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التهاب بازار سرمایه از بحث
های برجامی

عباس آرگون ،نائب رییس بازار پول و
سرمایه اتاق تهران
حــرف و ســخنهای مربــوط بــه خــروج آمریــکا از توافــق برجــام منجــر
بــه بــروز آثــار هیجانــی در بــازار ســرمایه شــده اســت .بــازار ســرمایه
دیــروز و امــروز نســبت بــه تصمیــم آتــی ترامــپ دربــاره برجــام واکنــش
نشــان داد و شــاخص کل امــروز بیــش از  500واحــد افــت کــرده
اســت .افــت شــاخص کل ناشــی از جــو روانــی و سیاســی اســت کــه بــه
اقتصــاد ایــران تزریقشــده اســت .احتمــال خــروج آمریــکا از برجــام کــه
درنهایــت در  23مهرمــاه ســال جــاری اعــام میشــود بــه التهــاب بــورس
دامــن زده اســت و شــاید بتــوان ایــن نوســان را مقدم ـهای بــرای دیگــر
آثــار اقتصــادی خــروج آمریــکا از برجــام بــرای ایــران برشــمرد.
بهطورقطــع خــروج ایــن کشــور از برجــام تمــام بخشهــای اقتصــاد
ایــران را کــه مســتعد هیجانزدگــی اســت ،دچــار نوســان میکنــد.
بــازار ســرمایه همانطــور کــه بــه تصویــب برجــام و اجــرای آن واکنــش
مثبــت نشــان داد ،بــه هــر نــوع تغیــر مثبــت یــا منفــی دیگــر دربــاره
آنهــم واکنــش نشــان میدهــد .هرچنــد ممکــن اســت آثــار هیجانــی
آن مــداوم نباشــد امــا خــروج آمریــکا از برجــام آثــار منفــی اقتصــادی
بــرای ایــران در طوالنیمــدت بــه بــار خواهــد آورد و بــازار ســرمایه
بهعنــوان ویتریــن اقتصــاد کشــور بهخوبــی اثــرات ایــن اقــدام را
نمایــان خواهــد کــرد .از ســوی دیگــر قیمتهــا در بــازار رشــد آنچنانــی
نکــرده اســت و معقــول بــودن قیمتهــا احتمــال ایجــاد نوســان زیــاد
را کاهــش میدهــد.
باوجودایــن امــا نبایــد ازنظــر دور داشــت کــه توافــق برجــام یــک توافــق
دوطرفــه نیســت .ایــران و آمریــکا تنهــا کشــورهای امضاکننــده ایــن
تفاهــم نیســتند بلکــه برجــام توافقــی بیــن ایــران و قدرتهــای بــزرگ
دنیاســت کــه همــه آنهــا مثــل ترامــپ فکــر نمیکننــد .خــروج آمریــکا
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شکستن میز مذاکرات هنر نیست

به فاصله چند ساعت پس از سخنرانی ترامپ درباره «برجام» که برخالف منافع استراتژیک ایاالتمتحده ،اروپا ،روسیه،
چین و ...ایراد شد و در شرایطی که افکار عمومی بینالمللی،
ه فاصلــه چنــد ســاعت پــس از ســخنرانی ترامــپ دربــاره «برجــام» کــه برخــاف
منافــع اســتراتژیک ایاالتمتحــده ،اروپــا ،روســیه ،چیــن و ...ایــراد شــد و در
شــرایطی کــه افــکار عمومــی بینالمللــی ،ترامــپ را بــه خاطــر حاشیهســازیها
و ماجراجوییهایــش مینوازنــد ،برخــی کشــورهای موثــر اروپایــی بــا ارســال
ســفرایی تــازه بــه کشــورمان و ترســیم دور تازهیــی از مناســبات ارتباطــی
تنگاتنــگ بــا ایــران تــاش کردنــد تــا ایــن پیــام را بــه فضــای جهانــی مخابــره
کننــد کــه نظــام بینالملــل برخــاف ماجراجوییهــای ترامــپ از تعهــدات
خــود در برجــام عقبنشــینی نخواهــد کــرد و بــر ســر تعهــدات خــود در برجــام
میمانــد .رویکــردی منطقــی و معقــول کــه درســت در نقطــه مقابــل دیدگاههــای
افراطــی و رادیــکال ترامــپ و دارو دســتهاش در هیــات حاکمــه امریــکا قــرار دارد.
ســفرای جدیــد کشــورهای اروپایــی ســوییس ،چــک ،نــروژ و یونــان همــراه بــا
ســفیر جدیــد نیجریــه ،روز گذشــته بــا حضــور در ســاختمان ریاس ـتجمهوری
ضمــن مالقــات بــا رییسجمهــوری کشــورمان دربــاره راهبــرد مشــخص اروپــا
بــرای حمایــت از برجــام و توســعه مناســبات اقتصــادی و ارتباطــی بــا ایــران
ســخن گفتنــد؛ نقطــه مشــترک اظهارنظرهــای ســفرای جدیــد اروپایــی در
مالقــات بــا روحانــی ،تاکیــد بــر حــل و فصــل چالشهــای جهانــی بــا اســتفاده
از منطــق مذاکــره و گفتوگــو بــه جــای تحریــم و جنــگ بــود .رویکــردی کــه

اروپــا تــاش میکنــد بــا اســتفاده از الگــوی برجــام آن را بــرای ســایر مشــکالت
بینالمللــی ماننــد بحــران هســتهیی کرهشــمالی نیــز تجویــز کنــد .صــدور
ضمانتنامــه حکومتــی یکمیلیــارد یورویــی نــروژ کــه در دیــدار روز گذشــته
ســفیر نــروژ مطــرح شــد ازجملــه موضوعاتــی بــود کــه در جلســه روز گذشــته
بــه آن اشــاره شــد.
روحانــی رییسجمهــور کشــورمان نیــز در ایــن دیدارهــا بــا اشــاره بــه اصــول
بنیادیــن سیاســت ایــران در مباحــث مختلــف ،از رویکــرد گفتوگــو بــه جــای
تحریــم و مذاکــره بــه جــای جنــگ دفــاع کــرد و روی ایــن واقعیــت تاکیــد کــرد
کــه اگــر طرفهــای مقابــل ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد باشــند ،ایــران نیــز
بهطــور کامــل بــه تکالیــف خــود در برجــام عمــل میکنــد.
روحانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه مناســبات اقتصــادی و ارتباطــی بــا
کشــورهای اروپایــی ،الگــوی برجــام را مدلــی مطلــوب بــرای توســعه رایزنیهــای
ســازنده بــرای رفــع ســوءتفاهمات میــان کشــورها دانســت کــه بایــد بــا قــدرت از
آن دفــاع کــرد .موضــوع تســهیل روابــط بانکــی و افزایــش ســرمایهگذاریهای
اروپــا از موضوعــات مشــترکی بــود کــه در دیــدار رییسجمهــوری بــا ســفرای
کشــورهای اروپایــی روی آنهــا تاکیــد شــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
شکســتن میــز مذاکــرات هنــر نیســتبه

فاصلــه چنــد ســاعت پــس از ســخنرانی ترامــپ
دربــاره «برجــام» کــه برخــاف منافــع اســتراتژیک
ایاالتمتحــده ،اروپــا ،روســیه ،چیــن و...
ایــراد شــد و در شــرایطی کــه افــکار عمومــی
بینالمللــی ،مشــروح خبــر

انــرژی بــرای دولــت رگوالتــور ســرمایه
ـد حمیدرضــا صالحــی
ـع درآمـ
ـه منبـ
ـت نـ
اسـ

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران رقــم
خــوردن آینــده بهتــر بــرای کشــورمان در حــوزه
انــرژی از جملــه نفــت را منــوط بــه ایفــای نقــش
رگوالتــوری از ســوی دولــت مــی دانــد .مشــروح

خبــر

ـورو
ـرای  ١٠میلیارد یــــ
ـره بــ
مذاکــــ
ســرمایهگذاری خــارج سرپرســت وزارت

نیــرو اعــام کــرد :رضــا اردکانیــان یکــی از
نامزدهــای اصلــی رییسجمهــوری بــرای تصــدی
وزارت نیــرو اســت .مشــروح خبــر

