میلیــارد تومــان وزارت نیــرو  ــا اشــاره ب وی ب
ــعه  ــم توس ــه شش ــت: برنام ــا گف ــوخت نیروگاه ه ــرای س ب
بــه دولــت اجــازه داده بــا رعایــت اقشــار آســیب پذیــر نــرخ 
ــرو  ــم وزارت نی ــن اســاس ه ــر همی ــود. ب ــرق اصــالح ش ب
پیشــنهاد خــود را بــه ســازمان برنامــه داده اســت. اکنــون 
هــر کیلــو وات بــرق را کمتــر از ۷۰ تومــان میفروشــیم در 
حالــی کــه در ســال جــاری قیمــت تمــام شــده بــرق بــدون 

ا احتســاب ســوخت ۱۰۰ تومــان اســت.

 تغییرات برق اتوبوسی
نخواهد بود
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. بــا تحریــم واردات نفــت از ایــران و قطــع روابــط بانک هــای 
ــر  ــزرگ و معتب ــی ب ــات مال ــا و مؤسس ــا بانک ه ــی ب ایران
بین المللــی، مشــکالت اقتصــادی بســیار زیــادی پدیــد 
ــی  ــام بانک ــه نظ ــه ب ــتقیمی ک ــارت های مس ــد. خس آمدن
ــف  ــر توقی ــت نظی ــده اس ــا وارد ش ــتریان بانک ه ــا مش ی
امــوال یــا مســدود کــردن حســاب ها و خســارت هایی 
ــز وارد شــده اند و مشــخصاً  ــه طرف هــای خارجــی نی ــه ب ک
ــا  ــران داشــته اند ب ــا ای ــی را ب ــه مراودات ــی ک مؤسســات مال
جریمه هــای ســنگینی روبــه رو شــده اند. نکتــه مهــم اینکــه 
ــای  ــان برخــی تحریم ه ــز همچن ــس از اجــرای برجــام نی پ
ــود  ــه وج ــان ب ــار و بازرگان ــرای تج ــکالتی را ب ــی مش بانک
ــی  ــح گفت وگوی ــتاره صب ــاره س ــت. دراین ب آورده اس
ــدگان  ــت نماین ــو هیئ ــی، عض ــا صالح ــا حمیدرض ب
ــه در  ــام داده ک ــی انج ــی، گفت وگوی ــاق بازرگان ات

ــد. ــی می خوانی پ
ــا  ــان م ــروزه بازرگان ــه ام ــکالتی ک ــی از مش یک
ــه  ــوط ب ــد مرب ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــا آن دس ب
تحریم هــای بانکــی اســت. نظــر شــما دربــاره ایــن 
ــراودات  ــا در م ــش بانک ه ــت؟ نق ــوع چیس موض

ــت؟ ــاری چیس تج
ــات و  ــر ارتباط ــا در عص ــروز م ــه ام ــت ک ــه داش ــد توج بای
فنــاوری اطالعــات قــرار داریــم. درگذشــته یــک جــاده 
ابریشــم وجــود داشــت و بازرگانــان و تجــار معــدودی 
ــرزمین ها  ــر س ــه دیگ ــود ب ــرزمین خ ــی را از س ــک کاالی ی
می بردنــد و در عــوض کاالی دیگــری را هــم ارزش محصــول 
ــه  ــنتی ن ــتم س ــن سیس ــد. در ای ــت می کردن ــود دریاف خ
واســطه ای حضــور داشــت و نــه پولــی ردوبــدل می شــد. امــا 
ــتگی ۱۰۰  ــل وابس ــارت بین المل ــادالت تج ــام تب ــروزه تم ام
ــت  ــد فعالی ــرن جدی ــی دارد. در ق ــام بانک ــه نظ ــدی ب درص
اقتصــادی بــدون حضــور بانک هــا را نمی تــوان متصــور شــد. 
چنان کــه در دوره تحریم هــا مشــاهده کردیــم بــا بســته 
ــام  ــی از انج ــار ایران ــا، تج ــال بانک ه ــبکه های انتق ــدن ش ش
مــراوده تجــاری بازماندنــد. اکنــون بــرای تحریــم یــک کشــور 
ــواری کشــیده شــود،  ــا دی ــن مرزه ــازی نیســت بی دیگــر نی
فقــط کافــی اســت کــه تحریــم بانکــی صــورت گیــرد. پــس از 
رفــع تحریم هــا و اجــرای برجــام فرصــت مناســبی بــرای مــا 
پیــش آمــد تــا کاالهــای خــود را بــه کشــورهای دیگــر صــادر 

ــم.  ــا بگیری ــاز خــود را از آن ه ــم و محصــوالت موردنی کنی
ــاره ای از مشــکالت در نظــام بانکــی  ــه دلیــل وجــود پ امــا ب
ــای  ــد وارد بازاره ــه بای ــور ک ــته ایم آن ط ــا نتوانس ــوز م هن
ــا  ــگ بانک ه ــش پررن ــن نشــان از نق ــی شــویم و ای بین الملل
کــه  تأکیــدی  دلیــل  بــه  دارد.  بین المللــی  تجــارت  در 
مســئوالن مــا در مذاکــرات برجــام بــر رفــع کامــل و یکجــای 
تحریم هــا داشــتند، انتظــار می رفــت کــه در پســابرجام 
تحریم هــای بانکــی هــم برداشــته شــود، امــا در عمــل ایــن 
ــکاری  ــران هم ــا ای ــا ب ــی بانک ه ــه برخ ــاد. البت ــاق نیفت اتف
می کننــد و همچنیــن در برخــی مــراودات از ارزهــای محلــی 
اســتفاده می شــود، امــا هنــوز در جابه جایــی دالر مشــکالتی 
ــا ایــران کار نمی کننــد،  وجــود دارد. عمــده بانک هــا هنــوز ب
ــی  ــبکه بانک ــتگی ش ــد وابس ــم می توان ــده اش ه ــل عم دلی
ــه  ــا ب ــن بانک ه ــد. ای ــکا باش ــازار آمری ــه ب ــا ب ــتر دنی بیش
ــبکه ارزی  ــا ش ــی ب ــه بانک ــد رابط ــه نمی خواهن ــل اینک دلی
ــد.  ــر کار می کنن ــران کمت ــا ای ــد ب ــت دهن ــکا را از دس آمری
ایــن یــک واقعیــت اســت، امــا در همیــن حــال هــم ما شــاهد 
ــران همــکاری  ــا ای ــد و ب ــی آمده ان هســتیم بانک هــای اروپای
ــکا و سیاســت های  ــاً آمری می کننــد. مشــکل امــروز مــا صرف
ــی  ــام بانک ــئله نظ ــم مس ــا می خواهی ــر م ــت. اگ ــپ اس ترام
ــام  ــزرگ انج ــای ب ــری حرکت ه ــک س ــد ی ــود، بای ــل ش ح

دهیــم.

آیــا نظــام بانکــی ایــران آمادگــی همــکاری با ســایر 
ــان را دارد؟ ــای جه بانک ه

 اوالً اینکــه نظــام بانکــی مــا بایــد مشــکالت خــودش را کــه 
چندیــن ســال اســت عقــب مانــده برطــرف کنــد. ایــن شــبکه 
ــا اســتانداردهای روز جهــان  ــه روز شــود و ب ــد ب ــدا بای در ابت
ــفاف  ــتمی ش ــان در سیس ــای جه ــروزه بانک ه ــد. ام کار کن
ــا  ــی آن ه ــوع حسابرس ــد و ن ــت می کنن ــد فعالی و قانون من
کامــاًل روشــن اســت، امــا آیــا بانک هــا مــا فعالیتــی شــفاف 
ــیاه  ــت س ــل از فهرس ــور کام ــوز به ط ــا هن ــرا م ــد؟ چ دارن
FATF خــارج نشــده ایم؟ بااینکــه بانــک مرکــزی در طــول 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای مثبت ــته فعالیت ه ــال گذش ــه س س
انجــام داده اســت، امــا هنــوز مــا نتوانســته ایم رضایــت 
مشــتریان خارجــی را جلــب کنیــم. در تمــام ســفرهایی کــه 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــی ب ــای بازرگان ــب هیئت ه ــا در قال م
می رویــم، نمایندگانــی هــم از بانــک مرکــزی حضــور دارنــد 

ــد.  ــو می کنن ــدار و گفت وگ ــود دی ــان خ ــا همتای و ب
ــی،  ــای نفت ــد در حوزه ه ــه دارن ــورها عالق ــیاری از کش بس
ــه  ــا ب ــد، ام ــکاری کنن ــا هم ــا م ــی و ... ب ــاورزی، صنعت کش
دلیــل همیــن مشــکالت بانکــی کــه در داخــل ایــران وجــود 
ــر  ــک خط ــوند و آن را ی ــن کار نمی ش ــه ای ــر ب دارد، حاض
می داننــد. اگــر مســائل بانکــی مــا ابتــدا در داخــل و ســپس 
ــا  ــاری م ــراز تج ــاً ت ــود، قطع ــل ش ــل ح ــطح بین المل در س

بهتــر و مثبت تــر هــم می شــود.
بــا  کارگــزاری  روابــط  کنیــم  ســعی  بایــد  دراین بــاره 
کشــورهای همســایه را رفــع کنیــم و ســپس بــه فکــر مــراوده 
بــا اروپــا و آمریــکا باشــیم. امــروز تحریم هــای داخلــی بیــش 
ایــران فشــار وارد  از تحریم هــای خارجــی بــه اقتصــاد 
ــه خودمــان  ــد یــک ســوزن ب ــا ابتــدا بای ــع م می کنــد درواق

ــران. ــه دیگ ــوال دوز ب ــک ج ــپس ی ــم و س بزنی

بانک هــا  در  ســپرده گذاری  کــه  سال هاســت 
و مؤسســات مالــی بیــش از ســایر فعالیت هــای 
ــا چنیــن وضعیتــی  ــا ب اقتصــادی ســودده اســت. آی

ــت؟ ــد داش ــاد امی ــق اقتص ــه رون ــوان ب می ت
خیــر. پاســخ کامــاًل روشــن اســت. تــا زمانــی کــه اصالحــات 
اساســی در زیرســاخت های اقتصادی مــان انجــام ندهیــم 
ــاالی  ــرخ ب ــت. ن ــد داش ــاد امی ــق اقتص ــه رون ــوان ب نمی ت
ــاد  ــکالت اقتص ــی از مش ــا بخش ــی تنه ــپرده بانک ــود س س
ــادی  ــناس اقتص ــال و کارش ــوان فع ــا به عن ــت. م ــران اس ای
سال هاســت اعــالم می کنیــم کــه اقتصــاد نیــاز بــه جراحــی 

ــن  ــت. ای ــاج اس ــد محت ــجاع و کارآم ــی ش ــه مدیران دارد. ب
ــد و  ــد بردارن ــت بای ــت و حاکمی ــی را دول ــای اساس قدم ه
یــک چارچــوب اساســی بــرای اقتصــاد تعریــف کننــد. البتــه 
ــش از ۲۰  ــعه بی ــه توس ــر برنام ــی نظی ــای مختلف برنامه ه
ســال اســت کــه اجــرا می شــود، امــا بــه هیچ یــک از اهــداف 

ــه اســت. خــود دســت نیافت
ــاالی  ــرخ ب ــر ن ــائلی نظی ــوز مس ــا هن ــاد کالن م  در اقتص
بهــره بانکــی نســبت بــه تــورم وجــود دارد! در ایــن شــرایط 
چطــور می توانیــم بگوییــم کــه تولیــد جــان بگیــرد؟ 
ــد.  ــن می زن ــاد دام ــت و فس ــر ران ــه ب ــت ک ــن فضاس همی
ــازار  ــدام ب ــه اســت؟ ک ــران چگون ــورس ای ــرایط ب ــون ش اکن
ــدام  ــال زد؟ از ک ــق مث ــازاری پررون ــوان ب ــوان به عن را می ت
کــرد؟  یــاد  می تــوان  بــازار شیشــه ای  به عنــوان  بــازار 

هیچ کــدام. مشــخصاً 
همیــن شــرایط بازارهــا، رکــود همــراه تــورم، ســوء مدیریــت 
ــازار مســتغالت شــوند و  ــا وارد ب ــا بانک ه ــث شــد ت و ... باع
ــروزه بیشــتر  ــد. ام ــاد ببرن ــه واســطه گری خــود را از ی وظیف
بانک هــای ایــران بــه بنــگاه داران اقتصــادی تبدیــل شــده اند 
ــا هســتیم.  ــای ســرگردان در آن ه و شــاهد گســترش پول ه
ــم  ــی ه ــش خصوص ــر بخ ــا، دیگ ــن بانک ه ــدرت گرفت باق
ــه  ــتوانه ای ب ــه پش ــد، چراک ــت کن ــا رقاب ــا آن ه ــد ب نمی توان

نــام دولــت نــدارد. 
ــرای  ــعار اج ــا ش ــا ب ــم باره ــف ه ــای مختل ــه دولت ه بااینک
ــد، امــا  ــون اصــل طرفــدار و رأی جمــع کرده ان اصــل 44 قان
تــا امــروز کــه حمایتــی دیــده نشــده اســت. معضالتــی کــه 
ــود،  ــم نمی ش ــا خت ــه همین ج ــد ب ــاد کرده ان ــا ایج بانک ه
اگــر نــگاه آسیب شناســانه بــه رشــد بیــکاری داشــته باشــیم، 
متوجــه می شــویم بانک هــا در ایــن زمینــه هــم مقصــر 
ــارت  ــاد و تج ــک اقتص ــد دارد کی ــت قص ــر دول ــتند. اگ هس
ایــران را بــزرگ کنــد، بایــد از تمــام شــهروندان را در اقتصــاد 
مشــارکت دهــد. نــه مشــارکتی مشــابه طــرح ســهام عدالــت، 
بلکــه مشــارکتی واقعــی و اقتصــادی. برنامه هایــی کــه 
ــاد  ــردم را از اقتص ــده، م ــرا ش ــته اج ــال گذش ــی 4۰ س ط
ــد و  ــردم می گیرن ــول را از م ــا پ ــت. بانک ه ــرده اس دور ک
ــان  ــن را برایت ــا ای ــینید م ــه بنش ــما در خان ــد ش می گوین
ــم  ــم ه ــت یازده ــفانه در دول ــم! متأس ــر می کنی ــد براب چن
شــاهد اصالحــات اقتصــادی چندانــی نبودیــم. فقــط شــاهد 
یــک انضبــاط مالــی در بانــک مرکــزی بودیــم و ایــن انضبــاط 

ــورم کنتــرل شــود. ــی باعــث شــد کــه ت مال

 نقش تأثیرگذار
 بانک ها در گسترش

روابط تجاری
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ــن و  ــد توربی ــه تولی ــر در زمین ــور برت ــزو ده کش ــران ج ای
ــت  ــال، صنع ــن ح ــا ای ــت. ب ــد اس ــاخت س ــزات س تجهی
بــرق کشــور درگیــر رکــودی طوالنــی شــده تــا جایــی کــه 
ــد  ــالم می کنن ــت اع ــن صنع ــت اندرکاران ای ــاالن و دس فع
بــرای بقــای خــود و کاهــش هزینه هــا ضمــن تعدیــل 
نیــرو بــا یک چهــارم ظرفیــت تولیــدی مشــغول بــه گــذران 
ــوالت  ــی محص ــدرت رقابت ــه ق ــی ک ــتند؛ اتفاق روزگار هس
ــت  ــی را تح ــای بین الملل ــی در بازاره ــدگان ایران تولیدکنن
تأثیــر خــود قــرار داده و زمینــه کاهــش صــادرات تجهیــزات 
بــرق را بــه ایــران تحمیــل کــرده اســت. از ایــن رو بــا پیــام 
ــرق  ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب رئی ــری، نای باق
ایــران  و عضــو هیــت مدبــره فدراســیون صــادرات 
انــرژی ایــران گفت وگویــی داشــتیم کــه در ادامــه 

نیــم. می خوا

ــی در  ــش خصوص ــاالن بخ ــکل فع ــن مش اصلی تری
ــت؟ ــران چیس ــرق ای ــت ب صنع

ــه  ــرق ک ــت ب ــی صنع ــکالت اساس ــی از مش ــون یک هم اکن
گریبــان اعضــای ســندیکا را هــم گرفتــه بحــث بیــکاری اســت 
ــور  ــت و به ط ــر صنع ــم ب ــود حاک ــی آن رک ــل اصل ــه دلی ک
ــه ریشــه  ــرق اســت. البت ــر صنعــت ب خــاص رکــود حاکــم ب
ــرق اســت. از مجلــس  ــرق؛ بحــث اقتصــاد ب رکــود صنعــت ب
ــت  ــد و قیم ــال ش ــا اعم ــت قیمت ه ــون تثبی ــه قان ــم ک هفت
بــرق هــم مثــل ســایر حامل هــای انــرژی ثابــت مانــد، رونــد 
مشــکالت آغــاز شــد، امــا در ایــن دوره بــه دلیــل حجــم باالی 
ــرد.  ــی ک ــر خودنمای ــکل کمت ــن مش ــی، ای ــای نفت درآمده
ــه  ــت و ب ــرار می گرف ــرو ق ــار وزارت نی ــع در اختی چــون مناب
نوعــی چــرخ صنعــت بــه حرکــت درمی آمــد، امــا بــا شــدت 
ــکالت  ــم مش ــران کم ک ــه ای ــرب علی ــای غ ــن تحریم ه گرفت
ــث  ــروز باع ــا ام ــت انباشــت آنه ــد و درنهای ــی کردن خودنمای
بــروز مشــکل در صنعــت شــده اســت. اکنــون پــروژه جدیــدی 
ــاالن  ــا فع ــه اعضــای ســندیکا ی ــف نمی شــود ک اساســا تعری
ــن  ــد گــردش کار داشــته باشــند. مهم تری ــن بخــش بتوانن ای
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــرق ای ــزات ب ــدگان تجهی ــش تولیدکنن چال
ــای  ــی واحده ــا تعطیل ــل ی ــفارش و تعدی ــود س ــکل نب مش
ــا  ــون تقریب ــه اکن ــی ک ــه صورت ــه رو هســتند، ب ــدی روب تولی
ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــود مش ــت خ ــارم ظرفی ــا یک چه ب
ــرای  ــه تحمیــل هزینه هــای بیشــتر ب ــا توجــه ب ــد ب ایــن رون
ــان  ــترده ای در می ــی گس ــه نگران ــت ک ــی اس ــد، عامل تولی
فعــاالن ایجــاد کــرده اســت، چــون ایــن رونــد رقابت پذیــری 

ــن بخــش کاهــش داده اســت. ــاالن ای ــرای فع را ب

ــوط  ــی مرب ــود فعل ــی از رک ــد بخش ــر نمی کنی فک
ــه  ــه پروان ــا ارائ ــه ب ــای اضاف ــاد ظرفیت ه ــه ایج ب
ــوده  ــازار ب ــش ب ــه کش ــه ب ــدون توج ــرداری ب بهره ب

ــت؟ اس
ــق  ــه در روزهــای رون ــن اســت ک ــه، یکــی از مشــکالت ای بل
ــه  ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــازی باالی ــد، ظرفیت س تولی
ــرق  ــوی ب ــل و تابل ــادی ســازنده کاب ــال تعــداد زی ــوان مث عن
ــتیم  ــادی داش ــق اقتص ــه رون ــی ک ــب در مقطع ــم. خ داری
همــه چیــز قابــل قبــول بــود، امــا امــروز ظرفیت هــای 
خالــی کامــال مشــهود اســت و همیــن رونــد باعــث افزایــش 
هزینه هــای تولیــد شــده اســت. بــه ایــن دلیــل کــه توجهــی 
ــاد  ــازی ایج ــم. ظرفیت س ــازی نکرده ای ــق ظرفیت س ــه منط ب

ــد اســت. ــروز هــم فرصــت و هــم تهدی شــده، ام

ــی  ــه ارزیاب ــرق را چگون ــت ب ــتغالزایی در صنع اش
؟ می کنیــد

صنعــت بــرق در ســنوات گذشــته بــه طــور متوســط حــدود 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــت را ب ــتغالزایی کل صنع ــد اش ۱۰ درص
ــع ایجــاد  ــه در صنای ــزوده ای ک داده و ۱4/۵ درصــد ارزش اف

شــده متعلــق بــه ایــن صنعــت بــوده اســت.

ــه  ــت ب ــوق دول ــات مع ــاره مطالب ــما درب ــر ش نظ
صنعتگــران در ایــن بخــش چیســت؟

ــی  ــل توجه ــاوت قاب ــد تف ــاره ش ــال اش ــه قب ــور ک همان ط
بیــن قیمــت تمام شــده هــر کیلــووات ســاعت بــرق و 
ــرو  ــد وزارت نی ــی درآم ــراز مال ــروش آن وجــود دارد کــه ت ف
ــروش  ــت ف ــروز قیم ــت. ام ــرده اس ــر ک ــی و منفی ت را منف
ــی کــه  ــرق ۶۶ تومــان اســت، درحال هــر کیلــووات ســاعت ب
ــن  ــان اســت. ای ــا ۱۱۰ توم قیمــت تمام شــده حــدود ۱۰۵ ت
ــران  ــرای جب ــود ب ــن موج ــن قوانی ــده گرفت ــالف و نادی اخت
فاصلــه قیمتــی وزارت نیــرو باعــث شــده مطالبــات معــوق در 
بخــش خصوصــی شــکل گرفتــه و روبــه افزایــش باشــد. بدهی 
وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی بیشــتر در حــوزه بــرق اعــم 
از نیروگاه دارهــا، ســازندگان تجهیــزات و پیمانــکاران، حــدود 
۱4هــزار میلیــارد تومــان اســت. البتــه بخــش قابــل توجهــی 
از ایــن مطالبــات مربــوط بــه گذشــته اســت و نیروگاه هایــی 
ــد و آن را  ــرق می کنن ــد ب ــی تولی ــورت خصوص ــه ص ــه ب ک
ــی  ــز مطالبات ــد نی ــرار می دهن ــار شــبکه سراســری ق در اختی
دارنــد، امــا در بخــش تولیدکننــدگان تجهیــزات ایــن مشــکل 
کمتــر دیــده می شــود. هرچنــد علــت کامــال مشــخص اســت؛ 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــده ک ــف نش ــدی تعری ــروژه جدی ــون پ چ
تجهیــزات از دولــت مطالبــه داشــته باشــند، بدهی هــای 

ــت. ــده اس ــت ش ــه پرداخ ــز رفته رفت ــته نی گذش

بــه نظــر شــما اســتفاده از فاینانــس بــه نفــع اقتصــاد 
اســت یــا خیــر؟

اســتفاده از شــیوه فاینانــس زیــاد مطلــوب نیســت، بــه ایــن 
ــت  ــرار اس ــع ف ــده در واق ــرمایه گذاری انجام ش ــه س ــل ک دلی
و بــا هرگونــه تغییــر در شــرایط و روابــط سیاســی در کشــور 
ــرده و  ــا ک ــروژه را ره ــد پ ــده؛ ســرمایه گذار می توان جذب کنن
نســبت بــه انتقــال ســرمایه خــود اقــدام کنــد؛ دقیقــا اتفاقــی 
ــش دیگــر  ــه چال ــاد. البت ــال هــم در بخــش نفــت افت کــه قب
ــی  ــل برخ ــه تحمی ــوط ب ــرمایه مرب ــذب س ــیوه ج ــن ش ای
ــه  ــت. نکت ــران اس ــل ای ــده مث ــرف دریافت کنن ــه ط ــوارد ب م

ــوط  ــز مرب ــش نی ــن بخ ــده در ای ــه و نگران کنن ــل توج قاب
ــت،  ــرمایه گذار اس ــوی س ــی از س ــد داخل ــد تولی ــه تهدی ب
ــا ۹۵ درصــد  ــروز تقریب ــه ام ــرق ک ــت ب بخصــوص در صنع
ــه خــارج  ــاز را ب ــن نی ــه کــرده و کمتری ــی را تجرب خودکفای
از مرزهــا دارد، ولــی می بینیــم در پروژه هــای فاینانــس 
ــه شــده اســت.  ــده گرفت ــدی نادی ــن توانمن ــال ای ــل توت مث
ــن  ــه ای ــی آینده فروشــی اســت، ب ــه نوع ــس ب اصــوال فاینان
ــدات  ــرارداد، تعه ــید ق ــگام سررس ــره هن ــه باالخ ــل ک دلی
بایــد بازپرداخــت شــود. بنابرایــن الزم اســت در ایــن زمینــه 
ــد  ــزی دقیقــی داشــته باشــیم، چــون آینــدگان بای برنامه ری
ــن  ــال در همی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــت کنن ــه را پرداخ هزین
ــه رو  ــدی روب ــای ج ــا چالش ه ــروز ب ــه ام ــرق ک ــت ب صنع
اســت، رکــود در آن نمایــان اســت. پــس واقعــا فکــری بــرای 
ــه  ــم ک ــد آن صنعــت کرده ای ــا ۲۰ ســال بع ــد ی ده ســال بع
بایــد تعهــدات را پرداخــت کنیــم؟ واقعــا ایــن صنعــت در آن 
دوره بازدهــی مناســبی خواهــد داشــت کــه بتوانــد تعهــدات 
را بپــردازد؟ آن طــور کــه بــرآورد شــده اکنــون تضمین هایــی 
ــده  ــس داده ش ــا روش فاینان ــی ب ــرمایه گذاران خارج ــه س ب
کــه بیشــتر از ســوی بانــک مرکــزی یــا دولــت اســت پــس 
در صــورت بــروز هرگونــه اختــالف یــا مشــکل، شــرکت های 
خارجــی ارائه کننــده فاینانــس یــا کشــورهای خارجــی 
ــه  ــا بلوک ــارج از مرزه ــران را خ ــای ای ــد دارایی ه می توانن

ــد در جهــت منافــع ملــی نیســت. کننــد و ایــن رون

ــس  ــر از فاینان ــیوه ای بهت ــه ش ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــت؟ اس

بایــد بــه نوعــی مدیریــت کنیــم کــه ســرمایه گذار خارجــی 
در خطــوط تولیــد مشــترک و تولیــد محصــوالت قابــل 
ــن شــیوه ها ســرمایه گذار  ــا ای ــدان شــود ب صــادرات وارد می
درگیــر شــده و قطعــا منافــع باالتــری بــرای اقتصــاد کشــور 
ایجــاد خواهــد شــد. الزامــات جــذب ســرمایه های خارجــی 
ــد  ــه عبارتن ــود ک ــف می ش ــف تعری ــاخص مختل ــه ش در س
از: ۱ـ سیاســی ۲ـ اقتصــادی ۳ـ حقوقــی. متاســفانه در ایــن 
مــوارد جایــگاه قابــل قبولــی نداریــم. اصــوال ســرمایه گذاران 
بــه تمــام جوانــب توجــه می کننــد و فضــای کســب و کار را 
ــد  ــود چن ــم صع ــم به رغ ــه ه ــن زمین ــد. در ای در نظــر دارن
پلــه ای هنــوز جایــگاه قابــل قبولــی میــان رقبــای منطقــه ای 
نداریــم. بــه همیــن دلیــل تنهــا راه جــذب ســرمایه فاینانــس 

خواهــد بــود.
منبع : جام جم

 جذب فاینانس
 در صنعت برق،

آینده فروشی است
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ــه  ــل مالحظ ــئولیت قاب ــه مس ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
تــالش  نیــرو  وزارت  گفــت:  دولتــی  هــای  ســازمان 
ــی در  ــش خصوص ــور بخ ــکان حض ــد ام ــا ح ــد ت می کن

خــارج از ایــران را تســهیل کنــد.
ــیه  ــروز در حاش ــان ام ــا اردکانی ــنا، رض ــزارش ایس ــه گ ب
برگــزاری اختتامیــه هفدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
ــگاه  ــه در نمایش ــن ک ــان ای ــا بی ــران، ب ــرق ای ــت ب صنع
ــی  ــرکت های داخل ــی از ش ــل توجه ــداد قاب ــم تع هفده
ــان  ــکاران، مهندس ــازندگان، پیمان ــامل س ــی ش و خارج
موسســات  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  مشــاور، 
پژوهشــی حضــور داشــتند، افــزود: حضــور بیــش از 700 
ــان  ــی نش ــور خارج ــران و 29 کش ــده از ای ــرکت کنن ش
ــیعی  ــذاری وس ــرمایه گ ــه س ــه ب ــا توج ــه ب از آن دارد ک
ــدی از  ــه ح ــروز ب ــت، ام ــده اس ــرق ش ــت ب ــه در صنع ک
خودکفایــی رســیده ایم کــه بایــد بطــور جــدی در ارتبــاط 
ــه  ــم ب ــی چش ــزات مهندس ــات و تجهی ــه خدم ــا عرض ب

ــیم. ــته باش ــور داش ــارج از کش ــای خ بازاره
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش خصوصــی در بیــش از 60 
ــزود:  ــر دارد، اف ــرق تولیــدی کشــور حضــور موث درصــد ب
ــی  ــده نیروگاه ــب ش ــت نص ــگاوات ظرفی ــزار م ــا 77 ه ب
ــتی  ــی بایس ــم ول ــرار داری ــی ق ــم جهان ــه چهارده در رتب
ــز  ــا نی ــت تقاض ــرمایه گذاری روی مدیری ــس س ــن پ از ای

داشــته باشــیم.
ــه داد: ســازندگان و ظرفیت هــای ســاخت  ــان ادام اردکانی
ــای  ــه بازاره ــری چشــم ب ــه شــکل جدی ت ــد ب داخــل بای
ــن مســتلزم حضــور  خــارج از کشــور داشــته باشــند و ای
از  فعــال، ســرمایه گــذاری و همــکاری و پشــتیبانی 

ــت. ــر اس یکدیگ
ــور در  ــس جمه ــاون رئی ــه مع ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
ــت  ــت در جه ــد داده اس ــه نوی ــه و بودج ــازمان برنام س
ــات  ــت مطالب ــرای بازپرداخ ــع الزم ب ــردن مناب ــم ک فراه
ــدام  ــده اق ــری در آین ــه شــکل موثرت بخــش خصوصــی ب
ــزار  ــر 25 ه ــغ ب ــات بال ــن مطالب ــزان ای ــزود: می ــد، اف کن
و  قانونــی  ظرفیت هــای  کــه  اســت  تومــان  میلیــارد 
مکانیــزم هــای مختلــف و متنوعــی وجــود دارد تــا دولــت 
در آســتانه تدویــن الیحــه بودجــه ســال 1397 ســعی کند 
از ظرفیــت فراهــم شــده در کشــور در جهــت اشــتغال و 
ســاخت داخــل و حضــور موثــر در منطقــه اســتفاده کنــد.
وی برنامــه صــادرات بــرق را مســتلزم همــکاری متقابــل با 

کشــور هــای همســایه دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد 
کــه همــکاری متناســبی در ایــن خصــوص شــکل بگیــرد.

ــا ایــن مســیر رشــد تقاضــا  ــا بیــان اینکــه م اردکانیــان ب
ــزود:  ــم، اف ــه دهی ــدار ادام ــه شــکل پای ــم ب ــی توانی را نم
ــد  ــت درص ــش از هف ــل بی ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس امس
ــور جــدی  ــه ط ــه بایســتی ب ــته ایم ک رشــد مصــرف داش
ــم  ــعی کنی ــم و س ــا بپردازی ــت تقاض ــوع مدیری ــه موض ب
همانگونــه کــه احــداث یــک نیــروگاه چنــد هــزار مگاواتــی 
ــد  ــش چن ــود، کاه ــی ش ــا م ــر م ــت خاط ــب رضای موج
ــبب  ــدازه س ــان ان ــه هم ــز ب ــرف نی ــگاوات مص ــزار م ه

ــود. ــر ش مســرت خاط
ــور  ــه ط ــد ب ــی بای ــش خصوص ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــازار  ــی ب ــود در پ ــوالت خ ــه محص ــرای عرض ــدی ب ج
منطقــه ای باشــد، افــزود: دولــت نیــز بــه طــور جــدی بــه 
حمایــت هــای خــود ادامــه خواهــد داد و وزارت نیــرو نیــز 
ــندیکای  ــا س ــر ب ــاط فعال ت ــات و ارتب ــزاری جلس ــا برگ ب
ــی دارد  ــی و حقوق ــو حقیق ــش از  ۶۰۰ عض ــه بی ــرق ک ب

ــد. ــری می کن ــت را پیگی ــن حمای ای
ــای وزارت  ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــرو در ادام ــر نی وزی
ــرق بطــور  ــزود: در بخــش ب ــت دوازدهــم، اف نیــرو در دول
جــدی بــه افزایــش راندمــان، کاهــش تلفــات و مدیریــت 
ــداث  ــون اح ــاری همچ ــای ج ــار فعالیت ه ــا در کن تقاض

ــم داد. ــه خواهی ــی ادام ــای نیروگاه ظرفیت ه

 تسهیل راه بازار
 خارجی برای حضور
شرکت های داخلی

 رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
ــرای ــد ب ــی بای ــرکت های ایران ــه »ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی  ب
 همــکاری بــا توتــال جهــت توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی
ــرات ــردن مذاک ــی ک ــال نهای ــت: در ح ــد«، گف ــا یابن  ارتق
ــای ــزاری کارگاه ه ــرای برگ ــوی ب ــاور فرانس ــک مش ــا ی  ب
 آموزشــی بــرای برخــی از شــرکت های ایرانــی واجــد