ماجــرای نامــه دو وزیــر صنعــت بــه دو
وزیــر اقتصــاد محمــد شــریعتمداری در نامــهای از

کرباســیان درخواســت کــرد تــا صندوقهــای حمایتــی
ایــن وزارتخانــه از فهرســت شــرکتهای مشــمول واگــذاری
ســال  ۱۳۹۶خــارج شــون مشــروح خبــر

ـس
ـرو پـ
ـابق نیـ
ـر سـ
ـارات وزیـ
ـن اظهـ
اولیـ
از تــرک ســاختمان شیشــهای وزیــر پیشــین

نیــرو در نخســتین حضــور عمومــی خــود پــس از
تــرک ایــن وزارتخانــه روایــت جدیــدی از رونــد
شــکل گیــری انــرژی هــای نــو در کشــور را
تشــریح کــرد مشــروح خبــر

پیشبینــی زنگنــه محقــق میشــود حــدود
یــک مــاه از پیشبینــی زنگنــه از امضــای ۱۰
قــرارداد جدیــد نفتــی در قالــب  IPCتــا پایــان
ســال  ۹۶گذشــته و بــا اینکــه وزارت نفــت فقــط
پنــج مــاه فرصــت دارد مشــروح خبــر،

مذاکــره بــا کشــورهای آســیای شــرقی
بــرای ســرمایه گــذاری در طــرح هــای
ـور میــد رضــا عظیمــی روز شــنبه
ـی کشـ
نیروگاهـ

در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،افــزود:
در عیــن حــال کــه همــکاری بــا شــرکت هایــی از
کشــورهای روســیه ،ترکیــه و چیــن در زمینــه پــروژه
هــای نیروگاهــی ،بــه مرحلــه مبادلــه قــرارداد و آغــاز
عملیــات اجرایــی منتهــی شــده استمشــروح خبــر

ـش خصوصی
ـه بخـ
ـن بــ
ـارد تومـــ
 ۳۰میلیـ
ـم معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و
بدهکاریــ

انــرژی گفــت :اقتصــاد نامتــوازن صنعــت بــرق ،بــه
انباشــته شــدن مطالبــات بخــش خصوصــی منجــر
شــده اســت مشــروح خبر

ـذاری
ـرمایه گـ
ـای سـ
ـارد دالر تقاضـ
 ۴.۱میلیـ
خارجــی بــرای نیروگاههــای تجدیدپذیــر

رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیــد پذیــر و بهــره
وری انــرژی بــرق (ســاتبا) از بهرهبــرداری ۱۰۰
مــگاوات نیــروگاه بــادی تــا پایــان ســال جــاری
خبــر داد مشــروح خبــر

ـد
ـپ را دادنـ
ـخ ترامـ
ـادی پاسـ
ـاالن اقتصـ
فعـ

معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور گفــت:
ســخنرانی ترامــپ نــه تنهــا بــر بازارهــای
ایــران تاثیرالتهاببرانگیــزی نداشــت و فعــاالن
اقتصــادی هــم بــه ســخنرانی سراســر لفاظــی و
بــی ادبــی او پاســخ دادنــد .مشــروح خبــر

انـرژی
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اخبار کوتاه
آمادگــی بخــش خصوصــی بــرای ســوآپ
فرآوردههــای نفتــی مشــروح خبــر
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ایــران در رتبــه ســوم برخــورداری از
ظرفیتهــای اکتشــافی نفــت و گاز در دنیــا

مشــروح خبــر

ـش
ـت پیـ
ـد نفـ
ـش تولیـ
ـه افزایـ
ـل بـ
ـم برزیـ
تصمیـ
ـا مشــروح خبــر
ـر تجدیدپذیرهـ
ـه عصـ
از ورود بـ

ـت آب
ـی صنعـ
ـن المللـ
ـگاه بیـ
ـیزدهمین نمایشـ
سـ
ـزار مـ
ـی برگـ
ـرکت خارجـ
ـور  105شـ
ـا حضـ
بـ
ـی قرارگرفتــن یــک ایرانــی در راس کنگــره
ـود مشــروح خبــر
شـ
جهانــی کابــل مشــروح خبــر
ســرمایهگذاری اســتات اویــل در انــرژی واردات بــرق پاکســتان از ایــران بیشــتر
خورشــیدی مشــروح خبــر
میشــود مشــروح خبــر
ـط اقتصـ
ـترش روابـ
ـتار گسـ
ـه خواسـ
فرانسـ
ـادی با رســیدن بــه تجــارت  ۲۰میلیــارد دالری میــان
ـد مشــروح خبــر
ـران شـ
ایـ
ایــران و عــراق شــدنی اســت مشــروح خبــر
پاســخ زنگنــه بــه ســواالت نماینــدگان در  3ابرپــروژه ملــی در حــوزه انــرژی اجرایــی
ـود؟ مشــروح میشــود مشــروح خبــر
ـه بـ
ـرژی چـ
ـیون انـ
ـه کمیسـ
جلسـ

خبــر

صــادرات بــرق  25درصــد افزایــش یافــت

ســرمایهگذاری  ۹۳میلیــارد دالری ترکمنســتان مشــروح خبــر
ـت و گاز مشــروح خبــر
در نفـ

نقــش ایــران در بازســازی نیروگاههــای
ـا نیـ
ـان بـ
ـرژی کل جهـ
ـن انـ
ـکان تامیـ
امـ
ـروگاه ســوریه مشــروح خبــر
ـادی مشــروح خبــر
بـ
ـاد
ـیایی ایجـ
ـرژی آسـ
ـبکه انـ
ـر شـ
ـتان ابـ
مغولسـ
ـتان زده شـ
ـران و ارمنسـ
ـکاری ایـ
ـتارت همـ
اسـ
ـد میکنــد مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

آمادگــی ایــران بــرای ارایــه خدمــات
مهندســی بــرق بــه نیجریــه مشــروح خبــر
دســتورالعمل جدیــد اســتراتژی ســاختمانی

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــرق مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
ســهم عمــده ســرمایهگذاری انــرژی از آن شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
بــرق میشــود مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
ضربه ترامپ به امنیت و ثبات منطقه و جهان
رییسجمهــوری در دیــدار ســفیر جدیــد ســوییس در
تهــران تاکیــد کــرد :ضربــه بــه برجــام ،ضربــه بــه امنیــت
و ثبــات منطقــه و جهــان اســت و امیدواریــم اتحادیــه
اروپــا جلــوی حرکتهــای ناصحیــح کــه مخــل صلــح و
همکاریهــای بینالمللــی اســت ،بایســتد.
روحانــی دیــروز در مراســم دریافــت اســتوارنامه مارکــوس
الینتــر ســفیر جدیــد ســوییس در تهــران افزود :شکســتن
میــز مذاکــرات هنــر نیســت و بایــد پایههــای حــل و
فصــل اختالفــات جهانــی از مســیر گفتوگــو تقویــت
شــود .وی خاطرنشــان کــرد :بیتردیــد در آینــده،
تاریــخ و مــردم جهــان و امریــکا بهتــر قضــاوت خواهنــد
کــرد راهــی کــه دولتمــردان کنونــی انتخــاب کردهانــد،
بینتیجــه و اشــتباه بــوده اســت .روحانــی بــا بیــان اینکــه
تهــران بــا آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی همــکاری
داشــته و آن را ادامــه خواهــد داد ،اظهــار کــرد :فعالیــت
هســتهیی تهــران صلحآمیــز بــوده و همــواره صلحآمیــز
خواهــد بــود و در برابــر همپیمانــان مــا در برجــام و 5+1
تــا زمانــی کــه طــرف مقابــل بــه آن پایبنــد بمانــد ،مــا
ناقــض ابتدایــی ایــن توافقنامــه نخواهیــم بــود.
رییسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اهمیــت برقــراری
مناســبات بانکــی بیــن تهران-بــرن اظهــار کــرد :مذاکــرات
خوبــی دربــاره تســهیل روابــط بانکــی بیــن دو کشــور در
دو ســال گذشــته انجــام شــده کــه الزم اســت هــر چــه
زودتــر اجرایــی و عملیاتــی شــود.
مارکــوس الینتــر ســفیر جدیــد ســوییس در ایــران نیــز
گفــت :ســوییس اهمیــت زیــادی بــه برقــراری روابــط
گســترده بــا ایــران در همــه زمینههــا قائــل اســت و
نقشــه راهــی را جهــت تقویــت مناســبات دوجانبــه تدوین
کردیــم کــه ماموریــت اصلــی مــن اجــرای آن اســت.
وی همچنیــن بــر اراده جــدی کشــورش درخصــوص
برقــراری هرچــه ســریعتر روابــط بانکــی بیــن دو کشــور
تاکیــد کــرد .ســفیر جدیــد ســوییس در تهــران ادامــه
داد :ســوییس از توافــق برجــام حمایــت میکنــد و
معتقدیــم کــه تمــام طرفهــای ایــن توافــق بایــد بــه
تعهــدات خــود عمــل کننــد و عکسالعمــل حسابشــده
جنابعالــی (روحانــی) نشــاندهنده پایبنــدی ایــران بــه
تعهــدات بینالمللــی اســت.