ــتیم ــرایط هس .ش
ــه ــا اشــاره ب ــرژی امــروز، رضــا خیامیــان ب ــه گــزارش ان  ب
 مذاکــره بــا مشــاوران آلمانــی و فرانســوی بــرای برگــزاری
ــی، ــی ایران ــرکت های نفت ــرای ش ــی ب ــای آموزش  کارگاه ه
ــک ــا ی ــرات ب ــردن مذاک ــی ک ــال نهای ــرد: در ح ــار ک  اظه
ــی ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــرای برگ ــوی ب ــاور فرانس  مش
ایــن ارتقــاء  هــدف  بــا  ایرانــی  شــرکت های   بــرای 

.شــرکت ها هســتیم
 وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مذاکــره مذکــور هنــوز نهایــی
ایــن در  کــه  شــرکت هایی  مــورد  در  اســت،   نشــده 
 کارگاه هــای آموزشــی حضــور خواهند داشــت، توضیــح داد:
 ابتــدا شــرکت هایی کــه داوطلــب همــکاری بــا توتــال بــرای
 توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی هســتند بررســی شــده و
 ســپس بــا توجــه بــه ایــن کــه محصــول هــر شــرکت چــه
 چیــزی اســت و آیــا محصولــی کــه تولیــد می کننــد مــورد
 نیــاز توتــال هســت یــا خیــر در کارگاه هــای مذکــور حضــور

.خواهنــد یافــت
ــت از ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی ــن س ــس انجم  ریی
ــازندگان ــن س ــال و انجم ــن توت ــه ای بی ــزاری جلس  برگ
 تجهیــزات صنعــت نفــت در هفتــه آینــده خبــر داد و افزود:
ــد ــزار نمی کن ــن جلســه را برگ ــال مســتقیما ای ــه توت  البت
 بلکــه گروه هایــی کــه زیرمجموعــه شــرکت توتــال هســتند

.در ایــن جلســه حضــور خواهنــد داشــت
 خیامیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اخبــاری مبنــی بــر ایــن
ــرای ســاخت جکت هــای ــزاری مناقصــه ب ــال برگ ــه توت  ک
ــت، ــه اس ــق انداخت ــه تعوی ــی را ب ــارس جنوب ــاز ۱۱ پ  ف
ــر ــمی منتش ــر رس ــچ خب ــورد هی ــن م ــح داد: در ای  توضی
ــن ــزاری ای ــرایط برگ ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــده اس  نش
ــه نظــر می رســد ــر وجــود داشــته اســت. ب  مناقصــه تاخی
ــان ســال حرکــت شــتاب دهنــده ای انجــام ــا پای ــال ت  توت

ــد .نده

 توتال کارگاه آموزشی برگزار
 طرح ها پیش روی سرمایه گذار باشد، عالقه [می کند

ــی بایســتی  ــی دهــد. سیاســتهای دولت ــدی را کاهــش م من
بــه 

گونــه ای باشــد کــه بخــش خصوصــی را تشــویق بــه ســرمایه 
گــذاری در ایــن طرحهــا نمایــد. اعطــای تشــویق هــای مالــی 
و غیرمالــی از جملــه اعطــای تســهیالت بــا ســود 4 درصــد، 
حمایــت بــرای واردکــردن تکنولــوژی، واگــذاری زمیــن 
ــن  ــه ای ــره از جمل ــه و غی ــداث کارخان ــرای اح ــوص ب مخص

حمایتهــا مــی باشــد.
ــه ای  ــی نکت ــام دولت ــه تم ــای نیم ــرح ه ــذاری ط در واگ
کــه مــورد توجــه اســت زمانبنــدی ایــن طــرح هــا، تعییــن 
اولویــت هــای فــروش، ارزیابــی دارایــی هــای صنایــع 
ــه طــور  ــرای بخــش خصوصــی ب ــد ب ــه بای ــی اســت ک دولت
واضــح مشــخص شــود. ممکــن اســت برخــی از ایــن طــرح 
ــند  ــی باش ــین آالت واردات ــا ماش ــواد و ی ــه م ــته ب ــا وابس ه
کــه ارز بــری تعــدادی از ایــن صنایــع قابــل توجــه اســت و 
ممکــن اســت بــر روی ســهام داران بخــش خصوصــی تاثیــر 
منفــی بگــذارد. همچنیــن از آنجاییکــه برخــی از ایــن طــرح 
هــا بــه موسســات دولتــی دیگــر وابســته هســتند واگــذاری 
ایــن طــرح هــا مــی توانــد موانــع اداری زیــادی پیــش روی 
بخــش خصوصــی قــرار دهــد. مشــکالت نبــود ســازو کارهــای 
تشــخیص طــرح هــای قابــل واگــذاری و بازگشــت هزینــه هــا 
ــز  ــز ج ــاری نی ــع اعتب ــا مناب ــا ب ــب پروندهه ــدم تناس ــا ع ی

ــی باشــد. ــن معضــالت م همی
اینکــه دولــت بــه بــاور قلبــی خصوصی ســازی رســیده اســت 
ــه بایــد در پرونــده هــای قبلــی دولــت در ایــن زمینــه  ــا ن ی
ــه خــود  جســتجو کــرد. اینکــه شــرکتها و صنایــع دولتــی ب
ــه توســعه بخــش  ــی ب ــذار شــود کمک ــت واگ ــای دول نهاده
خصوصــی نمــی کنــد. برخــی از شــرکتها ظاهــرا خصوصــی 
ــد  ــرار دارن ــت ق ــتقیم دول ــلط مس ــت تس ــا تح ــتند ام هس
ــب  ــد. در اغل ــاه میکن ــی را کوت ــش خصوص ــت بخ ــه دس ک
ــا دارد و  ــه آنه ــی و ســودآوری ب ــد مال ــت دی ــا دول ــروژه ه پ
مــی خواهــد در کنــار واگــذاری کســب درآمــد نیــز داشــته 
باشــد در صورتیکــه پــروژه بایــد بــه کســانی داده شــود کــه 
ــا نتیجــه مطلــوب  صالحیــت اجــرای آن را داشــته باشــند ت
ــت  ــرد دول ــی گی ــذاری صــورت م ــی واگ حاصــل شــود. وقت
بایســتی همــه امــور مربوطــه را بــه بخــش خصوصــی بســپارد 
ــرار  ــار ق ــت فش ــی تح ــش عموم ــا بخ ــت ب و آن را در رقاب

ندهــد.

واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی
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گفــت: حضــور ســرمایه گذاران خارجــی در پروژه هــای 
ــت  ــای کیفی ــران، اهمیــت صــدور گواهــی نامه ه ــی ای نفت
ــه  ــی توافقنام ــن رو، ط ــت. از ای ــرده اس ــدان ک را دوچن
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــت و س ــان وزارت نف ــکاری می هم
ایــران، انجمــن نفــت بــه عنــوان متولــی صــدور گواهینامــه 
ــد. ــی ش ــن بخــش معرف ــزات ای ــات و تجهی ــت قطع کیفی

عالــی سیاســت گذاری  رحمانــی، شــورای  گفتــه  بــه 
وزارت نفــت بــر عملکــرد ایــن نهــاد نظــارت دارد. رییــس 
ــی  ــت و بازرس ــت کیفی ــتم های مدیری ــکده سیس پژوهش
ــه  ــام یکپارچ ــه نظ ــه آیین نام ــرد ک ــح ک ــن تصری همچنی
صــدور گواهینامــه کیفیــت طــی خردادمــاه امســال ابــالغ 
ــت  ــاد را، هدای ــن نه ــاد ای ــدف از ایج ــت. وی ه ــده اس ش
ــه ســمت  ــران ب ــت ای ــزات نف ــات و تجهی ــازندگان قطع س
ــتر  ــی بیش ــت و آمادگ ــه کیفی ــی گواهینام ــت ارزیاب دریاف
ــرکت های  ــا ش ــارکتی ب ــای مش ــور در پروژه ه ــرای حض ب
ادامــه  در  رحمانــی  انوشــه  کــرد.  عنــوان  خارجــی 
توضیحاتــی در خصــوص مقــررات و اســتانداردهای تدویــن 
ــدگان  ــواالت نماین ــه س ــه و ب ــش ارائ ــن بخ ــده در ای ش

ــخ داد. ــه پاس ــن رابط ــی در ای ــش خصوص بخ
همچنیــن در نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت 
ــت  ــاالن صنع ــر فع ــه اخی ــی از جلس ــران، گزارش ــاق ته ات
ــه شــد.  ــت ارائ ــر نف ــی وزی ــا مشــاور ارشــد صنعت ــت ب نف
ــت  ــط زیس ــرژی و محی ــیون ان ــس کمیس ــه ریی ــه گفت ب
ــه ۱۱۰  ــک ب ــور نزدی ــا حض ــه ب ــن جلس ــران، ای ــاق ته ات
نفــر از کارآفرینــان، ســازندگان و پیمانــکاران صنعــت نفــت 
کشــور از بخــش خصوصــی، بــا حضــور محمدرضــا نعمــت 
ــدار در ایــن رابطــه افــزود: در  زاده برگــزار شــد. رضــا پدی
ایــن نشســت هم اندیشــی، نظــرات و پیشــنهادهای بخــش 
افزایــش مشــارکت ها در پروژه هــای  بــرای  خصوصــی 
ــدی  ــس از جمع بن ــی صنعــت نفــت کشــور مطــرح و پ آت
ــه  ــاده ارائ ــا و آم ــی احص ــش خصوص ــای بخ آن، اولویت ه
بــه وزیــر نفــت بــه عنــوان مطالبــه بخــش خصوصی اســت.

در چهارمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت 
اتــاق تهــران، عــالوه بــر آنکــه روی نهــاد صــدور گواهینامــه 
کیفیــت قطعــات و تجهیــزات صنعــت نفــت بحــث و 
ــای  ــر انجمن ه ــت اخی ــی از نشس ــد، گزارش ــر ش تبادل نظ
فعــال و صنعتگــران حــوزه نفــت بــا مشــاور ارشــد صنعتــی 
وزیــر نفــت و نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن گردهمایــی 

نیــز ارائــه شــد.
ــرژی و  ــیون ان ــس کمیس ــت، ریی ــن نشس ــدای ای  در ابت
محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه نشســت 
چنــدی پیــش انجمن هــا و تشــکل های صنعــت نفــت 
بــا محمدرضــا نعمــت زاده، تصریــح کــرد کــه بخــش 
خصوصــی در صنعــت نفــت بــه دنبــال دســتیابی بــه مدلــی 
از مشــارکت ایــن بخــش در پروژه هــای آتــی نفــت اســت 
ــر نفــت،  ــا مشــاور ارشــد صنعتــی وزی و طــی گفت وگــو ب
ــت. ــده اس ــخص ش ــدف مش ــن ه ــق ای ــای تحق اولویت ه

ــدار  ــا پدی ــران، رض ــاق ته ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــازندگان  ــده س ــای عم ــی از چالش ه ــه یک ــان اینک ــا بی ب
تجهیــزات نفــت کشــور بــرای حضــور در پروژه هــای 
نفتــی، دریافــت گواهینامه هــای کیفیــت و بازرســی اســت، 
ــا دســتور وزیــر نفــت، نهــاد صــدور  افــزود: خوشــبختانه ب
ــت  ــت نف ــزات صنع ــات و تجهی ــت قطع ــه کیفی گواهی نام

ــی آن شــده اســت. ــت متول تشــکیل و انجمــن نف
سیســتم های  پژوهشــکده  رییــس  رابطــه،  همیــن  در 
اســتاندارد  پژوهشــگاه  بازرســی  و  کیفیــت  مدیریــت 
توضیحاتــی در خصــوص ایــن نهــاد ارائــه داد. انوشــه 
رحمانــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس آمــار وزارت نفــت، تــا 
حــدود ۱۵ ســال پیــش، میــزان قطعــات و تجهیزاتــی کــه 
در تمامــی پروژه هــای نفتــی کشــور اســتفاده  می شــد 
نزدیــک بــه ۱4 هــزار قطعــه بــود، افــزود: ایــن میــزان در 
حــال حاضــر بــه بیــش از ۲ میلیــون قطعــه رســیده اســت.

ــور  ــی و حض ــد نفت ــای جدی ــه قرارداده ــاره ب ــا اش وی ب
ــران،  ــان در ای ــی جه ــزرگ نفت ــرکت های ب ــت ش و فعالی

تدوین اولویت های 
بخش خصوصی برای مشارکت 

در پروژه های آتی نفت
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انرژی گفــت: حضور 
شــرکت هــای خارجــی درهفدهمیــن نمایشــگاه بیــن 
المللــی صنعــت بــرق ایــران در مقایســه بــا نمایشــگاه 

شــانزدهم، ۳۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انرژی گفــت: حضور 
شــرکت هــای خارجــی درهفدهمیــن نمایشــگاه بیــن 
المللــی صنعــت بــرق ایــران در مقایســه بــا نمایشــگاه 

شــانزدهم، ۳۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی وزارت نیــرو )پــاون(، 
مهنــدس » هوشــنگ فالحتیــان » معــاون وزیــر 
ــزاری  ــیه برگ ــرژی در حاش ــرق و ان ــور ب ــرو در ام نی
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت بــرق ایران 
ــت  ــالب موفقی ــد از انق ــه بع ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ب
هــای زیــادی بــرای رســیدن صنعــت بــرق کشــور بــه 
ــزود: در  ــت، اف ــده اس ــب ش ــی کس ــه خودکفای عرص
ــتیم  ــان هس ــور جه ــا ۶ کش ــزو ۵ ی ــر ج ــان حاض زم
کــه توانایــی ســاخت صفــر تــا صــد نیــروگاه هــا را در 

ــم. ــور داری ــل کش داخ
درصــد   ۱۰۰ حاضــر  زمــان  در  کــرد:  اضافــه  وی 
تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت بــرق در داخــل کشــور 
تولیــد مــی شــود و مســئوالن وزارت نیــرو دغدغــه ای 

ــد. ــاز کشــور ندارن ــورد نی ــرق م ــن ب ــز تامی ج
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه هفدهمیــن نمایشــگاه 
ــور ۷۰۰  ــا حض ــال ب ــرق امس ــت ب ــی صنع ــن الملل بی
شــرکت داخلــی و خارجــی برگــزار شــده اســت، افــزود: 
در نمایشــگاه هفدهــم در مقایســه بــا نمایشــگاه ســال 
گذشــته شــاهد افزایــش حضــور ۳۰ درصــدی شــرکت 
هــای خارجــی هســتیم و بــدون شــک حضــور برندهــا 
ــگاه  ــن نمایش ــی در ای ــر جهان ــای معتب ــرکت ه و ش
فضایــی را ایجــاد مــی کنــد تــا شــرکت هــای داخلــی 

ــی آشــنا شــوند. ــد جهان ــاوری هــای جدی ــا فن ب
ــای  ــرد: مشــارکت شــرکت ه ــدواری ک ــار امی وی اظه
ــش  ــبب افزای ــی س ــای خارج ــرکت ه ــا ش ــی ب داخل
صــادرات تجهیــزات بــرق بــه ســایر کشــورهای جهــان 

شــود.

افزایش ۳۰ درصدی حضور شرکت های 
خارجی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت برق بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو، آرش 
کــردی، مدیرعامــل توانیــر بــا تاکیــد بــر اینکــه هفدهمیــن 
ــه لحــاظ حجــم و حضــور کمــی و  ــرق ب دوره نمایشــگاه ب
ــی  ــن الملل ــداد بی ــن روی ــی شــرکت های حاضــر در ای کیف
کــرد: حضــور 4۵۸ شــرکت  عنــوان  اســت،  بی نظیــر 
ــه  ــی از آن اســت ک ــی و ۳۱۲ شــرکت خارجــی حاک داخل
صنعــت بــرق بــه لحــاظ حجــم مراجعــه کننــده و فعالیــت 
انجــام شــده بــاز هــم بــه همــان روزهــای اوج خــود نزدیــک 

می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق ایــران رتبــه نخســت 
منطقــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت، ادامــه داد: ایــن 
صنعــت بــا توجــه بــه گســتردگی و رکوردهــای کــه ثبــت 
ــی از  ــن چنین ــد پشــتیبانی ای ــرده اســت مســلما نیازمن ک

ــود اســت. ــی خ ــرکت های درون ش
ــه  ــه اینکــه برپایــی نمایشــگاه منجــر ب ــا اشــاره ب کــردی ب
ــی  ــی و خارج ــرکت های داخل ــن  ش ــل بی ــراوده و تعام م
ــار  ــن شــرکت ها در کن ــرد: حضــور ای ــح ک ــود، تصری می ش
ــای  ــرف از توانمندی ه ــالع دو ط ــه اط ــر ب ــر منج یکدیگ
چنیــن  می شــود.  داخلــی  شــرکت های  رشــد  و  هــم 
تعامالتــی نــه تنهــا منجــر بــه ورود تکنولوژی هــای جدیــد 
ــالت  ــد شــد بلکــه در تعام ــرق کشــور خواه ــت ب ــه صنع ب
ــرفت در  ــی، پیش ــع مال ــن مناب ــور تامی ــه منظ ــویه ب دو س

ــود. ــد ب ــر خواه ــز مثمرثم ــس نی ــا و فاینان پروژه ه
ــه  ــه مقول ــر ب ــی توانی ــادر تخصص ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــرق ای ــت ب ــی صنع خودکفای
ــی  ــای مختلف ــا تحریم ه ــور ب ــه کش ــی ک ــع زمان در مقاط
ــه  ــکلی ب ــه و مش ــن خدش ــود کوچک تری ــده ب ــه ش مواج
لحــاظ پایــداری شــبکه، تامیــن بــرق و تامیــن رشــد ســاالنه 

ــود. ــده ب ــاد نش ــرف ایج ــد در مص ــج درص پن
ایــن مقــام مســوول بــا تاکیــد بــر اینکــه نــگاه بــه صنعــت 
بــرق ایــران افتخارآمیــز اســت، خاطرنشــان کــرد: وضعیــت 
فعلــی حاکــی از آن اســت کــه در زمینــه خودکفایــی داخلی 
در تمامــی بخش هــای مربــوط بــه نیــروی انســانی و 
ــم  ــل کرده ای ــی عم ــه خوب ــور ب ــص مح ــای تخص فعالیت ه
ــز  ــی نی ــاس و حیات ــای حس ــال ورود تکنولوژی ه و در قب
ــه  ــم ک ــش ببری ــوی پی ــمت و س ــه س ــته ایم کار را ب توانس

کشــور دچــار مشــکل نشــود.