انـرژی
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داشــته باشــند.
نیرو مطرح کرد؛
وزیربــه
روحانــی بــا اشــاره
الرس نــوردرم ســفیر جدیــد نــروژ در ایــران نیــز در ایــن دیدار
ـبات
مناسـ
ضــرورت توســعه
پــس از تقدیــم اســتوارنامه خــود بــا تاکیــد بــر اراده این کشــور
اقتصــادی و ارتباطــی
بــرای گســترش همکاریهــای اقتصــادی بــا ایــران ،اظهــار
بــا کشــورهای اروپایــی،
کــرد :شــرکتهای نــروژی توافــق برجــام را بســیار جــدی
الگــوی برجــام را مدلــی
تلقــی کــرده و آن را فرصتــی بــرای برقــراری همکاریهــای
مطلــوب بــرای توســعه
نزدیــک بــا ایــران محســوب کردهانــد و از زمانــی کــه بــه
رایزنیهــای ســازنده بــرای
تهــران آمــدهام هــر هفتــه پذیــرای هیاتهــای مختلــف
رفــع ســوءتفاهمات میــان
نــروژی بودهایــم.
کشــورها دانســت
وی خاطرنشــان کــرد :اخیــرا دولــت نــروژ ضمانــت حکومتــی
یــک میلیــارد یورویــی را بــرای ایــران مصــوب کــرده و ایــن
نشــاندهنده اراده جــدی نــروژ در ارتقــای روابــط بــا ایــران
اســت.
ســفیر جدیــد نــروژ در ایــران بــا بیــان اینکــه نــروژ نســبت بــه
اجــرای توافــق برجــام تاکیــد دارد ،اظهــار کــرد :موضــع نــروژ،
موضــع اتحادیــه اروپاســت و بایــد همــه طرفهــا همچــون
ایــن دیــدار بــه پویایــی و توســعه روابــط و همکاریهــای جمهــوری اســامی ایــران بــه تعهــدات خــود در برجــام
پایبندی ایران به برجام
رییسجمهــوری در دیــدار ســفیر جدیــد چــک در تهــران ایــران و چــک در ســالهای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت :متعهــد بماننــد.
تاکیــد کــرد همــه طرفهــا بایــد بــه تعهــدات خــود در امــروز تجــار و فعــاالن اقتصــادی دو کشــور مناســبات خوبــی
برجــام عمــل کننــد و تــا زمانــی کــه طرفهــای مقابــل بــا هــم داشــته و در راســتای توســعه روابــط و همکاریهــای گفتوگــو بهتریــن راهحــل بــرای اختالفــات
ایــران نســبت بــه ایــن توافــق پایبنــد و متعهــد باشــند مــا اقتصــادی و تجــاری برنامهریزیهــای خوبــی بــا هــم دارنــد .بینالمللــی اســت
ســفیر جدیــد جمهــوری چــک همچنیــن اظهــار کــرد :در همیــن خصــوص رییسجمهــوری در دیــدار ســفیر جدیــد
نیــز پایبنــد بــه آن خواهیــم بــود.
بــه گــزارش پــاد ،حســن روحانــی دیــروز در مراســم امــروز بــر همــگان روشــن اســت کــه راهحــل مشــکالت یونــان در تهــران گفــت :برجــام ثابــت کــرد کــه گفتوگــو و
دریافــت اســتوارنامه ســواتوپلک چومبــا ســفیر جدیــد تنهــا از طریــق مذاکــره و احتــرام متقابــل قابــل دســترس همــکاری بهتریــن راهحــل بــرای اختالفــات بینالمللــی و بــه
نفــع جامعــه جهانــی از جملــه اروپــا و امریکاســت.
جمهــوری چــک ،بــا یــادآوری اینکــه پــس از برجــام شــرایط خواهــد بــود.
روحانــی دیــروز در مراســم دریافــت اســتوارنامه دیمیتــری
بهتــری بــرای گســترش روابــط و همکاریهــای کشــورهای
الکســاندراکیس ســفیر جدیــد یونــان افــزود :دو کشــور در
اروپایــی بــا ایــران فراهــم شــده اســت ،افــزود :معتقدیــم نقش اتحادیه اروپا در حفظ برجام
توافــق هســتهیی و برجــام بــه توســعه صلــح پایــدار و بعــد از تقدیــم اســتوارنامههای ســفرای جدیــد چــک و عرصههــای علمــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و روابــط بانکــی و
امنیــت و ثبــات در منطقــه و جهــان کمــک میکنــد .ســوییس ،نوبــت بــه ســفیر نــروژ رســید کــه بــه دیــدار نیــز در حــوزه انــرژی و ترانزیتــی از ظرفیتهــای زیــادی
بــرای افزایــش ســطح همــکاری بــه نفــع دو ملــت برخــوردار
وی رفــع تحریمهــا و بــه وجــود آمــدن فضــای همــکاری ،روحانــی بــرود.
تجــاری و اقتصــادی ،میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا را از آثــار رییسجمهــوری در دیــدار ســفیر جدیــد نــروژ در تهــران هســتند.
مثبــت برجــام برشــمرد و یــادآور شــد :بایــد از ظرفیتهــا تاکیــد کــرد :امیــدوارم همــه کشــورهای عضــو اتحادیــه دیمیتــری الکســاندراکیس ســفیر جدیــد یونــان در ایــران
و توانمندیهــای موجــود در ایــران و چــک در راســتای اروپــا از جملــه نــروژ نقــش ســازنده خــود را در حفــظ توافــق نیــز در ایــن دیــدار گفــت :دســتور کار و ماموریــت ویــژه
توســعه همهجانبــه روابــط و همکاریهــای فیمابیــن در برجــام و بهرهگیــری از فرصتهــای همــکاری ایفــا کننــد .مــن تعمیــق و تحکیــم ســطح روابــط تهــران و آتــن در
روحانــی توســعه روزافــزون مناســبات و همکاریهــای ایــران زمینههــای مختلــف از جملــه در حــوزه انــرژی ،علمــی،
بخشهــای مختلــف اســتفاده کنیــم.
روحانــی تســهیل در روابــط بانکــی را در توســعه مناســبات و نــروژ در همــه زمینههــا بــه ویــژه در بخــش اقتصــادی فنــاوری ،اقتصــادی ،فرهنگــی و گردشــگری اســت.
ایــران و چــک حایــز اهمیــت برشــمرد و خاطرنشــان کــرد :را مــورد تاکیــد قــرار داد و یــادآور شــد :ایــران عالقهمنــد دیــروز همچنیــن ســفیر جدیــد کشــور نیجریــه در تهــران
ایــران آمادگــی دارد تــا روابــط تجــاری و اقتصــادی خــود بــا اســت مناســبات و همکاریهــای اقتصــادی خــود را بــا نــروژ بــا حضــور در ســاختمان ریاســتجمهوری ضمــن تقدیــم
بیــش از پیــش گســترش دهــد و بخشهــای خصوصــی و اســتوارنامه خــود بــه رییسجمهــوری ایــران از عــزم کشــورش
جمهــوری چــک را بیــش از پیــش گســترش دهــد.
ســواتوپلک چومبــا ســفیر جدیــد جمهــوری چــک نیــز در دولتــی دو کشــور بتواننــد پروژههــای مشــترکی بــا یکدیگــر بــرای توســعه مناســبات در تمــام زمینههــا خبــر داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انرژی برای دولت
رگوالتور سرمایه
است نه منبع درآمد
در نشســت غیررســمی اوپــک در الجزایــر بــا افزایــش تولیــد
نفــت ایــران موافقــت شــده اســت .تکیــه رشــد اقتصــادی
 4.4درصــدی بهــار ســال جــاری بــه نفــت نشــان مــی دهــد
کــه طــای ســیاه تــا چــه انــدازه در اقتصــاد کشــور نقــش
موثــر ایفــا مــی کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه فعــاالن
بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه احتمــال قــوی کاهــش قیمت
نفــت در ســال آینــده نســبت بــه مانــدگاری رشــد اقتصــادی
اعــام شــده تردیــد دارنــد .حمیدرضــا صالحــی عضــو هیئــت
نماینــدگان اتــاق تهــران رقــم خــوردن آینــده بهتــر بــرای
کشــورمان در حــوزه انــرژی از جملــه نفــت را منــوط بــه
ایفــای نقــش رگوالتــوری از ســوی دولــت مــی دانــد.
ادعــای ایــران بــرای تولیــد چهــار میلیــون بشــکه
نفــت در نشســت غیررســمی اوپــک در الجزایــر
مــورد موافقــت گرفتــه اســت .افزایــش ســطح تولید
و صــادرات نفــت ایــران در ســال گذشــته بــه خــروج

اقتصــاد کشــور از رکــود و رســیدن بــه رشــد 4.4
درصــدی در اقتصــاد منجــر شــده اســت .آینــده
بــازار نفــت را بــا توجــه دســتاوردهای ایــران در
نشســت الجزایــر چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟
بازگشــت بــه ســطح تولیــد و صــادرات نفــت پیــش از شــروع
تحریــم هــا و بطــور کلــی افزایــش ســطح تولیــد نفــت ایــران
خواســته ای اســت کــه بــا توجــه بــه موقعیــت پــس از
برجــام بایــد بــر آن پافشــاری کــرده و بــه آن مــی رســیدیم.
ظرفیــت تولیــد نفــت ایــران بایــد افزایــش پیــدا مــی کــرد
تــا بــه ســقف تولیــد پیــش از آغــاز تحریــم هــا برســیم .در
نشســت غیررســمی اوپــک در الجزایــر ایــن خواســته محقــق
شــده اســت ،بــدون تردیــد ایــن مســئله در آینــده بــازار نفــت
اثــر مثبــت دارد و نقطــه قوتــی بــرای اقتصــاد اســت .افزایــش
فــروش نفــت بــه خــروج اقتصــاد ایــران از رکــود و رســیدن
بــه رشــد  4.4درصــدی منجــر شــده اســت کــه نبایــد از ایــن
دســتاورد غافــل شــد و بایــد بــه آینــده نفــت ایــران امیــدوار
بــود.
بعضــی از فعــاالن اقتصــادی معتقدند افزایــش صادرات
نفــت ایــران در ســال آینــده بــه دلیــل کاهــش قیمت
جهانــی نفــت اثــری کــه بایــد را در رشــد اقتصــادی
ایفــا نمــی کنــد .در ایــن بــاره چــه فکــر مــی کنیــد؟
ایــن نگرانــی فعــاالن اقتصــادی درســت و بجاســت .کاهــش
قیمــت جهانــی نفــت مــی توانــد از اثرگــذاری نفــت بــر رشــد
اقتصــادی کــم کنــد امــا نکتــه حائــز اهمیــت ســرمایه گــذاری
هاییســت کــه در اقتصــاد در بخــش هــای جایگزیــن صنعــت
نفــت انجــام مــی شــود .ایــن نگرانــی تنهــا بــرای ایران نیســت
بلکــه بســیاری از کشــورهای تولیــد کننــده نفــت در جهــان
بــه دلیــل نگرانــی از اثرپذیــری اقتصــاد کشورشــان از کاهــش
قیمــت نفــت و مســائل سیاســی حــول نفــت ،سیاســت هــا را
بــه ســمت و ســوی اقتصــاد بــدون نفــت شــکل مــی دهنــد و
دیگــر صنایعشــان را تقویــت مــی کننــد .مــا هــم بــه انــدازه
دیگــر کشــورهای تولیــد کننــده نفــت در جهــان بایــد نســبت
بــه ایــن وضعیــت حســاس باشــیم .از ســوی دیگــر رویکــرد
کشــورهای مصــرف کننــده انــرژی در جهــان در حــال تغییــر
اســت .کشــورها بیشــتر بــه دنبــال اســتفاده از انــرژی هــای
نــو هســتند و در ایــن حــوزه ســرمایه گــذاری کردنــد .ایــن
مســئله بــدون تردیــد بــه کاهــش تقاضــای نفــت در جهــان
منجــر مــی شــود و از عوامــل مهــم در کاهــش قیمــت نفــت
خواهــد بــود .مصــرف خودروهــای برقــی در جهــان بــه 25
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درصــد رســیده اســت .شــواهد نشــان مــی دهــد کــه نفــت در
آینــده ای نــه چنــدان دور خریــداری نــدارد و ایــن مســئله
بایــد در سیاســتگذاری هــای کالن اقتصــاد بــه ایــن نکتــه
توجــه کــرد .افزایــش ســطح تولیــد نفــت خــام ایــران یــک
فرصــت بــود کــه محقــق شــد امــا در سیاســت هــای بلنــد
مــدت در حــوزه انــرژی نبایــد فقــط نفــت را دیــد و از بقیــه
بخــش هــا نبایــد غافــل شــد .بــا نــگاه دوربــرد و پایــه ای مــی
تــوان از دیگــر ظرفیــت هــای کشــور در تولیــد دیگــر انــرژی
هــا کــه خریــداران بیشــتری در آینــده دارد بــه بهتریــن
شــکل اســتفاده کــرد .ایــران در بیــن شــرق و غــرب دنیــا
قــرار گرفتــه اســت و مــی توانیــم بــه عنــوان هــاب انــرژی در
منطقــه نقــش موثــری ایفــا کنیــم.
کــدام یکــی از بخــش هــای انــرژی دارای مزیــت
بیشــتری بــرای تمرکــز بیشــتر دولــت و حضــور
پررنــگ تــر در بازارهــای جهانــی اســت؟
باتوجــه بــه شــرایط فعلــی مــی تــوان گفــت بخــش گاز
از مزیــت بیشــتری در ایــن زمینــه برخــوردار اســت.
خوشــبختانه در آخریــن گــزارش بریتیــش پترولیــوم از آمــار
انــرژی جهــان ،ایــران دارنــده بزرگتریــن ذخایــر گاز طبیعــی
در جهــان اســت و پــس از ایــران روســیه و قطــر بیشــترین
ذخایــر گاز طبیعــی را در اختیــار دارنــد .بــا تکمیــل میادیــن
گازی عســلویه و پــارس جنوبــی تولیــد ایــران بــه بــاالی
هــزار متــر مکعــب مــی رســد .ظرفیــت هــای ایــران نشــان
مــی دهــد کــه کشــورمان از بازیگــران اصلــی گاز در منطقــه
و در جهــان اســت .البتــه انتقاداتــی در زمینــه صــادرات لولــه
ای گاز وجــود دارد و بعضــی معتقدنــد صــادرات لولــه ای گاز
بــه صرفــه نیســت و بایــد در آن تجدیــد نظــر کــرد امــا بــه
نظــر مــن از آنجایــی کــه صــادرات و فــروش انــرژی در همــه
جــای جهــان معنــا دارد مــی تــوان از هــر طریــق و بــا هــر
روش گاز را صــادر کنیــم .مــا  15کشــور در همســایگی مــان
داریــم کــه همــه بــه انــرژی و گاز مــا نیــاز دارنــد و البتــه ایــن
نیــاز فقــط نتایــج اقتصــادی بــرای ایــران در پــی نــدارد بلکــه
مــی توانــد بــه افزایــش قــدرت سیاســی کشــورمان در منطقــه
خاورمیانــه هــم بینجامــد.
دولــت بــرای بهبــود صــادرات گاز بایــد چــه الزاماتــی
را در نظــر بگیــرد؟
اقتصــاد ایــران بایــد بــه ســمت رگوالتــوری پیــش بــرود.
دولــت نبایــد صرفــا توزیــع کننــده نفــت و گاز باشــد .در
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دولــت رگوالتــور ،صرفــا دنبــال فــروش انــرژی نیســتیم
بلکــه انــرژی را بــه مثابــه یــک ســرمایه ملــی مــی بینیــم
کــه درآمدهــای آن بایــد بــه افزایــش درآمــد ســرانه هــر
ایرانــی منجــر شــود .در ســال  95بخشــی از اثرگــذاری انــرژی
را در افزایــش قــدرت خریــد مــردم دیدیــم و در ادامــه هــم
بایــد در همیــن مســیر پیــش برویــم .هــر نــوع عرضــه انــرژی
توســط دولــت بایــد بــه ارتقــای زیرســاخت هــای اقتصــادی و
افزایــش درآمــد مــردم منجــر شــود .درصــد زیــادی از مــردم
بــا فاصلــه زیــادی از ســطح فقــر اعــام شــده توســط دولــت
زندگــی مــی کننــد و ایــن مســئله شایســته کشــوری بــا ایــن
ســطح از ذخایــر نفــت و گاز نیســت .مــا بــا دولــت رگوالتــور
در حــوزه انــرژی بــه رشــد پایــداری مــی رســیم کــه بــا تحقــق
آن درآمــد ســرانه مــردم و قــدرت خریــد آن هــا افزایــش پیــدا
مــی کنــد.