صنعت برق به روزهای اوج خود 
نزدیک می شود
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اخـــبــار کــوتـــــاه

ــا  ــنایی ب ــر و آش ــا یکدیگ ــات ب ــت مالق ــرق جه ــت ب صنع
ــت. ــر اس ــای همدیگ ــت ه قابلی

ــن  ــی در ای ــای خارج ــرکت ه ــور ش ــه وی، حض ــه گفت ب
نمایشــگاه مــی توانــد فرصتــی بســیار خــوب بــرای تبــادل 
ــد و  ــی باش ــای داخل ــرکت ه ــرای ش ــات ب ــکار و تجربی اف
همچنیــن مــی توانــد فرصتــی بــرای آشــنایی ایــن شــرکت 
هــا بــا یکدیگــر و آشــنایی بــا آخریــن دســتاوردهای 
یکدیگــر کــه مــی توانــد در تدویــن اســتراتژی هــای آینــده 
شــرکت هــای فعــال در ایــن نمایشــگاه بســیار مفیــد باشــد.
ــی  ــای دریافت ــزارش ه ــاس گ ــه براس ــان اینک ــا بی وی ب
ــوان و  ــام ت ــا تم ــا ب ــز شــرکت ه ــم نی در نمایشــگاه هفده
ــن  ــد در ای ــد و ســعی کردن ــه ان ــدرت خــود حضــور یافت ق
نمایشــگاه بــه ارائــه آخریــن دســتاوردهای خــود بپردازنــد، 
ــن  ــزاری ای ــی از برگ ــداف اصل ــی از اه ــرد: یک ــوان ک عن
ــای  ــرای شــرکت ه ــه ای ب ــردن زمین ــم ک نمایشــگاه فراه
ــت  ــی جه ــان خارج ــا همتای ــو ب ــت گفت وگ ــی جه داخل

ــت. ــذاری اس ــرمایه گ ــذب س ــوژی و ج ــال تکنول انتق
وی تصریــح کــرد: از جملــه مزایــای دیگــر ایــن نمایشــگاه 
ــای  ــی در بازاره ــای داخل ــرکت ه ــور ش ــه حض ورود زمین
خــارج از کشــور اســت، بــه طــوری کــه در همیــن منطقــه 
ــرای  ــری ب ــون نف ــازار 4۰۰ میلی ــک ب ــود ی ــاهد وج ــا ش م
محصــوالت شــرکت هــای ایرانــی اســت کــه مــی توانــد بــه 

اقتصــاد صنعــت و شــکوفایی آن نیــز کمــک کنــد.
ــرق در  ــت ب ــی صنع ــاالن داخل ــرد: فع ــان ک وی خاطرنش
ــاوری رســیده  ــک خودب ــه ی ــالب ب ــد از انق ــای بع ســال ه
ــش از ۹۵  ــن بی ــاهد تأمی ــا ش ــه م ــه ای ک ــه گون ــد، ب ان
درصــد تجهیــزات صنعــت در داخــل هســتیم همچنیــن در 
ــال هســتیم  ــا فع حــال حاضــر در بیــش از ۳۰ کشــور دنی
و در ایــن کشــورها در حــال راهبــری طــرح هــای اجرایــی 

خــود هســتیم.

روسیه خط لوله صادرات گاز ایران به هند را 
می سازد

روســیه و ایــران امــروز یادداشــت تفاهمــی را بــرای از 
احــداث خــط لولــه گاز ۱۲۰۰ کیلومتــری از ایــران بــه هنــد 

امضــا می کننــد.
ــر  ــواک وزی ــزارش ایســنا از اســپوتنیک، آلکســاندر ن ــه گ ب
انــرژی روســیه بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت :شــرکت روســی 
»گازپــروم« در ایــن پــروژه مشــارکت دارد و همچنیــن طرح 
ــران در  ــدن در ای ــن مع ــرای اســتخراج چندی ــز ب ــی نی های

نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی افــزود: عــالوه بــر روســیه وایــران، شــرکت هــای هنــدی 
و پاکســتانی نیــز در اجــرای طــرح خــط لولــه گاز مشــارکت 

رند. دا
ــواک خاطرنشــان کــرد، تهیــه اســناد ایــن طــرح همیــن  ن
ــده  ــال آین ــم س ــد و امیدواری ــد ش ــل خواه ــال تکمی امس

ــود. ــاز ش ــی آن آغ ــات اجرای عملی
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه و برخــی از 
مقامــات بلندپایــه سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــور امــروز 

ــد. ــی کنن ــفر م ــران س ــه ته ب

تشکیل وزارت انرژی هنوز جدی نیست
ــکیل وزارت  ــوع تش ــت: موض ــرو گف ــر نی ــام وزی ــم مق قائ
انــرژی در هیئــت دولــت و مجلــس هنــوز جــدی نیســت و 
وزارت نیــرو بــا شــاکله فعلــی خــود بــا قــدرت بــه تــالش و 

ــه خواهــد داد. فعالیــت ادام
ــار داشــت:  ــرو اظه ــر نی ــام وزی ــم مق ــودی قائ ــتار محم  س
اگرچــه تاکنــون تشــکیل وزارت انــرژی و جدایــی آب و 
ــن  ــا ای ــف مطــرح شــده ام ــل مختل ــار در محاف ــرق چندب ب
مســئله در هیئــت دولــت و مجلــس هنــوز جــدی نیســت و 
وزارت نیــرو بــا شــاکله فعلــی خــود بــا قــدرت بــه تــالش و 

ــد داد. ــه خواه ــت ادام فعالی
ــد  ــر جدی ــود وزی ــی ش ــوان م ــه عن ــه اینک ــخ ب وی در پاس
ــته و روی  ــرق نداش ــش ب ــه بخ ــی ب ــاد چندان ــرو اعتق نی
مســائل آبــی متمرکــز خواهــد شــد، گفــت: اردکانیــان هــم 
ــت  ــه مدیری ــان ب ــرق، ایش ــر ب ــم وزی ــت و ه ــر آب اس وزی
مســائل مرتبــط بــا صنعــت بــرق نیــز بــه میــزان مدیریــت 
مســائل حــوزه آب اعتقــاد دارد و اینطــور نیســت کــه توجــه 
وزیــر نیــرو بــه چالــش هــای بخــش آب، بــه کــم توجهــی 

ــه مســائل برقــی بینجامــد. ب

خوشبینی ژاپن نسبت به همکاری برقی با ایران
ــر چــه بیشــتر  ــل ه ــران خواســتار تعام ــن در ای ســفیر ژاپ
ــد و  ــرق ش ــت ب ــه صنع ــور در زمین ــای دو کش ــرکت ه ش
ــرق  ــت ب ــی صنع ــالت فن ــه شــکل جــدی از تعام ــزود: ب اف
ایــران و ژاپــن بــرای تعمیــق روابــط میــان دو کشــور 

ــرد. ــم ک ــت خواهی حمای
امــروز، هیرویاســو کوبایاشــی در  انــرژی  بــه گــزارش 
ســمینار همــکاری هــای مشــترک ایــران و ژاپــن بــا اشــاره 
ــرد:  ــوان ک ــران عن ــرژی در ای ــرای ان ــا ب ــش تقاض ــه افزای ب

ــود را  ــرق خ ــت ب ــا ظرفی ــت ت ــدد اس ــران درص ــت ای دول
بــه شــکل چشــم گیــری افزایــش دهــد و براســاس برنامــه 
ــتفاده از  ــا اس ــم را ب ــر مه ــن ام ــعه بایســتی ای ششــم توس

ــد. ــق کن ــی محق ــذاری خارج ــرمایه گ س
ــه  ــا ب ــت ب ــالش اس ــن در ت ــه ژاپ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای  ــته را ب ــا الکتریس ــای روز دنی ــاوری ه ــری فن کارگی
کشــورهای در حــال توســعه فراهــم کنــد، ادامــه داد:  
صنایــع ژاپنــی ســابقه خوبــی در بــرق دنیــا دارنــد و بدیــن 
ــز بســیار  ــان دو کشــور نی ــی می ــه همــکاری برق منظــور ب

ــتیم. ــن هس ــوش بی خ
کوبایاشــی بــا اشــاره بــه مذاکــرات میــان رئیــس جمهــوری 
ــع  ــن در حاشــیه نشســت مجم ــر ژاپ ــران و نخســت وزی ای
ــه  ــر اســاس برنام ــت:  ب ــل متحــد گف ــازمان مل ــی س عموم
ــت همــکاری  ــرای تقوی ــالش ب ــه در ت ــزی صــورت گرفت ری
ــای  ــاوری ه ــه فن ــق ارائ ــور از طری ــان دو کش ــی می برق
ــرژی  ــن ان ــال ای ــع و انتق پیشــرفته در بخــش تولیــد- توزی

هســتیم.
ســفیر ژاپــن خواســتار تعامــل هــر چــه بیشــتر شــرکت های 
دو کشــور در زمینــه صنعــت بــرق شــد و افــزود: بــه شــکل 
جــدی از تعامــالت فنــی صنعــت بــرق ایــران و ژاپــن بــرای 

تعمیــق روابــط میــان دو کشــور حمایــت خواهیــم کــرد.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر برای تولید برق 
سوریه

ــای  ــه توانمندی ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــوریه گف ــرق س ــر ب وزی
ایــران در صنعــت بــرق یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون 
ــازی  ــرای بازس ــی ب ــرکت های ایران ــا ش ــه ب دالر تفاهم نام
ــانده ایم. ــاء رس ــه امض ــوریه ب ــرق س ــد ب ــا و تولی نیروگاه ه

ــیه  ــی در حاش ــر خربوطل ــد زهی ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــع  ــرق در جم ــت ب ــی صنع ــن نمایشــگاه بین الملل هفدهمی
ــرق  ــت ب ــگاه صنع ــه نمایش ــن ک ــان ای ــا بی ــگاران ب خبرن
ایــران متمایــز از ســایر نمایشــگاه های دیگــر اســت، اظهــار 
ــگاه  ــن نمایش ــرق در ای ــش ب ــتلزمات بخ ــام مس ــرد: تم ک
ــا  ــش همکاری ه ــث افزای ــاله باع ــن مس ــه ای ــود دارد ک وج

می شــود.
ــوژی  ــی تکنول ــرکت های ایران ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
باالیــی در زمینــه ی بــرق دارنــد، ادامــه داد: ایــران در 
بخــش بین المللــی توانمندی هــای بســیار خوبــی در حــوزه 
صنعــت بــرق دارد کــه ایــن مســاله توفیــق زیــادی را بــرای 

ــه ارمغــان مــی آورد. ــا ب م

ادامه مذاکره بین ایران و ترکمنستان درمورد قطع 
گاز ترکمنستان

ــرات  ــه مذاک ــران از ادام ــی گاز ای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
بیــن ایــران و ترکمنســتان درمــورد تخلــف ایــن کشــور در 

ــر داد. ــران خب بســتن شــیر گاز روی ای
ــه  ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب ــی در گفت وگ حمیدرضــا عراق
ــه ترکمنســتان در زمســتان ســال گذشــته شــیر گاز  اینک
خــود را روی ایــران بســت، اظهــار کــرد: مذاکــرات بــا ایــن 
ــوز  ــران هن ــه دارد و ای ــوع ادام ــن موض ــورد ای ــور درم کش
بــرای شــکایت کــردن زمــان دارد. امیدواریــم در ایــن 
ــا مذاکــره برطــرف کــرد. ــن مشــکل را ب ــوان ای ــه بت فاصل

ــود را  ــیر گاز خ ــتان ش ــه ترکمنس ــی ک ــزود:از زمان وی اف
ــن کشــور اعــالم  ــه ای ــه ب ــی ک ــا زمان ــران بســت ت روی ای
ــته و  ــاه گذش ــم ۶ م ــت کنی ــم کای ــی خواهی ــم م کردی
ــه نظــر  ــوز تمــام نشــده اســت. ب ــن کشــور هن فرصــت ای
ــد در مذاکــره برطــرف شــود. مــن همــه مســائل مــی توان

بــه گزارش ایســنا، در زمســتان ســال گذشــته ترکمنســتان 
بــا هــدف افزایــش قیمــت گازی کــه بــه ایــران وارد 
ــت و از  ــران بس ــه روی ای ــود را ب ــیر گاز خ ــد ش ــی کن م
آنجایــی کــه قطــع گاز جــزو بندهــای قــرارداد بیــن ایــران 
ــه  ــدام ب ــران اق ــی گاز ای ــرکت مل ــود ش ــتان نب و ترکمنس
آماده ســازی مــدارک الزم بــرای ارائــه بــه داوری بیــن 

ــرد. ــی ک الملل

تسهیالت ویژه برای جذب سرمایه گذاران خارجی
قائــم مقــام وزیــر نیــرو وعــده داد شــرکت هایی کــه 
ــوژی و  ــه انتقــال تکنول بتواننــد شــرکای خارجــی در زمین
ــژه  ــهیالت وی ــد از تس ــدا کنن ــذاری پی ــرمایه گ ــذب س ج

ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــا برخ ــایر مزای ــی و س گمرک
به گــزارش ایســنا، ســتار محمــودی امــروز در حاشــیه 
آییــن افتتــاح هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت 
بــرق بــا بیــان اینکــه هــر ســاله در نمایشــگاه صنعــت بــرق 
ــی و  ــر داخل ــای معتب ــرکت ه ــا از ش ــود ت ــی ش ــعی م س
خارجــی دعــوت شــود تــا بــه ارائــه آخریــن دســتاوردهای 
ــد، اظهــار کــرد: در واقــع  ــن نمایشــگاه بپردازن خــود در ای
ایــن نمایشــگاه بســتری بــرای شــرکت های فعــال در 
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وزیــر بــرق ســوریه بــا اشــاره بــه تخریــب زیربناهای ســوریه 
ــه دلیــل درگیری هــای اخیــر، گفــت: ایــن مســاله باعــث  ب
شــده کــه بیــش از ۵۰ درصــد سیســتم های برقــی کشــور 
ــا کمــک دو کشــور روســیه و  ــه ب ــرود ک ــن ب ســوریه از بی

ــن تخریب هــا هســتیم. ــران در حــال بازســازی ای ای
ــال حاضــر در بخــش  ــه در ح ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب خربوطل
ــران  ــت: ای ــم، گف ــکاری می کنی ــران هم ــرق در ای ــد ب تولی
ظرفیت هــای بســیار خوبــی در صنعــت بــرق دارد کــه 

ــرد. ــتفاده ک ــیار اس ــا بس ــن ظرفیت ه ــوان از ای می ت

مذاکره برای فاینانس های جدید
ــای اقتصــادی  ــذاری و کمک ه ــرمایه گ ــازمان س ــس س رئی
و فنــی ایــران، از گشــایش مناســب در روابــط بانکــی بیــن 

ایــران و ســوئیس خبــر داد.
ــور  ــل از وزارت ام ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
اقتصــادی و دارایــی، محمــد خزاعــی کــه در پایــان دیــدار 
ــا  ــوییس، ب ــت وود س ــاد ایال ــر اقتص ــا، وزی ــپ لئوب ــا فلی ب
ــای  ــره ه ــراه چه ــه هم ــی ب ــات سوییس ــه هی ــان اینک بی
ــران ســفر  ــه ای ــن کشــور ب شــاخص بانکــی و اقتصــادی ای
ــروز خــود  ــات ام ــه محورهــای مباحث کــرده اســت، از جمل
بــا طــرف سوییســی را توســعه همــکاری هــای در خصــوص 
بیوتکنولــوژی، آی تــی، تکنولــوژی هــای خــاص بهداشــتی 
بــه ویــژه در بخــش ســرطان، تکنولــوژی کشــاورزی و حمــل 

ــرد. ــوان ک ــل عن و نق
ــادی و  ــای اقتص ــرمایه گذاری و کمک ه ــازمان س ــس س رئی
فنــی ایــران بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکه تعــدادی از 
ایــن همکاری هــا، ظــرف یــک مــاه آینــده عملیاتــی شــود، 
تصریــح کــرد: فضــای مناســبی بــرای توســعه روابــط بانکــی 
بیــن ایــران و ســوییس وجــود دارد، ضمــن اینکــه راه هــای 
همــکاری بانکــی بیــن ایــران و ســوییس بــه شــکل مناســبی 

در حــال گشــایش اســت.
ــای  ــورد راهکاره ــروز در م ــه ام ــزود: در جلس ــی اف خزاع
بانکــی کــه از طریــق آن بتــوان پــروژه هایــی ایرانــی 
ــیار  ــه بس ــم ک ــام دادی ــی انج ــرد، مذاکرات ــس ک را فاینان

ــود. ــش ب امیدبخ
رئیــس ســازمان ســرمایه گــذاری و کمــک هــای اقتصــادی 
و فنــی ایــران گفــت: در دیــدار امــروز بــا طــرف سوییســی 
ــای  ــوزه ه ــای ح ــروژه ه ــس پ ــوع فاینان ــن، موض همچنی
ســرمایه گــذاری و پوشــش هــای بیمــه ای آنهــا از طریــق 

شــرکت هــای اروپایــی و راهکارهــای آن مــورد بحــث قــرار 
گرفــت.

ــاد  ــر اقتص ــا، وزی ــپ لئوب ــت، فلی ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
ایالــت وود ســوییس نیــز اظهــار داشــت: طــی مــدت حضــور 
در ایــران جلســات بســیار خوبــی بــا شــرکت هــای ایرانــی 
ــرای توســعه همــکاری هــا در بخــش اقتصــادی داشــتیم  ب
ــط  ــعه رواب ــرای توس ــی ب ــم، فرصــت بســیار خوب و معتقدی
ــم  ــن دو کشــور فراه ــی بی ــای صنعت اقتصــادی و حــوزه ه

آمــده اســت.

اجرای ۶.۱ میلیارد دالر پروژه در ۲۵ کشور
ــت آب  ــتیبانی صنع ــادرات و پش ــعه ص ــز توس ــس مرک ریی
ــع آب و  ــاری صنای ــال ج ــت: در س ــرو گف ــرق وزارت نی و ب
بــرق کشــور توانســته بیــش از ۵۸ پــروژه بــا ارزشــی بالــغ 
ــا در حــال اجــرا  ــر ۶.۱ میلیــارد دالر را اجرایــی کنــد و ی ب

داشــته باشــد.
ــن  ــیعی در هفدهمی ــا تش ــنا، حمیدرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــگاران  ــرق در جمــع خبرن ــت ب ــی صنع نمایشــگاه بین الملل
بــا بیــان ایــن کــه صنعــت آب و بــرق کشــور بــه خودکفایــی 
ــه  ــک ب ــار کــرد: در حــال حاضــر نزدی رســیده اســت، اظه
ــورت  ــل ص ــت در داخ ــن دو صنع ــدات ای ــد تولی ۹۵ درص
می گیــرد کــه ایــن مســاله باعــث شــده بخــش اعظمــی از 

ــی تامیــن شــود. نیازهــای داخل
وی بــا بیــان ایــن کــه یــک ظرفیــت مناســب بــرای توســعه 
ــزات صنعــت  ــی و مهندســی و تجهی ــات فن صــادرات خدم
ــال  ــه داد: از س ــت، ادام ــده اس ــم ش ــارج فراه ــه خ ــرق ب ب
ــه اول را در بخــش  ــرق رتب ــون صنعــت آب و ب ۱۳۹۱ تاکن
ــرده  ــود ک ــی از آن خ ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ص

اســت.
رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی صنعــت آب و 
بــرق وزارت نیــرو بــا بیــان ایــن کــه بیــش از ۵۸ پــروژه بــا 
ــرق  ــارد دالر در صنعــت آب و ب ــر ۶.۱ میلی ــغ ب ارزشــی بال
ــن  ــدد از ای ــش از ۵۰ ع ــت: بی ــه اجــرا اســت، گف در مرحل
ــه  ــه بخــش بــرق اســت کــه ارزش آن ب پروژه هــا مربــوط ب

ــد. ــون دالر می رس ــزار و ۶۷4 میلی ــج ه ــش ازپن بی
وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بیــش از ۵۲ درصــد 
کل صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کشــور مربــوط بــه 
ــر در ۲۵  ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــرق اس ــع آب و ب صنای
کشــور دنیــا از جملــه تاجیکســتان، عــراق، ســریالنکا و غیره 
ــرا  ــال اج ــی در ح ــرکت های ایران ــط ش ــی توس پروژه های

اســت. بــا ایــن وجــود نقشــه راهــی در حــال تدویــن اســت 
ــی  ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــهم ص ــم س ــا بتوانی ت
بخــش آب و بــرق را بــه بیــش از ۹۰ درصــد از کل صــادرات 

خدمــات فنــی و مهندســی کشــور برســانیم.

کارشناسان توتال برای فعالیت در ایران مجوز کار 
گرفتند

اداره کل اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــرکت  ــان ش ــرای کارشناس ــتغال ب ــوز اش ــرد مج ــالم ک اع

نفتــی توتــال در هیــات فنــی ایــن اداره کل صــادر شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، اداره کل اشــتغال اتبــاع خارجــی اعــالم 
ــان  ــران و کارشناس ــه کار مدی ــروع ب ــت ش ــرد: درخواس ک
ــنبه ۱4  ــی وی« روز یکش ــران ب ــال ای ــی »توت ــرکت نفت ش
ــرح و  ــی مط ــاع خارج ــتغال اتب ــی اش ــأت فن ــان در هی آب

ــت. ــرار گرف ــأت ق ــن هی ــت ای ــورد موافق م
ــاه ســال  ــی وی« در مهرم ــران ب ــال ای ــی »توت شــرکت نفت
جــاری در اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات تجــاری ایران 
بــه ثبــت رســیده و در زمینــه ســرمایه گــذاری پــروژه هــای 
باالدســتی، میــان دســتی و پائیــن دســتی نفــت و گاز 

فعالیــت خواهــد داشــت.

پتانسیل ایران، روسیه و قطر برای تعیین  قیمت 
جهانی گاز

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان ــخنگوی کمیس س
گفــت: عمده تریــن تولیدکننــده گاز در منطقــه، کشــورهای 
ایــران، روســیه و قطــر هســتند، ایــن ســه کشــور بــا 
ــده قیمــت گاز  ــن  کنن ــد تعیی هماهنگــی یکدیگــر می توانن

ــند. ــان باش جه
ــت،  ــل از وزارت نف ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــران  ــترک ای ــع مش ــه مناف ــاره ب ــا اش ــی ب ــداهلل قره خان اس
و روســیه و همچنیــن روابــط نزدیــک ایــران و قطــر، 
ــان، کشــورهای  ــدگان گاز جه ــن تولیدکنن ــت: عمده تری گف
ایــران، روســیه و قطــر هســتند کــه بــا هماهنگــی یکدیگــر 
می تواننــد تعیین کننــده قیمــت گاز در جهــان باشــند.

ــه، منافــع  ــران و روســیه در منطقــه خاورمیان وی افــزود: ای
ــن ۲ کشــور  ــع ای ــد، مناف ــادی دارن ــردی زی مشــترک راهب
حــول محــور سیاســت بــوده و سیاســت بــه منافــع 

اقتصــادی نیــز ختــم می شــود.
ــادی،  ــع اقتص ــه در دل مناف ــان این ک ــا بی ــی ب ــره خان ق

ــرد:  ــح ک ــرژی نقــش پررنگــی دارد، تصری حــوزه نفــت و ان
ایــران می توانــد بــا روســیه در زمینــه امضــای قراردادهــای 
نفتــی همــکاری ویــژه ای داشــته باشــد، روســیه دارای 
ــز  ــاوری نی ــه فن ــزرگ نفــت و گاز اســت، در زمین ــر ب ذخای

ــی دارد. ــگاه خوب جای
ــران  ــه داد: ای ــس ادام ــرژی مجل ــیون ان ــخنگوی کمیس س
ــاور مشــترکی دارد،  ــه در بســیاری از اهــداف ب در خاورمیان
روســیه نســبت بــه شــرکت در پروژه هــای نفــت و گاز ایــران 
ــی  ــر جغرافیای ــز از نظ ــران نی ــد و ای ــان می ده ــه نش عالق
دارای موقعیــت خوبــی اســت. هــم اکنــون بــا امضــای چنــد 
ــران و روســیه در زمینــه نفــت و  تفاهم نامــه نفتــی بیــن ای

ــال شــکل گیری اســت ــی در ح ــکاری خوب گاز، هم

اعالم آمادگی ازبکستان برای حضور در اجالس 
آتی اوپک در وین

باکــو – ایرنــا – ازبکســتان بــرای حضــور بــه عنــوان ناظــر 
ــده نفــت عضــو و  ــد کنن ــی کشــورهای تولی در اجــالس آت
غیــر عضــو اپــک در ۳۰ نوامبــر جــاری ) ۹ آذرمــاه ( در وین 

اعــالم آمادگــی کــرد .
ــی ›  ــری › پودروبن ــگاه خب ــنبه پای ــزارش روز دوش ــه گ ب
ــن  ــتان ای ــرژی عربس ــر ان ــالح وزی ــد الف ــتان، خال ازبکس

ــرد .  ــالم ک ــود اع ــر خ ــه توییت ــب را در صفح مطل
الفــالح بــا اشــاره بــه ســفر هفتــه گذشــته خــود به تاشــکند، 
افــزود: در ایــن ســفر از ازبکســتان بــرای حضــور در اجــالس 
آتــی اوپــک در ویــن دعــوت بــه عمــل آمــد و ایــن کشــور 
ــن  ــوان ناظــر در ای ــه عن ــرای حضــور ب آمادگــی خــود را ب

اجــالس اعــالم کــرد . 
ــن و گاز  ــون ت ــد میلی ــک ص ــتان ی ــت ازبکس ــر نف ذخای
طبیعــی آن ۱.۱ تریلیــون متــر مکعــب بــرآورد مــی شــود .
وزیــر انــرژی عربســتان همچنیــن اعــالم کــرد، در ســفرش 
بــه تاشــکند بــا علیشــیر ســلطان اف معــاون نخســت وزیــر 
ــت  ــه و فرص ــای دوجانب ــکاری ه ــدار و هم ــتان دی ازبکس
هــای ســرمایه گــذاری مشــترک را بررســی کــرده اســت . 
خالــد الفــالح همچنیــن در اجــالس هفتــه گذشــته شــورای 
انــرژی برق کشــورهای مســتقل همســود در تاشــکند حضور 
یافــت و در حاشــیه ایــن اجــالس در مذاکــرات چهارجانبــه 
عربســتان، روســیه، قزاقســتان و ازبکســتان در بــاره شــرایط 

جــاری بــازار جهانــی نفــت شــرکت کــرد . 
در اواخــر ســال ۲۰۱۶ میــالی ســازمان اوپــک و ۱۱ کشــور 
ــاره کاهــش حجــم  غیــر عضــو و تولیــد کننــده نفــت در ب
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ســعودی از بــرق و همچنیــن آب تصفیــه شــده بــه 
انــدازه ای بــاال اســت کــه ایــن کشــور  بــرای تامیــن نیمــی 
از تقاضــای آب و بــرق داخلــی نفــت مصــرف می کنــد. اگــر 
ایــن کشــور تقاضــا را محــدود نکــرده یــا در منابــع انــرژی 
جایگزیــن ســرمایه گذاری نکنــد، نیازهــای داخلــی ممکــن 
اســت عمــده تولیــد هیدروکربــن ایــن کشــور در ظــرف ۱۰ 

ــا ۲۰ ســال آینــده جــذب کنــد. ت
رویکــرد بــه ســوی انرژی هــای تجدیدپذیــر از ســوی 
ــه  شــش کشــور عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس ب
متنــوع کــردن اقتصادهــای آنهــا نیــز کمــک خواهــد کــرد. 
عربســتان ســعودی تحــت برنامــه اســتراتژیک افــق ۲۰۳۰ 
ــتان،  ــد عربس ــلمان، ولیعه ــن س ــد ب ــاهزاده محم ــه ش ک
اعتبــار خــود را روی آن گــرو گذاشــته، بــه دنبــال محــدود 

ــه صــادرات نفــت اســت. کــردن وابســتگی خــود ب

چــه  فــارس  خلیــج  حاشــیه  عربــی  کشــورهای 
ــد؟ ــر دارن ــای تجدیدپذی ــرای انرژی ه ــی ب برنامه های
ــی  ــارس اقدامات ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــورهای ش کش
ــش  ــرژی در پی ــبز ان ــع س ــرداری از مناب ــرای بهره ب را ب

ــت. ــرح اس ــن ش ــه ای ــه ب ــد ک گرفته ان
عربســتان ســعودی: بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان 
قصــد دارد تــا ســال ۲۰۲۰ حــدود ۳.4۵ گیــگاوات نیــروگاه 
ــادی احــداث کنــد. ایــن کشــور تــا ســال  خورشــیدی و ب
ــدود ۱۰  ــا ح ــگاوات ی ــود ۹.۵ گی ــد ب ــادر خواه ۲۰۲۳ ق
درصــد از ظرفیــت تولیــد نیــروی خــود را از منابــع 
انــرژی  وزارت  کنــد.  تامیــن  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 

عربســتان ســعودی ۳۰ تــا ۵۰ میلیــارد دالر ســرمایه 
ــش  ــرف ش ــر را ظ ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــذاری در مناب گ

ــت. ــه اس ــدف گرفت ــده ه ــال آین س
امــارات متحــده عربــی: امــارات متحــده عربــی قصــد دارد  
ــبد  ــر در س ــای تجدیدپذی ــهم انرژی ه ــال ۲۰۵۰ س ــا س ت
ــد در  ــش ده ــه حــدود 44 درصــد افزای ــرژی خــود را ب ان
حالیکــه گاز، زغــال ســنگ و انــرژی هســته ای باقــی ایــن 
ــارد  ــن کشــور ۶۰۰ میلی ــد داد. ای ســبد را تشــکیل خواه
ــن  ــوع کــردن تامی ــرای متن ــارد دالر( ب درهــم )۱۶۳ میلی
ــی در  ــین دب ــت. امیرنش ــاص داده اس ــود اختص ــرژی خ ان
مــارس فــاز دوم پــروژه ای کــه گفتــه می شــود بزرگتریــن 
پــارک خورشــیدی جهــان تــا ســال ۲۰۳۰ خواهــد بــود را 

تکمیــل کــرد.
کویــت: وزارت بــرق و آب کویــت ســه برابــر شــدن 
ــا ســال ۲۰۳۰ را پیــش  ــرژی ت ــرای ان ــی ب تقاضــای داخل
بینــی کــرده و تولیــد ۱۵ درصــد از بــرق خــود از طریــق 
انــرژی بــادی و خورشــیدی تــا آن زمــان را هــدف گرفتــه 

اســت.
ــان  ــع جه ــی مای ــده گاز طبیع ــن صادرکنن ــر: بزرگتری قط
قصــد دارد ۱.۸ گیــگاوات یــا ۱۶ درصــد از تولیــد نیــروی 
ــن  ــیدی تامی ــرژی خورش ــال ۲۰۲۰ از ان ــا س ــود را ت خ
کنــد و ایــن ظرفیــت را تــا ســال ۲۰۳۰ بــه ۱۰ گیــگاوات 
ــای  ــن کشــور در حــال حاضــر  پروژه ه ــد. ای ــش ده افزای

ــدارد. ــرق ن ــد ب ــاس تولی خورشــیدی در مقی
بحریــن: کوچکتریــن کشــور عضــو شــورای همــکاری 
ــش  ــرو را ش ــد نی ــت تولی ــتی ظرفی ــارس بایس ــج ف خلی

--

ــدازه ای ارزان شــده کــه  ــه ان ــرژی خورشــیدی ب ان
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــی حاش ــورهای عرب ــی کش حت
ــه  ــتند، ب ــام هس ــت خ ــر نف ــار از ذخای ــه سرش ک
انگیــزه فــروش بیشــتر ســوخت های فســیلی 
ــع  ــه مناب ــن  ب ــی کرب ــزان آالیندگ ــرل می و کنت

ــد. ــر روی آورده ان تجدیدپذی
ــا داشــتن ۳۰  ــارس ب ــج ف ــی حاشــیه خلی کشــورهای عرب
درصــد از ذخایــر نفــت جهــان و همچنیــن برخــورداری از 
ــده  ــال های آین ــاال در س ــد، احتم ــه تولی ــن هزین پایین تری
ــان  ــی رفاه ش ــن اصل ــوان رک ــه عن ــت ب ــادرات نف ــه ص ب
ــیدی  ــاوری خورش ــود فن ــا بهب ــود. ام ــد ب ــی خواهن متک
ــراوان  ــور ف ــرداری از ن ــه بهره ب ــت ک ــای آن اس ــه معن ب
ــت و گاز  ــوزاندن نف ــای س ــه ج ــه ب ــن منطق ــید ای خورش
ــه  ــرون ب ــرق، مق ــای ب ــت نیروگاه ه ــرای فعالی ــی ب طبیع
صرفــه خواهــد بــود. ایــن امــر بــه آنهــا اجــازه خواهــد داد 
ــاال  ــد خــود را ب صــادرات بیشــتری داشــته باشــند و درآم