شرط پرداخت طلب پیمانکاران آزادسازی
قیمت برق است

دبیــر کنفدراســیون انــرژی ایــران در رابطــه بــا وضعیــت
بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران بــرق گفــت :موضــوع
بدهیهــای وزارت نیــرو بــه پیمانــکاران ،ســازندگان و
تولیــد کننــدگان بــرق ریشــه در عــدم تعــادل درآمدهــا و
هزینههــای وزارت نیــرو دارد و ایــن موضــوع تــا زمانــی کــه
یــا مــا بــه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و تمــام شــده را دولــت
در بودجــه محاســبه کنــد و از طرفــی افزایــش حاملهــای
انــرژی همچــون بــرق را بــه صــورت تدریجــی همچــون
برنامــه ســوم در پیــش نگیــرد ،مشــکل همچنــان ادامــه دارد.
حمیدرضــا صالحــی ادامــه داد :بخــش بــزرگ ایــن بدهــی
 ٣٢٠٠٠هــزار میلیــارد تومانــی وزارت نیــرو بــه تولیــد
کننــدگان بــرق اســت و بخشــی دیگــر بــه پیمانــکاران و
بخــش بــزرگ دیگــر بــه بانکهــا اســت.
صالحــی اظهــار کــرد :بخشــی از بدهــی تولیدکننــدگان
بــرق در قالــب اوراق بدهــی پرداخــت شــده کــه آنهــا هــم
بــا درصــد باالیــی توانســتند نقــد کننــد و بــه زخمهــای
خــود بزننــد؛ از جملــه بدهــی بــه خصوصــی ســازیها و
بخشهــای دیگرداشــتند .ولــی ایــن بدهیهــا بــرای ســال
گذشــته بــوده اســت.

او بیــان کــرد :در مــواردی دیگــر بــرای بنــگاه هایــی که
قــدرت نفــوذ داشــته انــد ،تهاتــر و یــا رد دیــون صــورت
گرفــت کــه بیشــتر شــامل بانکهــا و صندوقهــا بــود
کــه البتــه متاســفانه ایــن موضــوع هــم در مــواردی
تبعــات خوبــی بــه همــراه نداشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکـــره بـرای
 ١٠میلیارد یـــورو
سرمایهگذاری خارج
سرپرســت وزارت نیــرو اعــام کــرد :رضــا اردکانیــان
یکــی از نامزدهــای اصلــی رییسجمهــوری بــرای
تصــدی وزارت نیــرو اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز»،
ســتار محمــودی صبــح امــروز در حاشــیه افتتــاح
ســیزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی آب و تاسیســات
آب و فاضــاب در جمــع خبرنــگاران تاکیــد کــرد:
دکتــر اردکانیــان فــرد شایســتهای بــرای تصــدی
وزارت نیــرو اســت.
وی در ادامــه دربــاره ویژگیهــای ایــن نمایشــگاه
گفــت :در ایــن نمایشــگاه صنعــت گــران تجربیــات
خــود را بــه نمایــش میگذارنــد و ایــن نمایشــگاه
فرصــت خوبــی بــرای صنعــت آب و فاضــاب اســت.
عمــده توجــه شــرکتهای حاضــر بــه زمینــه
انتقــال تکنولــوژی و ســرمایهگذاری اســت.
محمــودی در مــورد حضــور بخــش خصوصــی
داخلــی و خارجــی در ســیزدهمین نمایشــگاه آب و
تاسیســات آب و فاضــاب ،گفــت :در ایــن نمایشــگاه،
 ۲۵۸شــرکت داخلــی و  ۱۰۵شــرکت خارجــی
حضــور دارنــد.
سرپرســت وزارت نیــرو افــزود :فعــاالن بخــش
خصوصــی حاضــر در نمایشــگاه ،از وضعیــت بــازار
ایــن صنعــت احســاس رضایــت میکننــد و ایــن
واکنشهــا نشــان میدهــد کــه پروژههــا فعــال
هســتند.
وی ادامــه داد :قبــل از انقــاب اســامی ،ایــران
اســتقالل صنعتــی نداشــت امــا اکنــون شــاهدیم

کــه فقــط در عرصــه آب و فاضــاب ،پیچیــده
تریــن تاسیســات ،در داخــل کشــور تولیــد و عرضــه
میشــود.
محمــودی افــزود :صنعــت آب ایــران در میــان
کشــورهای در حــال توســعه منطقــه خاورمیانــه
جایگاهــی ویــژه دارد و میتوانــد بــه کشــورهای
همســایه خــود ،کمــک کنــد و همچنیــن بــا
کشــورهای صنعتــی ،راه را بــرای بازارهــای مشــترک
بــاز کنــد.
وی بــا ابــراز خشــنودی از فعالیــت صنعــت آب و
فاضــاب گفــت :بــا روحیــه ای کــه مــا در کشــور
داریــم؛ حوزههــای فنــی مــا آســیبپذیر نخواهــد
بــود و از بــاب آســیب بــه تاسیســات نگرانــی نداریــم.
محمــودی بــا اشــاره بــه اهمیــت جــذب ســرمایه
گفــت :بــه لحــاظ فنــی کشــور در شــرایط خوبــی
قــرار دارد و اکنــون تامیــن ســرمایه از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .هــم اکنــون در عرصــه
ســرمایهگذاری خارجــی بــرای جــذب ۱۰
میلیــارد یــورو ســرمایه و در بخــش داخلــی بــرای
جــذب  ۸هــزار میلیــارد تومــان و همچنیــن بــرای
جــذب  ۲۰۰۰میلیــارد تومــان از طریــق صنــدوق
بازنشســتگی در حــال مذاکــره هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه نوآوریهــای صــورت گرفتــه در
صنعــت آب و بــرق گفــت :شــرکتهای آســیایی
حضــور پررنــگ دارنــد و عمــده  ۲۰شــرکت خارجــی
کــه حضــور پیــدا کردنــد ،شــرکتهای اروپایــی
هســتند
سرپرســت وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه ظرفیــت
نیروگاهــی و تعمیــرات اساســی و دوره ای
نیروگاههــا ،گفــت :اکنــون نزدیــک بــه  ۱۲هــزار
مــگاوات نیروگاههــا را بــه تعمیــرات بردهایــم و هــر
هفتــه دو تــا شــش هــزار مــگاوات بــرای تعمیــرات
معرفــی میشــوند؛ شــرکتهای مــا در زمینههــای
آب شــرب شــهرها هــم اکنــون تنشــی نداریــم و
دنبــال ایــن هســتیم کــه شــرایط را بــرای ســال
آینــده آمــاده کنیــم.

انـرژی

شماره هشتاد ویک  //هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و شش

آمادگی بخش خصوصی برای
سوآپ فرآوردههای نفتی
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز
و پتروشــیمی از آمادگــی ایــن اتحادیــه بــرای ســوآپ و
ترانزیــت فرآوردههــای نفتــی خبــر داد و گفــت :کمیســیون
ســوآپ اتحادیــه آمادگــی دارد در تعامــل بــا مســئوالن
ذیربــط در جهــت برقــراری ایــن تجــارت همــکاری کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،عباســعلی اســامی در نشســت
خبــری کــه صبــح بــر گــزار شــد ،بــا بیــان اینکــه اتحادیــه
صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی بیــش از  ۳۰۰عضــو
ت تولیدکننــده و بــازرگان صادرکننــده دارد،
شــامل شــرک 
اظهــار کــرد :در ایــن اتحادیــه هــر یــک از بخشهــای
مختلــف پتروشــیمی ،قیــر ،فــرآورده روغنــی ،فــرآورده
پارافینــی ،ســوآپ و  ...کمیســیون خــاص خــود را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۱۴شــرکت اصلــی پتروشــیمی
کشــور عضــو اتحادیــه مذکــور هســتند ،افــزود :ایــن
اتحادیــه صــادرات عظیمــی در بخــش پتروشــیمی بــرای
کشــور انجــام میدهــد .ایــن اتحادیــه بزرگتریــن تشــکل
صنفــی -صادراتــی اســت کــه در چنــد ســال گذشــته در
کشــور ایجــاد شــده اســت و در راســتای تنظیــم صــادرات،

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
آب با حضور  105شرکت خارجی برگزار
می شود
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از وزارت نیــرو،
«کیومــرث جلیلیــان» دبیــر ســتاد برگــزاری
ســیزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی آب و تاسیســات
فاضــاب افــزود :نمایشــگاه امســال در  9ســالن
نمایشــگاهی در فضایــی بیــش از  30هــزار متــر مربــع
در محــل برگــزاری نمایشــگاههای بیــن المللــی تهــران
برگــزار خواهــد شــد.
جلیلیــان افــزود :شــرکت کننــدگان در این نمایشــگاه از
 20کشــور از جملــه ایتالیــا ،ترکیــه ،آلمــان ،آذربایجان،
مجارســتان ،چیــن ،فرانســه ،اســپانیا ،دانمــارک ،کــره
جنوبــی ،هندوســتان ،ســوئیس ،اتریــش ،انگلســتان،
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شناســایی بازارهــای هــدف و  ...در تعامــل بــا دولــت و
نهادهــای دیگــر گام بــر مــیدارد.
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و
پتروشــیمی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه صــادرات اعضــای
ایــن اتحادیــه  ۲۵درصــد صــادرات کل کشــور را شــامل
میشــود ،تصریــح کــرد :ســعی میکنیــم اقالمــی کــه
صــادر میشــود را بــه صــورت ســاالنه افزایــش دهــد.
اســامی بــا اشــاره بــه ســواپ و ترانزیــت کاال اظهــار کــرد:
ســوآپ و ترانزیــت کاال توســط اتحادیــه چنــد ســال اســت
کــه متوقــف شــده و رفــع توقــف آن اقدامــی اســت کــه باید
در جهــت حفــظ منافــع ملــی انجــام شــود ،زیــرا کشــور در
جایــی قــرار گرفتــه اســت کــه میتوانــد از ایــن وضعیــت
اســتفاده کنــد.
ی بــا بیــان اینکــه ســوآپ و ترانزیــت کاال توســط بخــش
خصوصــی هفــت یــا هشــت ســال اســت کــه متوقــف شــده
اســت ،افــزود :اتحادیــه آمادگــی دارد در جهــت راهانــدازی
دوبــاره ســوآپ و ترانزیــت بــا ســایر نهادهــا همــکاری
کنــد .ســوآپ و ترانزیــت توســط اتحادیــه در زمــان وزارت
آقــای میرکاظمــی متوقــف شــد کــه در آن زمــان بخــش
خصوصــی اعتــراض خــود را اعــام کــرد کــه در جــواب
ایــن اعتــراض گفتنــد «ایــن عمــل باعــث فســاد میشــود»
امــا اینکــه چــه فســادی ایجــاد میکنــد ،مشــخص نشــد.
ســوئد ،ژاپــن ،کانــادا ،بلژیــک ،ایســلند و جمهــوریب
چــک حضــور دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه از مهمانــان خارجــی بــا توجــه بــه
بــازار هــدف دعــوت شــده اســت ،افــزود :ایــن مهمانــان
بیشــتر از کشــورهای عــراق ،ســوریه ،تاجیکســتان
ازبکســتان ،ارمنســتان ،آذربایجــان هســتند کــه ضمــن
حضــور در نمایشــگاه و بازدیــد از توانمندیهــای
صنعــت آب و تاسیســات فاضــاب ،در نشســتهای
رو در روی بــا شــرکتهای داخلــی حاضــر مــی شــوند.
بــه گفتــه جلیلیــان ،در ایــن نمایشــگاه انــواع لولــه و
اتصــاالت پلیمــری و فلــزی ،تصفیــه و فیلتراســیون،
ســامانههای آب شــیرینکن ،لولــه و اتصــاالت و
شــیرآالت ،اتوماســیون و ســامانههای ابــزار دقیــق،
ســامانههای انــدازه گیــری ،تجهیــزات آزمایشــگاهی
و آخریــن فناوریهــا و تولیــدات و تجهیــزات آب و
فاضــاب در معــرض نمایــش قــرار خواهــد گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

محمــد شــریعتمداری در نامهای از کرباســیان درخواســت
کــرد تــا صندوقهــای حمایتــی ایــن وزارتخانــه از
فهرســت شــرکتهای مشــمول واگــذاری ســال ۱۳۹۶
خــارج شــوند .ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن
نعمــتزاده نیــز در نامــهای بــه طیبنیــا نامــهای بــا
همیــن مضمــون نوشــته بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،در نامــهای کــه از ســوی محمــد
شــریعتمداری بــه مســعود کرباســیان نوشــته شــده بــا
اســتناد بــه نامــه شــماره  ۶۰.۳۹.۱۵۷در تاریــخ نهــم
اردیبهشــت  ۱۳۹۶و بــا عنایــت بــه مفــاد نامــه شــماره
 ۵۴۳۰۶.۷۴۹۶۴تاریــخ  ۲۰شــهریور  ۱۳۹۶دبیــر هیــات
دولــت آمــده اســت کــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
دســتور خــروج کامــل صندوقهــای حمایتــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت را از فهرســت شــرکتهای
مشــمول واگــذاری ســال  ۱۳۹۶صــادر کنــد.
همچنیــن در ادامــه ایــن نامــه آمــده اســت کــه
صندوقهــای حمایتــی مربوطــه در فهرســت شــرکتهای
گــروه ( )۳مــاده « »۲قانــون اجــرای سیاس ـتهای کلــی
اصــل  ۴۴قانــون اساســی قــرار گیــرد.
بایــد خاطرنشــان کــرد کــه در تاریــخ نهــم اردیبهشـتماه
ســال جــاری نیــز محمدرضــا نعمــتزاده وزیــر وقــت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در نامــهای بــه علــی طیــب
نیــا – وزیــر وقــت امــور اقتصــادی و دارایی – درخواســت
کــرده بــود کــه عناویــن صندوقهــای حمایتــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت از فهرســت شــرکتهای
مشــمول واگــذاری ســال  ۱۳۹۶خــارج شــود.
گفتنــی اســت؛ نعمــت زاده در نامــهای تحــت عنــوان
اصــاح آییننامــه اجرایــی تشــخیص ،انطبــاق و
طبقهبنــدی فعالیتهــا و بنگاههــای اقتصــادی بــه
دبیــر کمیســیون اقتصــاد صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران ،صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع
کوچــک ،صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه
صنایــع الکترونیــک ،صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی و
صنــدوق بیمــه ســرمایه گــذاری فعالیتهــای معدنــی را
بــه عنــوان فهرســت صندوقهــای تابــع ایــن وزارتخانــه
کــه بــه منظــور ضمانــت ،حمایــت و توســعه تشــکیل
شــدهاند اعــام کــرد.
در نامــه وزیــر وقــت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه علــی
طیــب نیــا بــه نهــم اردیبهش ـتماه ســال جــاری آمــده