ــد. ببرن

ــر روی  ــرژی تجدیدپذی ــه ان ــز ب ــورهای نفت خی ــرا کش چ
آورده انــد؟

 ،A.T. Kearney بــه گفتــه آدا پرنیســنی از شــرکت مشــاوره
اســتفاده از بــرق در کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج 
فــارس بــه طــور متوســط از ســال ۲۰۰۰ بــه میــزان شــش 
درصــد در ســال رشــد کــرده اســت کــه تحــت تاثیــر رشــد 
ــا  ــوده اســت. دولت ه ــر ب ــع انرژی ب ــت و رشــد صنای جمعی
بــه دنبــال راه هــای موثرتــری بــرای بــرآورد ایــن تقاضــای 
ــتفاده از  ــی اس ــوان مال ــش ت ــتند و افزای ــد هس ــه رش رو ب
ــادی را  ــیدی و ب ــرژی خورش ــر، ان ــای تجدیدپذی انرژی ه

ــازد. ــه می س ــرژی منطق ــبد ان ــری از س ــش بزرگ ت بخ
طبــق گــزارش بلومبــرگ نیــو انــرژی فاینانــس، پیش بینــی 
می شــود تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 
۲4.۱ گیــگاوات ظرفیــت بــادی و خورشــیدی داشــته 
باشــند کــه تقریبــا شــش برابــر 4.۲ گیگاواتــی اســت کــه 
تــا ســال گذشــته نصــب شــده بــود. ایــن میــزان ظرفیــت 

ــت. ــرمایه گذاری اس ــارد دالر س ــتلزم ۲۷.4 میلی مس
ــه  ریســک اینکــه قیمت هــای نفــت کاهــش پیــدا کنــد، ب
ــر  ــرای حداکث ــارس ب ــج ف ــدگان خلی ــر تولیدکنن ــار ب فش
ــه  ــت ب ــتر نف ــادرات بیش ــق ص ــان از طری ــردن درآمدش ک
جــای مصــرف آن افــزوده اســت. اســتفاده عربســتان 

 خیز کشورهای خلیج فارس به
سوی انرژی های تجدیدپذیر

درصــد در ســال افزایــش دهــد تــا بتوانــد از عهــده 
تامیــن تقاضــای رو بــه رشــد بربیایــد. بحریــن ســهم پنــج 
ــن  ــرق ای ــد ب ــر در تولی ــای تجدیدپذی ــدی انرژی ه درص

ــت. ــه اس ــدف گرفت ــال ۲۰۲۰ را ه ــا س ــور ت کش
در  متعــددی  خورشــیدی  پروژه هــای  عمــان  عمــان: 
دســت اجــرا دارد کــه شــامل برنامــه  تشــویق اســتفاده از 
ــی  ــای خورشــیدی ســقفی اســت. شــرکت آمریکای پنل ه
گالس پوینــت ســوالر یک تاسیســات حرارتی-خورشــیدی 
ــه منظــور  ــه بخــار ب ــل آب ب ــرای تبدی ــی ب ــک گیگاوات ی
تزریــق بــه میادیــن نفتــی بــرای افزایــش برداشــت نفــت 

ــد. ــداث  می کن اح

ــای  ــن انرژی ه ــرای ارزان تری ــه ای ب ــت منطق ــرا رقاب چ
تجدیدپذیــر وجــود دارد؟

ــرای  ــان ب ــنهاد جه ــن پیش ــعودی ارزان تری ــتان س عربس
تامیــن انــرژی خورشــیدی را دریافــت کــرده اســت. 
ــم  ــرای فراه ــی ب ــدر ابوظب ــه و مص ــرق فرانس ــرکت ب ش
کــردن بــرق از یــک نیــروگاه فتــو ولتائیــک ۳۰۰ مگاواتــی 
ــاعت  ــووات س ــر کیل ــرای ه ــنت ب ــت ۱.۷۹ س ــه قیم ب
پیشــنهاد مشــترک داده انــد. اگــر ایــن پیشــنهاد پذیرفتــه 
ــر  ــرای ه ــنت ب ــه ۲.4۲ س ــی ک ــورد ارزان قبل ــود، رک ش
کیلــووات ســاعت بــود و در مــاه مــارس در ابوظبــی ثبــت 
شــد، شکســته خواهــد شــد. پیشــنهاد ابوظبــی بــه نوبــه 
خــود رکــورد قبلــی متعلــق بــه دبــی را شکســته بــود کــه 
ــه  ــیدی ب ــروی خورش ــرای نی ــال ۲۰۱۶ ب ــه س ــاه م در م
ــت  ــاعت ثب ــووات س ــر کیل ــرای ه ــنت ب ــت ۲.۹۹ س قیم
ــل  ــه کام ــت هزین ــن اس ــا ممک ــن نرخ ه ــود. ای ــده ب ش
تامیــن نیــرو در فصــل پیــک تقاضــا در تابســتان را 
پوشــش ندهنــد، امــا منعکــس  کننــده بهبــود در فنــاوری 
هســتند کــه بــه صرفــه جویــی در هزینــه بهتــر در ســطح 

ــود. ــر می ش ــی منج جهان
رقابــت در میــان کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس 
بــرای تامیــن قراردادهــای ارزان بــرای نیــروی خورشــیدی 
ممکــن اســت تامین کننــدگان را برای دادن پیشــنهادهای 
ارزان قیمــت تحــت فشــار قــرار دهــد. در عربســتان 
ــه  ــیدی ب ــرژی خورش ــال ان ــه دنب ــرکت ها ب ــعودی ش س
عنــوان راهــی بــرای تامیــن انــرژی ارزان در برابــر ریســک 
افزایــش قیمت هــای بــرق هســتند زیــرا بیــم آن مــی رود 
کــه در راســتای اصالحــات اقتصــادی برنامه ریــزی شــده، 

ــت قطــع شــود. ــرژی از ســوی دول ــای ان یارانه ه
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امضای ۶ تفاهم نامه نفتی بین 
ایران و روسیه

ــی از  ــل و بازرگان ــن المل ــور بی ــت در ام ــر نف ــاون وزی مع
امضــای ۶ تفاهم نامــه بــا شــرکت های نفتــی روس در 
حاشــیه ســفر رئیــس جمهــوری روســیه بــه تهــران خبــر 

داد.
ــت،  ــل از وزارت نف ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــای  ــات تفاهم نامه ه ــاره جزئی ــا درب ــی نی امیرحســین زمان
ــه  ــه ب ــه ک ــرد: نخســتین تفاهم نام ــار ک امضــا شــده، اظه
ــاندر  ــران و الکس ــت ای ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن ــای بی امض
نــواک، وزیــر انــرژی روســیه رســیده، همــکاری راهبــردی 

ــت. ــرژی اس ــوزه ان در ح
ــکاری  ــا از هم ــن تفاهم نامه ه ــه، ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
تحقیقاتــی آموزشــی تــا توســعه میدان هــای نفــت و گاز را 
شــامل می شــود، تصریــح کــرد: شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــنفت  ــا روس ــه ب ــروم و ۲ تفاهم نام ــا گازپ ــه ب ۲ تفاهم نام

امضــا کــرده اســت.
زمانــی نیــا گفــت: تفاهم نامــه شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــه امضــای علــی کاردر، مدیرعامــل شــرکت  و روســنفت ب
ملــی نفــت ایــران و ایگــور ســچین، مدیرعامــل روســنفت 

رســیده اســت.
ــی،  ــل و بازرگان ــن المل ــور بی ــت در ام ــر نف ــاون وزی مع
تفاهم نامــه امضــا شــده میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران 
و روســنفت را فراتــر از یــک تفاهم نامــه دانســت و افــزود: 
یکــی از تفاهم نامه هایــی کــه میــان کاردر و ســچین 

ــت. ــی اس ــه رازداری و محرمانگ ــده، تفاهم نام ــا ش امض
ــق  ــیه متعل ــنفت روس ــهام شــرکت روس  ۶۹.۵ درصــد س
بــه دولــت روســیه و ۱۹.۷۵ درصــد از ســهام آن در اختیــار 
شــرکت بی پــی انگلیــس اســت. دفتــر مرکــزی ایــن 
شــرکت، در منطقــه بالچــوگ، در نزدیکــی کاخ کرملیــن، 

در شــهر مســکو مســتقر اســت.
بــه عنــوان یــک واحــد  روســنفت، در ســال ۱۹۹۳ 
ســازمانی، از ســوی دولــت وقــت روســیه تاســیس شــد و 
بــا تزریــق دارایی هــای شــرکت »روس نفتــه گاز«، فعالیــت 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــی خ عملیات
ایــن شــرکت پــس از خریــد دارایی هــای بزرگتریــن 
ــه  ــده دولتــی، ب ــوکاس، در مزای شــرکت نفتــی روســیه، ی

ــزرگ تبدیــل شــد. فعالیــت عمــده  یــک شــرکت نفتــی ب
شــرکت روســنفت، در اکتشــاف، اســتخراج و پاالیــش 
ــوالت  ــد محص ــن تولی ــی، همچنی ــام و گاز طبیع ــت خ نف

ــت. ــز اس ــیمی متمرک پتروش
ــومین  ــداری س ــی خری ــال ۲۰۱۳ در پ ــارس س ــاه م از م
از  تی ان کی-بی پــی،  روســیه؛  نفتــی  بــزرگ  شــرکت 
ســوی روســنفت، ایــن کمپانــی به عنــوان بزرگتریــن 
ــون  ــم اکن ــود. ه ــناخته می ش ــی، ش ــی روس ــرکت نفت ش
ــن  ــر پوتی ــدان والدیمی ــن متح ــه از نزدیکتری ــچین ک س

ــده دارد. ــر عه ــرکت را ب ــن ش ــی ای ــت، مدیرعامل اس
ــده  ــده ش ــا ش ــه امض ــر تفاهم نام ــاره دیگ ــا درب ــی نی زمان
ــیه  ــران و روس ــوری ای ــای جمه ــدار رؤس ــیه دی در حاش
ــف،  ــب و مارکل ــان اینجان ــه می ــن تفاهم نام ــت: ای ــم گف ه
ــل  ــر )Alexey Miller(، مدیرعام ــی میل ــاون الکس مع

ــروم امضــا شــد. گازپ
گازپــروم بزرگتریــن تولیدکننــده گاز طبیعــی و یکــی 
میــان  در  اســت،  جهــان  شــرکت های  بزرگتریــن  از 
ــه واســطه  شــرکت های گازی، شــرکت روســی گازپــروم، ب
ــش از ۲۰۰–۱۵۲  ــتن بی ــار داش ــر گازی و در اختی ذخای
کیلومتــر خــط لولــه گاز طبیعــی، بزرگ تریــن شــبکه 
خطــوط لولــه انتقــال گاز در جهــان، جایــگاه ویــژه ای دارد. 
ــرار  ــکو ق ــهر مس ــروم، در ش ــرکت گازپ ــزی ش ــر مرک دفت

دارد.
ــا را  ــاز اروپ ــورد نی ــی م ــروم، ۲۵ درصــد از گاز طبیع گازپ
ــه شــمار  ــن شــرکت روســیه ب ــد و بزرگتری ــن می کن تامی
مــی رود، ایــن شــرکت همچنیــن بزرگتریــن تامین کننــده 

گاز طبیعــی اروپاســت.

ــتار  ــل خواس ــن المل ــور بی ــرو در ام ــر نی ــام وزی ــم مق قائ
ــن در  ــران و ژاپ ــی ای ــترک برق ــای مش ــروژه ه ــرای پ اج
کشــورهای ثالــث شــد و افــزود: شــبکه بــرق مــا امــروزه بــه 

ــی کشــورهای همســایه متصــل شــده اســت. تمام
ــرو،  ــل از وزارت نی ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــترک  ــای مش ــکاری ه ــمینار هم ــی، در س ــا دائم علیرض
ایــران و ژاپــن بــا اشــاره بــه همــکاری مشــترک میــان دو 

بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از گــزارش ســازمان بیــن المللــی 
انــرژی )IEA( کــه روز دوشــنبه در تارنمــای ›اویــل پرایــس‹ 
ــدی  ــای بلن ــتا گام ه ــن راس ــد در ای ــه اســت، هن ــرار گرفت ق
ــادی، ۹۰  ــرژی خورشــیدی و ب ــه ان ــه ای ک ــه گون برداشــته ب
درصــد از ظرفیــت رشــد ایــن کشــور در بخــش انــرژی تجدیــد 

پذیــر را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
سیاســت هــای دولــت هنــد و همچنیــن مزایــده هــای مختلف 
ســبب شــده اســت کــه قیمــت ایــن تکنولــوژی هــا در هنــد 

بــه کمتریــن میــزان خــود در جهــان برســد.
دولــت هنــد قصــد دارد تــا ســال ۲۰۲۲ ظرفیــت تولیــد انــرژی 
ــرژی  ــگاوات ان ــامل ۱۰۰ گی ــگا وات ش ــه ۱۷۵ گی ــود را ب خ

خورشــیدی و ۷۵ گیــگاوات انــرژی بــادی برســاند.
ــد ۵۹  ــر هن ــد پذی ــرژی تجدی ــت کل ان ــون ظرفی ــم اکن ه

ــت. ــده اس ــالم ش ــگاوات اع گی
در ادامــه ایــن گــزارش اعــالم شــده اســت کــه هنــد نیازمنــد 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــارد دالری ب ــذاری ۱۰۰ میلی ــرمایه گ س
ــا  ــر ت ــد پذی ــرژی تجدی هــدف خــود در گســترش ظرفیــت ان

ــی باشــد. ســال ۲۰۲۲ م
ــد  ــر هن ــد پذی ــرژی تجدی ــرو و ان ــر نی ــینگ وزی ــی س ار ک
ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــگاران اع ــع خبرن ــن در جم ــش از ای پی
هــم اکنــون ۳۰ درصــد از پنــل هــای خورشــیدی مــورد نیــاز 
تامیــن شــده انــد و ایــن تکنولــوژی بــه دلیــل افزایــش تقاضــا 

ــود. شــاهد کاهــش بیشــتر قیمــت خواهــد ب
هنــد قصــد دارد ســهم تولیــد انــرژی بــا اســتفاده از ســوخت 
ــه 4۰ درصــد  ــا پایــان ســال ۲۰۳۰ ب هــای غیــر فســیلی را ت
ــا  ــد ب ــرژی هن ــد ان ــد از تولی ــون ۳۰ درص ــم اکن ــاند. ه برس
اســتفاده از ســوخت هــای غیــر فســیلی انجــام مــی شــود، امــا 
ایــن کشــور بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی خــود بــا چالــش 
ــکالت  ــف، مش ــی ضعی ــع مال ــه مناب ــی از جمل ــای فراوان ه
ــه  ــرق تولیــد شــده در ایســتگاه هــای خورشــیدی ب انتقــال ب
ــرو اســت. ــودن تجهیــزات آنهــا روب مــدار و غیــر اقتصــادی ب

بــزرگ تریــن نیــروگاه انــرژی خورشــیدی جهــان بــا ظرفیــت 
ــع در  ــادو واق ــل ن ــت تامی ــگاوات در ایال ــرق ۶4۸ م ــد ب تولی

جنــوب هنــد مــی باشــد.

ــن  ــت:  ای ــی گف ــای نیروگاه ــت ه ــه فعالی کشــور در زمین
ــای مضــر  ــه کاهــش گازه همــکاری در گذشــته منجــر ب
شــده و افزایــش راندمــان انــرژی را در پــی داشــته اســت.