انـرژی

شماره هشتاد ویک  //هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و شش

سرمایهگذاری استات اویل در
انرژی خورشیدی

ماجرای نامه دو وزیر صنعت به
دو وزیر اقتصاد

ق ضمانــت صــادرات ایــران ،صنــدوق
بــود کــه صنــدو 
ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک و صنــدوق حمایــت
از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک از جملــه
صندوقهــای حمایتــی دولــت هســتند کــه قانــون گــذار
بــه منظــور پوشــش برخــی ریسـکهای تجــاری ،بانکــی،
اجتماعــی و کوتــاه مــدت ،میســر بــودن فرآینــد اجــرای
طرحهــای تولیــدی و اشــتغالزا ،حمایــت از ســرمایه
گذاریهــای ریســک پذیــر و حمایتهــای مالــی و
اعتبــاری در راســتای خریــد یــا انتقــال ،جــذب و توســعه
فناوریهــای پیشــرفته تاســیس و طراحــی کــرده اســت.
در ادامــه ایــن نامــه عنــوان شــده بــود هــر یــک از
صندوقهــا بــرای بخشهــای تخصصــی طراحــی و
پیــش بینــی شــدند بــه رغــم نــام مشــترک ،وظایــف و
اهــداف آنهــا کامــا متفــاوت اســت و بنابرایــن بــرای ســه
مقولــه متفــاوت حکــم یکجــا پیــش بینــی کــردن دور از
مقبولیــت و منطــق بــه شــمار مــیرود.
نعمــت زاده بــا اشــاره بــه ماهیــت صندوقهــا (حمایتــی
بــودن آنهــا) اعــام کــرده بــود کــه بخــش غیردولتــی
بــرای فعالیــت مفیــد در ایــن زمینــه رغبتــی نــدارد
در نتیجــه انتقــال ایــن صندوقهــا احتمــال مســیر
«موسســههای توســعهای مالــی» را میپیمایــد.
وی بــا اشــاره بــه تجربــه کشــورهای مختلــف از جملــه
کشــورهای اروپایــی موفــق در نامــهاش بــه طیــب نیــا
اظهــار کــرده بــود تقریبــا در هیــچ یــک از ایــن کشــورها،
ایــن گــروه از صندوقهــا غیردولتــی نیســتند و تنهــا

نمونــه مشــارکت بخشهــای دولــت و غیردولــت در
جمهــوری فــدرال آلمــان فعــال اســت کــه شــرکای
غیردولتــی آن نیــز ،شــباهت بــه بخــش غیردولتــی،
متناظــر اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران دارد.
در بخــش پایانــی و مهــم نامــ ه نعمــت زاده بــه طیــب
نیــا آمــده بــود کــه حتــی زمزمــه ایــن اقــدام ،بــه طــور
جــد فعالیــت صندوقهــای مذکــور را تحــت تاثیــر قــرار
خواهــد داد و بخشهــای ســرمای ه گــذار و تولیــدی را
مــردد میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بنابــر دو نامــه ارجایــی از وزرای
صنعــت ،معــدن و تجــارت دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه
دو وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی مبنــی بــر خــروج عناوین
صندوقهــای حمایتــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
از فهرســت شــرکتهای مشــمول واگــذاری ســال ۱۳۹۶
بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه مســعود کرباســیان چــه
تصمیمــی را درایــن خصــوص اتخــاذ خواهــد کــرد و آیــا
دغدغــه جــدی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت را در
ایــن خصــوص رفــع میکنــد یــا خیــر؟
در ذیــل بــه ترتیــب تصویــر نامههــای محمــد رضــا
نعمــت زاده بــه علــی طیــب نیــا (دو صفحــه ابتدایــی) در
تاریــخ نهــم اردیبهشــتماه ســال جــاری و نیــز تصویــر
نامــه محمــد شــریعتمداری بــه مســعود کرباســیان
(صفحــه ســوم) در تاریــخ هجدهــم مهرمــاه ســال جــاری
آمــده اســت.
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اســتات اویــل پــس از انــرژی بــادی ،از انــرژی خورشــیدی
بــه عنــوان دومیــن پــروژه انــرژی هــای تجدیدپذیــر خــود
رونمایــی و در ایــن راســتا  ۴۰درصــد از ســهم نیــروگاه
خورشــیدی آمــاده بــه ســاخت « »Apodiبرزیــل را بــه
تازگــی خریــداری کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار دانــش و فنــاوری «انــرژی امــروز»،
ایــن پــروژه عظیــم مــی توانــد بــرق نزدیــک بــه  ۱۶۰هــزار
خانــه در برزیــل را تامیــن کنــد؛ همچنیــن غــول نــروژی
نفــت بــا شــرکت « »Scatec Solarکــه شــرکتی
مســتقل در انــرژی هــای خورشــیدی محســوب مــی شــود،
دربــاره توســعه پــروژه هــای آینــده خورشــیدی در برزیــل
بــه توافــق رســیده اســت.
عــاوه بــر توافــق حاصــل شــده در زمینــه خریــد ســهام،
اســتات اویــل در زمینــه ســاخت و اجــرای طــرح هــای
خورشــیدی نیــز شــرکت خواهــد کــرد.
آیریــن روملهــوف ،مدیــر اجرایــی بخــش انــرژی هــای نــو
اســتات اویــل دربــاره ایــن همــکاری مــی گویــد :کشــور
برزیــل یکــی از مراکــز اصلــی اســتات اویــل در راســتای
اجــرای طــرح هــای بلندپروازانــه مربــوط بــه انــرژی هــای
تجدیدپذیــر بــه شــمار مـیرود؛ مــا از توافــق حاصــل شــده
بــا شــرکت  Scatec Solarو پیــاده ســازی اولیــن
پــروژه خورشــیدی خــود بســیار هیجــان زده هســتیم.
شــایان ذکــر اســت کــه غــول نفــی بــرای ســرمایه گــذاری
و همــکاری در طــرح هــای ســاخت و توســعه پــروژه هــای
خورشــیدی ۲۵ ،میلیــون دالر ســرمایه گــذاری خواهــد
کــرد .پــروژه ســاخت نیــروگاه از مــاه جــاری آغــاز شــده
و در آخــر ســال  ۲۰۱۸آمــاده برقرســانی خواهــد شــد.
روملهــوف در ادامــه مــی افزایــد »:در راســتای جایگزینــی
ســوخت هــای فســیلی بــا انــرژی هــای نــو بــه عنــوان
اســتراتژی اصلــی اســتات اویــل در ســالیان اخیــر ،مــا
توانســته ایــم پیشــرفت قابــل توجهــی در انــرژی هــای
بــادی داشــته باشــیم .حــال زمــان آن رســیده اســت کــه
قــدم هــای آغازیــن ورود بــه انــرژی خورشــیدی برداشــته
شــود؛ پــروژه « »Apodiبــه مــا نشــان خواهــد داد کــه
اســتات اویــل تــا چــه میــزان مــی توانــد در ایــن انــرژی و
بخــش جلــو رود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اولین اظهارات وزیر
سابق نیرو پس از ترک
ساختمان شیشهای