ــران معــروف  ــر اینکــه کشــور ژاپــن در ای ــا تاکیــد ب وی ب
بــه اســتفاده بهینــه از منابــع و انتقــال دانــش فنــی اســت 
ــتفاده از  ــد اس ــود نیازمن ــور خ ــروزه در کش ــا ام ــت:  م گف
دانــش فنــی روز در زمینــه بهــره وری و مدیریــت صحیــح 

منابــع هســتیم.
ــت  ــران دارای ظرفی ــور ای ــه کش ــان اینک ــا بی ــی ب دائم
ــرژی  ــع گاز، ان ــه مناب ــاالی در زمینــه دسترســی ب هــای ب
ــرکت  ــص و ش ــروی کار متخص ــادی، نی ــیدی و ب خورش
ــان  ــرات می ــرد:  در مذاک ــح ک هــای مناســبی اســت تصری
شــرکت هــای دو کشــور الزم اســت کــه بــه اجــرای پــروژه 
ــود.  ــه ش ــز توج ــث نی ــورهای ثال ــترک در کش ــای مش ه
ــد  ــوریه نیازمن ــراق و س ــون ع ــورهای همچ ــروزه کش ام
ــن  ــور در چنی ــن حض ــتند بنابرای ــاخت هس ــعه زیرس توس
ــروژه هــای  ــرای انجــام پ کشــورهای موقعیــت مناســبی ب

ــود. ــد ب مشــترک خواه
وی بازتوانــی نیــروگاه هــا را امــری جــدی دانســت و افــزود: 
شــبکه بــرق مــا امــروزه بــه تمامــی کشــورهای همســایه 
متصــل شــده و در تــالش بــرای تقویــت مــراودات بخــش 

انــرژی خــود هســتیم.
دائمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــکاری صلــح آمیز کشــورها 
ــرای زندگــی مســالمت آمیــز ملــت  ــا یکدیگــر عاملــی ب ب
ــرد:   ــان ک ــود خاطرنش ــد ب ــر خواه ــار یکدیگ ــا در کن ه
ــل و  ــون حم ــی همچ ــای زندگ ــه ه ــی مولف ــروزه تمام ام
ــگاه  ــد ن ــط اســت و بای ــرژی مرتب ــا ان ــل و ارتباطــات ب نق

ــن بخــش داشــته باشــیم. ــه ای ــژه ای ب وی
ــه  ــل زمین ــن المل ــور بی ــرو در ام ــر نی ــام وزی ــم مق قائ
فعالیــت در حــوزه انــرژی هــای نــو و تجدیدپذیــر را بســیار 
ــی کــرد و افــزود:  براســاس برنامــه ششــم  گســترده ارزیاب
ــد پنــج هــزار مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی و  توســعه بای
ــد  ــت تولی ــود و ظرفی ــاد ش ــور ایج ــد در کش ــادی جدی ب

ــم. ــش دهی ــه شــدت افزای ــرق در کشــور را ب ب
ــه امــر بهــره وری  ــر لــزوم توجــه هــر چــه بیشــتر ب وی ب
ــی  ــا برپای ــم ب ــت: امیدواری ــرد و گف ــد ک ــت تاکی و کیفی
چنیــن نشســت هــای مشــترکی بتوانیــم در کنــار یکدیگــر 
ــه  ــی ادام ــه خوب ــور ب ــان دو کش ــای می ــکاری ه ــه هم ب

ــم. دهی

 اجرای پروژه های مشترک
برقی ایـران و ژاپـن در

کشور ثالث 

 ظرفیت انرژی تجدید پذیر
 هند تا سال ۲۰۲۲ دو برابر

می شود
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آماده تاسیس اولین صندوق ارزی 
هستیم

ــق  ــرای تحق ــود ب ــای موج ــا و راهکاره ــت چالش ه نشس
اهــداف صادراتــی صنعــت بــرق کشــور بــا حضــور 
علیرضــا دائمــی، معــاون وزیــر نیــرو در امــور بین الملــل، 
ــزار  ــرق برگ ــت ب ــی صنع ــگاه بین الملل ــان نمایش در جری

شــد.
ــن  ــرژی امــروز«، در ای ــگار نیــروی »ان ــه گــزارش خبرن ب
ــدان  ــه فق ــاره ب ــا اش ــدگان ب ــی از تولیدکنن ــت یک نشس
دیپلماســی سیاســی گفــت: مــا هنــوز بــه فرهنــگ 
صــادرات نرســیدیم؛ امــا بایــد بــا هــم باشــیم و جوینــت 

ــویم.   ش
یکــی از کارشناســان بــازار یــک شــرکت نمونــه صادراتــی 
ــت  ــد دول ــت و تایی ــد حمای ــا نیازمن ــرد: م ــار ک ــز اظه نی
هســتیم. از ســوی دیگــر اتحادیــه و ســندیکا بایــد مــا را 

ــد. ــی کنن ــای خارجــی معرف ــه هیات ه ب
ــش  ــه »در پای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز ب ــن نی ــی از حاضری یک
صــورت گرفتــه مشــخص شــروع کــه ۲۲ مانــع بــرای 
صــادرات وجــود دارد«، گفــت: بایــد تــالش کنیــم ادبیــات 
مــا ادبیــات صادراتــی باشــد ؛ امــا مشــکالت بیرونــی را هــم 
ــد  ــت. بای ــیار اس ــم بس ــی ه ــکالت دولت ــم. مش ــد ببینی بای
پنجــره واحــد وجــود داشــته باشــد و خودمــان بــا خودمــان 

ــم.   ــت نکنی رقاب
بهنــام حقیقــی، مدیــر ارتباطــات گــروه مپنــا، نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: هوشــمندی الگــوی تکــرار شــدنی از اندیشــه 
ــرار اســت توســعه صــادرات داشــته باشــیم؛  ــر ق اســت. اگ

ــه آن خــوب بیاندیشــیم و خــوب درکــش کنیــم.  ــد ب بای
ــی  ــت های اینچنین ــویم و نشس ــل ش ــد وارد عم ــا بای م
مقدمــه اندیشــه اســت. مــا در بســیاری از اقداماتــی کــه 
انجــام می دهیــم؛ ابعــاد گســترده موضــوع را نمی بینیــم. 
ــم،  ــرق کشــور را نجــات دهی ــرار اســت صنعــت ب ــر ق اگ
ــه  ــم و حتمــا ب ــگاه کنی ــه موضــوع ن ــد هوشــمندانه ب بای

مرحلــه عمــل برســیم.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــود ب ــخنان خ ــز در س ــی نی ــا دائم علیرض
ــه کار  ــه نال ــه ب ــد ک ــتان گفته ان ــی از دوس ــه »یک اینک
ــتای  ــا در راس ــه بحث ه ــت: هم ــود«، گف ــام نمی ش انج

ــت . ــا اس ــدن راهکاره ــی ش عملیات
ــون  ــی چ ــدگان موضوعات ــوی صادرکنن ــزود: از س وی اف
یکپارچگــی،  صــادرات،  انســجام  بــازده،  و  ریســک 
درخواســت تخصیــص تســهیالت کــم بهــره مطــرح شــده 
ــهیالت  ــه تس ــوع ارائ ــا موض ــای دنی ــه ج ــت. در هم اس
کم بهــره مطــرح اســت، در ایــران تســهیالت از ۸ درصــد 
در بخــش کشــاورزی، ۱4 درصــدی در بخــش صنعــت تــا 

ــم.  ــدی داری ۲۸ درص
ــه  ــان اینک ــا بی ــل ب ــور بین المل ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
»فراینــد صــادرات تدریجــی اســت«، تصریــح کــرد: بایــد 
زیرســاخت هــا را ایجــاد کنیــم. از ســوی دیگــر، تحــوالت 
تنــدی در منطقــه صــورت می گیــرد کــه بــر اســاس آن، 

بایــد اســتراتژی خــود را تعریــف کنیــم. 
ــج  ــا را به تدری ــل ه ــتور العم ــد دس ــزود: بای ــی اف دائم
ــده  ــه صادرکنن ــت ب ــده نف ــا از صادرکنن ــم ت اصــالح کنی

ــویم. ــل ش کاال تبدی

نشست چالش ها و 
راهکارهای موجود برای 
تحقق اهداف صادراتی 

صنعت برق کشور

معــاون نظــارت بــر بورس هــا و بازارهــای ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار از تاســیس صنــدوق ارزی و راه انــدازی معامالت 
آتــی ارز در آینــده ای نزدیــک و بــا همــکاری مناســب بانــک 

مرکــزی خبــر داد.
ــدازی  ــاره راه ان ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــری در گفت وگ ــن امی حس
ــی همچــون  ــب مدل ــازار ســرمایه در قال ــدوق ارزی در ب صن
صندوق هــای کاالیــی در آینــده نزدیــک و اثــرات آن در 

تاســیس صندوق هــای ارزی و راه انــدازی معامــالت آتــی ارز 
نیــز مطــرح هســتند.  البتــه پیــش از ایــن نیــز موضــوع انجام 
معامــالت آتــی ارز در بــورس کاالی ایــران مطــرح بــود کــه 

ایــن امــر در انتظــار اعــالم بــا بانــک مرکــز ی اســت.
معــاون نظــارت بــر بــورس هــا و بازارهــای ســازمان بــورس 
ــج  ــه تدری ــتی ب ــه بایس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــادار ب و اوراق به
ــرمایه  ــازار س ــا را در ب ــن بازاره ــدام از ای ــتفاده از هرک اس
عملیاتــی کنیــم، گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه انجــام هــر 
اقدامــی در بــازار ارز بــه بانــک مرکــزی نیــز ارتبــاط دارد، مــا 
ــک  ــا بان ــد ب ــا بای ــن حــوزه ه ــازار ســرمایه در همــه ای در ب
ــن  ــه اولی ــیم ک ــته باش ــای الزم را داش ــزی همکاری ه مرک
مصــداق ایــن موضــوع بحــث راه انــدازی صندوق هــای ارزی 
ــق آن همراهــی  ــرای تحق ــز ب ــک مرکــزی نی ــه بان اســت ک
کــرده تــا بــه زودی شــاهد راه انــدازی اولیــن صنــدوق ارزی 
ــایرمحصوالت و  ــتفاده از س ــم اس ــد از آن بتوانی ــیم و بع باش
ابزارهــای موجــود در بــازار ســرمایه را در حــوزه ارز عملیاتــی 

کنیــم.

امیــری دربــاره زمــان راه انــدازی و آغــاز فعالیــت ایــن 
صنــدوق گفــت: از جنبــه مقرراتــی نیــز بــا هماهنگــی بانــک 
ــن طــرح در حــال حاضــر تکمیــل شــده اســت  مرکــزی ای
ودرخواســتی نیــز بــرای راه انــدازی صنــدوق ارزی در بــازار 
ســرمایه وجــود دارد، بنابرایــن اگــر متقاضــی مربوطــه 
مــدارک خــود را تکمیــل کنــد، مانــع مقرراتــی بــرای 
راه انــدازی ایــن صنــدوق وجــود نــدارد و اجــرای آن ســریعا 

می شــود. عملیاتــی 
ایــن عضــو هیــات مدیــره ســازمان بــورس در خاتمــه 
ــه  ــی، اســاس نام ــه مقررات ــن نام ــت: آیی ســخنان خــود گف
و دســتورالعمل مربــوط بــه راه انــدازی صنــدوق ارزی نهایــی 
ــورس  ــازمان ب ــره س ــات مدی ــه هی ــن جلس ــده و درآخری ش
مقــرر شــد کــه بایســتی در ابتــدای امــر درخواســت هــای 
موجــود بــرای راه انــدازی صنــدوق ارزی بــه ســازمان بــورس 
ــده  ــی، در آین ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــا پ ــود ت ــه ش ارای
ــازار ســرمایه  ــدوق در ب ــن صن ــدازی ای ــک شــاهد راه ان نزدی

ــیم. باش

پوشــش ریســک تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی  گفــت: 
مباحــث ارزی دامنــه وســیعی را شــامل می شــود کــه 
ــادی در  ــد کمــک حــال زی ــازار ســرمایه می توان ابزارهــای ب

ــد. ــازار ارز باش ــانات کاذب ب بحــث کاهــش نوس
ــز اهمیــت وجــود  وی افــزود: در حــوزه ارز چنــد نکتــه حائ
ــای  ــازی در حوزه ه ــث بسترس ــورد آن بح ــک م ــه ی دارد ک
ــار اوراق ارزی،  ــث انتش ــتا بح ــن راس ــه در ای ــت ک ارزی اس
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ــا، جــزء ســه کشــور دارای  ــن ۲۰۰ کشــور دنی ــران در بی ای
کمتریــن تعرفــه بــرق اســت؛ عــالوه  بــر ایــن در هیــچ جــای 
ــدازه  ــن ان ــا ای ــاورزی ت ــش کش ــرای بخ ــرق ب ــرخ ب ــا ن دنی
ــرو  ــووالن وزارت نی ــل مس ــن دلی ــه همی ــت، ب ــن نیس پایی
ــات  ــه هی ــن کاال ب ــت ای ــش قیم ــرای افزای ــی را ب برنامه های

ــد. ــه داده ان ــت ارائ دول
ــه گــزارش ایســنا، در بخــش بــرق ســاالنه حداقــل ۷۰۰۰  ب
ــرخ  ــده در ن ــام ش ــت تم ــاوت قیم ــان مابه التف ــارد توم میلی
ــه ســوخت اســت و ســاالنه  ــدون احتســاب هزین ــی ب تکلیف
ــل  ــه ای در داخ ــرق یاران ــاعت ب ــووات س ــارد کیل ۲4۰ میلی
کشــور بــه فــروش می رســد کــه  فاصلــه قیمــت تمــام شــده 
ــر  ــه بدهــی  می شــود. عــالوه ب و فــروش تکلیفــی تبدیــل ب
ــه ای کــه  ایــن، اگــر ســوخت نیروگاه هــا حســاب شــود یاران
دولــت بابــت ایــن مابه التفــاوت پرداخــت می کنــد، بالــغ بــر 

۱۵ هــزار میلیــارد تومــان در ســال اســت.
ــدود  ــور ح ــیر کش ــق گرمس ــرق در مناط ــرخ ب ــن ن همچنی
۱۶ تــا ۱۷ تومــان اســت کــه ایــن نرخ هــا نســبت بــه 
ــت، در  ــن اس ــیار پایی ــورها بس ــایر کش ــرق س ــای ب تعرفه ه
ــرژی  ــرق و ان ــاون ب ــان مع ــنگ فالحتی ــتا هوش ــن راس همی
ــا اشــاره بــه مابه التفــاوت قیمت هــای تکلیفــی  وزیــر نیــرو ب
و واقعــی در حــوزه بــرق، از ارائــه پیشــنهاد افزایــش قیمــت 
بــرق بــه هیــات دولــت خبــر داد و گفــت: پیشــنهادی بــرای 
ســامان دهــی بــه اقتصــاد آب و بــرق بــه دولــت ارائــه شــده 
ــا تصویــب آن بتــوان بخشــی از مشــکالت  ــم ب کــه امیدواری

ایــن بخــش را جبــران کــرد.
در مجمــوع مســووالن وزارت نیــرو معتقدنــد کــه تعرفه هــای 
بــرق در ایــران در قیــاس بــا کشــورهای دیگــر بســیار 
ارزان تــر اســت بــه طوری کــه در میــان کشــورهای اروپایــی 
ــد  ــرق را دارن ــا بیشــترین قیمــت ب ــن و ایتالی ســوئد کمتری
کــه البتــه ایــن نــرخ در ایــران از کشــور ســوئد کمتــر اســت.

شــهروندان ایتالیایــی بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت انــرژی 
الکتریکــی ۱۵.۷ ســنت بــه اضافــه مالیــات مربوطــه را 
ــت ۱۵.۲۲  ــا قیم ــان ب ــن آلم ــد. همچنی ــت می کنن پرداخ
ســنت و انگلســتان بــا فــروش هــر کیلــووات ســاعت بــرق بــه 
ــرق را در ســطح  قیمــت ۱4.۱۶ ســنت، بیشــترین قیمــت ب

ــد. جهــان دارن
عــالوه  بــر ایــن شــهروندان کشــور بلژیــک، پرتغــال و 
ــنت، ۱۱.۰۵  ــت ۱۱.۱۷ س ــا پرداخ ــب ب ــه ترتی ــپانیا ب اس
ســنت و ۱۱.۰4 ســنت بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت 

انــرژی الکتریکــی در جایگاه هــای بعــدی قــرار دارنــد، ایــن 
ــاکنان  ــالدی س ــته می ــال گذش ــه در س ــت ک ــی اس درحال
ــرژی  ــاعت ان ــووات س ــر کیل ــه ازای ه ــلوواکی ب ــور اس کش
ــکا نیــز ۹.4۳ ســنت  الکتریکــی ۹.۹ ســنت و ســاکنان آمری

ــد. ــت کردن پرداخ
از ســوی دیگــر کشــورهای فرانســه، آفریقــای جنوبــی، 
اتریــش، لهســتان، هلنــد، اســترالیا و جمهــوری چــک نیــز 
ــووات  ــه ازای هرکیل ــا ۸.۹ ســنت ب ــن ۸ ت ــی بی قیمــت برق
ــنت،  ــا ۷.۲۳ س ــادا ب ــورهای کان ــد و کش ــرق دارن ــاعت ب س
ــز در  ــنت نی ــا ۵.۳4 س ــوئد ب ــنت و س ــا ۶.4۲ س ــد ب فنالن

جایگاه هــای بعــدی قــرار گرفته انــد.
در ایــران میانگیــن قیمــت بــرق ۶۰ تومــان معــادل ۲ ســنت 
بــه ازای هرکیلــووات ســاعت انــرژی اســت به همیــن دلیــل 
ــد  ــد کــه افزایــش تعرفه هــای بــرق می توان بســیاری معتقدن
ــد  ــاس بای ــن اس ــر همی ــود ب ــرف ش ــت مص ــب مدیری موج
ــرات  ــد اث ــه می توان ــن تعرف ــت ای ــش قیم ــه افزای ــت ک گف

مثبتــی در راســتای صرفــه جویــی انــرژی داشــته باشــد

 زمان اصالح قیمت
برق فرارسید

قائم مقــام وزیــر نیــرو گفــت: خوشــبختانه فعــاالن 
ــالب  ــد از انق ــال های بع ــرق در س ــت ب ــی صنع داخل
ــا  ــه م ــه ای ک ــه گون ــاوری رســیده اند، ب ــک خودب ــه ی ب
شــاهد تأمیــن بیــش از ۹۵ درصــد تجهیــزات صنعــت 

ــتیم. ــل هس در داخ
ــودی  ــتار محم ــروز، س ــرژی ام ــگار ان ــزارش خبرن به گ
امــروز در حاشــیه آییــن افتتــاح هفدهمیــن نمایشــگاه 
ــاله  ــر س ــت: ه ــار داش ــرق اظه ــت ب ــی صنع بین الملل
در نمایشــگاه صنعــت بــرق ســعی می شــود تــا از 
ــود  ــوت ش ــی دع ــی و خارج ــر داخل ــرکت های معتب ش
ــن  ــود در ای ــتاوردهای خ ــن دس ــه آخری ــه ارائ ــا ب ت
ــن نمایشــگاه بســتر و  ــع ای ــد، در واق نمایشــگاه بپردازن
میعادگاهــی بــرای شــرکت های فعــال در صنعــت بــرق 
جهــت مالقــات بــا یکدیگــر و آشــنایی بــا قابلیت هــای 

ــر اســت. همدیگ
وی افــزود: حضــور شــرکت های خارجــی در ایــن 
نمایشــگاه می توانــد فرصتــی بســیار خــوب بــرای 
ــی  ــرکت های داخل ــرای ش ــات ب ــکار و تجربی ــادل اف تب
ــد  ــی باش ــت مغتنم ــد فرص ــن می توان ــد و همچنی باش
ــر و شــنایی  ــا یکدیگ ــن شــرکت ها ب ــرای آشــنایی ای ب
ــد در  ــه می توان ــر ک ــتاوردهای یکدیگ ــن دس ــا آخری ب
ــال در  ــرکت های فع ــده ش ــتراتژی های آین ــن اس تدوی

ــد. ــد باش ــن نمایشــگاه بســیار مفی ای
وی تصریــح کــرد: براســاس گزارش هــای دریافتــی 
ــه نظــر می رســد خوشــبختانه در نمایشــگاه هفدهــم  ب
ــا تمــام تــوان و قــدرت خــود حضــور  نیــز شــرکت ها ب

یافتــه انــد و ســعی کردنــد در ایــن نمایشــگاه بــه ارائــه 
ــد. ــود بپردازن ــتاوردهای خ ــن دس آخری

ــا  ــی م ــداف اصل ــی از اه ــرد: یک ــه ک ــودی اضاف محم
ــه ای  ــردن زمین ــم ک ــگاه فراه ــن نمایش ــزاری ای از برگ
بــرای شــرکت های داخلــی جهــت گفتگــو بــا همتایــان 
ــرمایه  ــذب س ــوژی و ج ــال تکنول ــت انتق ــی جه خارج

ــذاری اســت. گ
وی تأکیــد کــرد: شــرکت هایی کــه بتواننــد شــرکت های 
خارجــی در ایــن زمینــه پیــدا کننــد از تســهیالت ویــژه 

گمرکــی و ســایر مزایــا برخــوردار خواهند شــد.
ایــن  از جملــه مزایــای دیگــر  وی تصریــح کــرد: 
نمایشــگاه ورود زمینــه حضــور شــرکت های داخلــی در 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت، ب ــارج از کشــور اس ــای خ بازاره
همیــن منطقــه خاورمیانــه مــا شــاهد وجــود یــک بــازار 
ــی  ــرکت های ایران ــوالت ش ــرای محص ــی ب 4۰۰ میلیون
ــت و شــکوفایی  ــه اقتصــاد صنع ــد ب ــه می توان اســت ک

ــد. ــز کمــک کن آن نی
وی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه فعــاالن داخلــی 
ــک  ــه ی ــالب ب ــد از انق ــال های بع ــرق در س ــت ب صنع
ــاهد  ــا ش ــه م ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــیده ان ــاوری رس خودب
تأمیــن بیــش از ۹۵ درصــد تجهیــزات صنعــت در 

ــتیم. ــل هس داخ
قائــم مقــام وزیــر نیــرو گفــت: خوشــبختانه همیــن االن 
شــرکت های مــا در حــال حاضــر در بیــش از ۳۰ کشــور 
دنیــا فعــال هســتند و در ایــن کشــورها در حــال راهبری 

طرح هــای اجرایــی خــود هســتند.

 فعالیت شرکت های
 برق ایران در ۳۰

کشور جهان

 قائم مقام وزیر نیرو در افتتاحیه هفدهمین
:نمایشگاه بین المللی صنعت برق اعالم کرد
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رییــس موسســه آمــوزش عالــی - علمــی 
کاربــردی صنعــت آب و بــرق از راه انــدازی 
مرکــز آمــوزش انــرژی هــای تجدیدپذیــر در ایــن 
ــه ازای ایجــاد هــر  موسســه خبــر داد و گفــت: ب
یــک هــزار مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر، ســه تــا 
چهــار هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد مــی شــود.

»داود توکلــی« امــروز )یکشــنبه( در نشســتی خبــری در 
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بــرق میــزان ظرفیــت 
ایجــاد شــده در انــرژی هــای تجدیدپذیــر را ۵۰۰ تــا ۶۰۰ 
ــان  ــا پای مــگاوات عنــوان کــرد و گفــت: ایــن ظرفیــت ت
امســال بــه یــک هــزار مــگاوات مــی رســد و قــرار اســت 
ــج  ــه پن ــم ب ــن رق ــعه، ای ــم توس ــه شش ــان برنام ــا پای ت

هــزار مــگاوات برســد.
وی ادامــه داد: در تولیــد بــرق حرارتــی، بــه ازای هــر یــک 
ــغلی در  ــت ش ــر فرص ــت، ۵۰۰ نف ــگاوات ظرفی ــزار م ه
ســایت تولیــدی و ســه تــا چهــار برابــر ایــن ظرفیــت در 
ــرات اشــتغال  ــزات، نگهــداری، تعمی ــد تجهی بخــش تولی

زایــی ایجــاد مــی شــود.
رییــس موسســه آمــوزش عالــی علمــی - کاربــردی 
صنعــت آب و بــرق افــزود: ســایت هــای تولیــدی انــرژی 
ــادی(  ــیدی و ب ــای خورش ــرژی ه ــر )ان ــای تجدیدپذی ه
ــاز  ــی نی ــرق حرارت ــد ب ــای تولی ــایت ه ــه س ــبت ب نس
ــد  ــا در بخــش تولی ــروی انســانی دارد ام ــه نی ــری ب کمت
تجهیــزات، پنــل هــای خورشــیدی، باطــری هــا اشــتغال 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی ب ــل توجه ــی قاب زای
هــای  انــرژی  آمــوزش  مرکــز  در  افــزود:  توکلــی 
تجدیدپذیــر، دوره هــا، ســمینارها و کارگاه هایــی بــا 
همــکاری کشــورهای پیشــرو در انــرژی هــای تجدیدپذیر 

ــود. ــی ش ــزار م ــان، برگ ــه آلم از جمل
وی افــزود: ۲۰ دوره آموزشــی بــا همــکاری ســازمان 
انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق 
ــی  ــر طراح ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــه ان ــاتبا( در زمین )س
شــده اســت و دوره هــای مهارتــی نیــز بــا دانشــگاه جامــع 

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــردی راه ان ــی - کارب علم
ــت:  ــه گف ــن موسس ــای ای ــت ه ــاره فعالی ــی درب توکل
موسســه آمــوزش عالــی علمــی - کاربــردی صنعــت آب 
و بــرق بــه مهــارت آمــوزی برخــی رشــته هــای مغفــول 
مانــده در صنعــت آب و بــرق )بیــن رشــته ای هــا( مــی 

ــردازد. پ
ــدو  ــی ب ــای آموزش ــن، دوره ه ــر ای ــالوه ب ــزود: ع وی اف
خدمــت و حیــن خدمــت را بــرای فعــاالن صنعــت آب و 
بــرق دســتگاه هــای زیرمجموعــه وزارت نیــرو و همچنین 

پیمانــکاران بخــش خصوصــی برگــزار مــی کنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، ایــن موسســه دارای هفــت 
مجتمــع عالــی آموزشــی پژوهشــی در تهــران، اصفهــان، 
تبریــز، مشــهد، کرمانشــاه، بــه شــیراز و اهــواز، دو واحــد 
آموزشــی و ۲۰ دفتــر آموزشــی در سراســر کشــور اســت 
ــی،  ــی، عموم ــی- تخصص ــی، فن ــطوح مدیریت ــه در س ک
تکنســینی و کارگــری بــه ارایــه خدمــات آموزشــی مــی 

پــردازد.
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــا، هفدهمی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی و ۳۱۰  ــرکت داخل ــور 4۵۸ ش ــا حض ــروز ب ــرق دی ب
ــن،  ــف آلمــان، چی شــرکت خارجــی از ۳۰ کشــور مختل
ــتان،  ــتان، انگلس ــد، لهس ــپانیا، فنالن ــا، اس ــه، ایتالی ترکی

ــرد. ــکار ک ــاز ب ــیه آغ ــارات، روس ــوئد، ام س

ــعه  ــارت و توس ــهیل تج ــیون تس ــس کمیس ــب ریی نای
صــادرات اتــاق تهــران گفــت: »تصمیــم دربــاره قیمــت 

ــی مالحظــات سیاســی شــود.« ــد قربان ــرق نبای ب
علی رضــا کالهی صمــدی در گفــت وگــو بــا خبرگــزاری 
برنامه ریــزی  بــرای  اولویت هــا  دربــاره  خبرآنالیــن 
ــت و  ــم درس ــت: »تصمی ــار داش ــرق، اظه ــت ب در صنع
ضــروری در شــرایط کنونــی در صنعــت بــرق، افزایــش 

ــرق اســت کــه تبعــات سیاســی دارد.« ــرخ ب ن
وی بــا بیــان این کــه افزایــش نــرخ بــرق، یــک تصمیــم 
منطقــی چــه از نظــر کارشناســی و چــه از نظــر 
ــورم را در ۲۰  ــا ت ــزود: »م ــود، اف ــد ب ــادی خواه اقتص
ســال اخیــر در نــرخ تمــام خدمــات عمومــی و دولتــی 
ــرایطی  ــن در ش ــرات. ای ــه گاز و مخاب ــتیم؛ از جمل داش
اســت کــه بــرق کمتریــن شــیب رشــد افزایــش قیمــت 

ــت.« ــته اس را داش
نایــب  رییــس  کمیســیون  تســهیل تجــارت و توســعه 
ــودن  ــن ب ــرد: »پایی ــح ک ــران تصری ــاق ته ــادرات ات ص
نــرخ بــرق و آب باعــث عــدم کنتــرل مصــرف می شــود 
ــادی  ــش اقتص ــا چال ــرو ب ــال، وزارت نی ــن ح و در عی

مواجــه خواهــد شــد.«
جــزو  نیــرو  »وزارت  کــرد:  عنــوان  کالهی صمــدی 
ــرق  ــرخ ب ــش ن ــه هاســت و افزای ــن وزارتخان بدهکارتری
می توانــد جــزو منطقی تریــن تصمیم هــا در شــرایط 
قربانــی  موضــوع  ایــن  امیــدوارم  باشــد.  کنونــی 

مالحظــات سیاســی نشــود.«
ــرات  ــا مخاب ــه چطــور م ــن پرســش ک ــا طــرح ای وی ب
را گــران می کنیــم و بنزیــن و گاز افزایــش قیمــت 
ــه عمــل  ــرق محافظــه کاران ــا ب ــا در رابطــه ب ــد، ام دارن
می کنیــم؟ متذکــر شــد: »نســبت هزینــه بــرق در 
ــک  ــا ی ــوم ت ــی یک س ــوار ایران ــک خان ــه ی ــبد هزین س

ــت.« ــی اس ــرم جهان ــارم ن چه
نایــب  رییــس  کمیســیون  تســهیل تجــارت  و توســعه 
ــا حاضــر  ــرد: »م ــران خاطرنشــان ک ــاق ته صــادرات ات
ــا  ــد، ام ــل بدهن ــول موبای ــان پ ــزار توم هســتیم ۱۰۰ه
ــرق را  ــول قبــض ب حاضــر نیســتیم ۱۵ هــزار تومــان پ

بدهیــم.«

همه تبعات افزایش قیمت 
بـــــرق

هر هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، 
چهار هزار شغل ایجاد می کند

ــا  ــل ب ــی قب ــه دقایق ــمی ک ــاهدایی در مراس ــه ش  مرضی
حضــور وزیــر نفــت در محــل ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد، 
ــع و  ــیمی تودی ــی پتروش ــرکت مل ــل ش ــوان مدیرعام بعن

ــه شــد. ــر معارف ــام وزی ــم مق ــوان قائ بعن
وی در ایــن مراســم طــی ســخنانی بــا اعــالم اینکــه طــی 
۲۰مــاه حضــورش در شــرکت ملــی پتروشــیمی، ظرفیــت 
ــدی  ــا رش ــاژ ب ــر تن ــیمی از نظ ــوالت پتروش ــد محص تولی
۹درصــدی روبــرو بــوده اســت، گفــت: در بخــش صــادرات 
ــاژ و ارزش،  ــر تن ــز از نظ ــیمی نی ــای پتروش ــرآورده ه ف

ــم. شــاهد رشــد ۱۱درصــدی بودی
ــزان  ــور می ــدت مذک ــام مســوول،در م ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــد  ــور رش ــل کش ــیمی در داخ ــوالت پتروش ــروش محص ف

ــرد. ــه ک ــدی را تجرب ۱۷-۱۶درص
ــه  ــت ب ــر نف ــن تشــکر از حســن ظــن وزی ــاهدایی ضم ش
منظــور انتخــاب وی بــرای قائــم مقامــی ایــن وزیــر، گفــت: 
طــی مــدت فعالیتــم در شــرکت ملــی پتروشــیمی تــالش 
کــردم تــا در چارچــوب اختیــارات و قوانیــن عمــل کنــم و 
همچنیــن مباحــث مربــوط بــه حمایــت از محیــط زیســت، 
مســئولیت اجتماعــی، شــفاف ســازی و تامیــن منافــع ذی 

نفعــان را تامیــن کنــم.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، طــی ســال ۹۵ تــا ۹۶، ۱۱ 
طــرح بــه بهــره بــرداری رســید و در ســال جــاری نیــز 4 

طــرح دیگــر در حــال راه انــدازی اســت.
وی از جملــه اقدامــات پســابرجام شــرکت ملی پتروشــیمی 
بــه امضــای تفاهــم نامــه ای بــا شــرکت توتــال، شــل، لینده 
و ... اشــاره کــرد و گفــت: ایــن تفاهــم نامــه هــا در مرحلــه 
فعــال شــدن و اجرایــی شــدن هســتند. یکــی دیگــر کــه 
ــر  ــریع ت ــرای س ــام اج ــور انج ــه منظ ــه ب ــی ک ــث های بح
ــن شــرکت و حــل مشــکالت آن انجــام  ــای ای ــت ه فعالی
ــی و  ــای خصوص ــرکت ه ــن ش ــاط بی ــجام ارتب ــد، انس ش
شــرکت ملــی پتروشــیمی بــه عنــوان نهــاد حاکمیتــی بــود.

وی ادامــه داد: صنعــت پتروشــیمی اســتعداد رشــد و توســعه 
ــر  ــالوه ب ــوان ع ــی ت ــرمایه آن را م ــن س را دارد و مهمتری
ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش نیــروی انســانی ماهــر 

دانســت.

رشد ۱۱ درصدی صادرات فرآورده 
های پتروشیمی
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تفکــر خــالق اثــر تــام وجــک شــامل تمریــن هایــی بــرای آمــاده ســازی، تقویــت و تکامــل مهمتریــن ســرمایه بشــر، یعنــی 
ذهــن و فکــر اســت. تــام وجــک در ایــن کتــاب صوتــی مجموعــه ای متفــاوت، متنــوع و جامــع از تمریــن هــای فکــری بــا هــدف 

ظرفیــت ســازی ذهنــی و پیشــگیری از نقصــان آن را جمــع آوری کــرده اســت.
ــاده و  ــد عضله هــای فکــری و ذهنــی را آم ــوزد کــه بتوان ــی را می آم ــه شــنونده تمرین های ــر ورزشــگاهی ب  تفکــر خــالق، نظی

چــاالک ســازد و می آمــوزد کــه چگونــه بــر دقــت، تمرکــز و نیــروی حافظــه خویــش بیافزایــد

تفکر خالق