وزیــر پیشــین نیــرو در نخســتین حضــور عمومــی خــود پــس
از تــرک ایــن وزارتخانــه روایــت جدیــدی از رونــد شــکل
گیــری انــرژی هــای نــو در کشــور را تشــریح کــرد و گفــت:
انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران در آســتانه یــک جهــش
بــزرگ اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان در افتتاحیــه
پنجمیــن کنفرانــس انرژیهــای بــادی ایــران کــه نخســتین
ســخنان عمومــی او پــس از تــرک وزارت نیــرو محســوب
میشــود ،بــا اشــاره بــه رونــد شــکلگیری انرژیهــای
تجدیدپذیــر در کشــور اظهــار کــرد :ســال  ۱۳۷۲نخســتین
جرقههــای فعالیــت در حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر در
وزارت نیــرو زده شــد .بــا اینکــه قبــل از آن هــم در زمینــه
احــداث نیروگاههــای برقابــی فعالیتهــای بزرگــی انجــام
شــده و کمــک کننــده بــه حفــظ محیــط زیســت بــود ولــی
رونــد شــروع فعالیتهــای نیروگاههــای بــادی ،خورشــیدی،
زمینگرمایــی و  ...بــه اوایــل دهــه  ۷۰بــاز میگــردد.
وزیــر پیشــین نیــرو افــزود :در آن مقطــع ابتــدا اداره کلــی بــه
نــام دفتــر انرژیهــای نــو بــا حضــور افــراد عالــم و فرهیختــه
ایــن حــوزه در وزارت نیــرو شــکل گرفــت .آن هم در شــرایطی
کــه هیــچ کســی ایــن موضــوع را بــاور نداشــت و در مراکــز
برنامــه ریــزی و حتــی در داخــل وزارت نیــرو تالشهــای
صــورت میگرفــت تــا موانعــی را بــر ســر راه رشــد ایــن نــوع
انــرژی در کشــور بــه وجــود آورنــد.
چیتچیــان تصریــح کــرد :در پــی تشــکیل دفتــر خــا وجــود
یــک بــازوی اجرایــی در ایــن حــوزه بــه خوبــی احســاس
میشــد بنابرایــن بــا تدابیــر صــورت گرفتــه شــرکت انــرژی
هــای نــو ایــران تشــکیل شــد .پــس از احــداث ایــن شــرکت
مجموعــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن شــرکت نبایــد
تنهــا درگیــر فعالیتهــای احــداث نیروگاههــای ایــن
حــوزه باشــد بلکــه بایــد بایســتی نقــش حمایــت از بخــش
خصوصــی را در ایــن زمینــه ایفــا کنــد لــذا ایــن شــرکت بــه
عنــوان مجموعــه دولتــی تلقــی شــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در یکســال اخیــر طبــق قانــون
مصــوب مجلــس ایــن ســاختار بــه ســازمان انرژیهــای
تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی مبــدل شــده اســت ،بیــان
کــرد :در ابتــدای ایــن کار تــاش فعــاالن ایــن حــوزه روی
معرفــی چنیــن نیروگاههایــی بــرای آحــاد جامعــه متمرکــز
شــد .لــذا برنامهریــزی وســیعی بــرای اجــرای پروژههــای
پایلــوت ایــن بخــش صــورت گرفــت تــا ایــن صنعــت بــه
خوبــی در بیــن مــردم شــناخته شــود.
وزیــر پیشــین نیــرو یــادآور شــد :همزمــان بــا ایــن اقــدام
تحقیقــات توســط دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی نیــز مــورد
توجــه قــرار گرفــت و بــا معرفــی ایــن امــر بــه مجامــع علمــی
و پشــتیبانی وزارت نیــرو طرحهــای جــدی بــرای توســعه
پژوهــش در ایــن بخــش برداشــته شــد.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه اینکــه خریــد تضمینــی و
ابــاغ نرخهــا روح جدیــدی بــه فعالیتهــای ایــن حــوزه
بخشــید ،خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون امــکان ســاخت ۱۰۰
مــگاوات توربیــن بــادی در کشــور وجــود دارد کــه براســاس
برنامهریــزی صــورت گرفتــه امســال حداقــل  ۵۰توربیــن
بــادی در کشــور نصــب خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه همــت دانشــگاههای صنعتــی شــریف
و تهــران توربینهــای آبــی کوچــک ســاخته شــده و بــه
بهرهبــرداری رســیده اســت ،افــزود :در ابتــدای کار تامیــن
منابــع مالــی صرفــا متکــی بــه اعتبــارات دولتــی بــود ولــی
هــم اکنــون بخــش خصوصــی وارد کار شــده و اســتفاده از
فاینانــس و ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی نیــز امــکان
پذیــر شــده کــه چنیــن ظرفیــت هــای انرژیهــای بــادی مــا
را در آســتانه یــک حرکــت جــدی قــرار داده اســت.
وزیــر پیشــین نیــرو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود،
گفــت :هــم اکنــون قریــب بــه  ۱۱هــزار و  ۵۰۰مــگاوات
نیروگاههــای برقابــی در حــال بهرهبــرداری اســت کــه از
ایــن تعــداد هــزار و  ۷۹۸مــگاوات در دولــت یازدهــم بــه
بهرهبــرداری رســیده اســت .همچنیــن در ابتــدای دولــت
یازدهــم  ۱۲۸مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق بــادی و
خورشــیدی در حــال بهــره بــرداری بــود کــه هــم اکنــون
ایــن رقــم نیــز بــه  ۴۰۰مــگاوات رســیده اســت.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه امضــای قــرارداد خریــد دو هــزار
مــگاوات بــرق تولیــدی انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور،
گفــت :امیدواریــم بــا حمایــت بخشهــای مختلــف کشــور
از ایــن حــوزه در ســالهای آینــده شــاهد چهــره دیگــری از
ایــن صنعــت در ایــران باشــیم.

انـرژی

شماره هشتاد ویک  //هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و شش

فرانسه خواستار گسترش
روابط اقتصادی با ایران شد
برونــو لومیــر ،وزیــر دارایــی فرانســه طــی دیــدار بــا وزیــر
اقتصــاد کشــورمان ضمــن تاکیــد بــر لــزوم و حمایــت
دولــت ایــن کشــور از پابرجــا مانــدن معاهــده برجــام ،از
عــزم جــدی دولــت متبــوع خــود بــرای توســعه روابــط
اقتصــادی بــا ایــران خبــر داد.
در ایــن دیــدار کــه در حاشــیه اجــاس ســاالنه
بانــک جهانــی برگــزار شــد ،وزیــر دارایــی فرانســه
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اهمیــت توافــق هســته
ای (برجــام) پایبنــدی بــه آنــرا مهــم خوانــد و بــر
عالقمنــدی کشــورش بــه گســترش روابــط اقتصــادی بــا
ایــران تاکیــد کــرد.
وزیــر دارایــی فرانســه بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه بخوبــی بــا
ایــران آشناســت و ســفر هــای متعــددی در گذشــته بــه
کشــورمان داشــته اســت بــر عــزم جــدی دولــت فرانســه
بــرای تحکیــم و توســعه روابــط بــا ایــران تاکیــد کــرد.
لومیــر ضمــن بــا اهمیــت خوانــدن اقدامــات خــوب
ایــران در حــوزه شــفافیت مالــی و نظارتهــای انجــام
شــده توســط سیســتم بانکــی ،دســتیابی بــه ســطحی از
اســتاندارد هــای بیــن المللــی در ایــن راســتا را خواهــان
و آنــرا در تحقــق اهــداف رو بــه گســترش تعامــات مالــی
بیــن المللــی ایــران بســیا موثــر دانســت و آمادگــی
کشــورش بــرای همــکاری در ایــن زمینــه را اعــان کــرد.
وزیــر اقتصــاد کشــورمان نیــز طــی ســخنانی در ایــن
دیــدار ،بــا اشــاره بــه ســطح رو بــه افزایــش حجــم روابــط
بیــن دو کشــور ،آمادگــی جمهــوری اســامی بــرای
همــکاری در حــوزه هــای مختلــف را اعــام کــرد.
مســعود کرباســیان ســپس بــا اشــاره بــه اهمیــت روابــط
بانکــی بــا فرانســه ،ضمــن اســتقبال از برقــراری روابــط
کارگــزاری بوجــود آمــده بــا سیســتم بانکــی ایــران،
اســتفاده از منابــع بانکــی بــرای اجــرای پــروژه ای مــورد
نظــر مشــترک را راهــی بــرای ایجــاد فرصتهــای بیشــتر
در مســیر همکاریهــای مشــترک دانســت.
کرباســیان در ادامــه ،پیشــرفت هــای اقتصادی کشــورمان
رادر حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی تشــریح کرد.
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پاسخ زنگنه به سواالت نمایندگان
در جلسه کمیسیون انرژی چه بود؟
وزیــر نفــت بــا حضــور در جلســه کمیســیون انــرژی
مجلــس بــه ســواالت نــادر قاضــی پــور نماینــده ارومیــه
و حســینعلی حاجــی دلیگانــی نماینــده شــاهین شــهر
پاســخ داد.
جــال میرزایــی در گفتوگــو ا ایســنا بــا اشــاره بــه
جلســه عصــر امــروز کمیســیون انــرژی کــه بــا حضــور
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت برگــزار شــد ،گفــت :قاضــی
پــور نماینــده ارومیــه ابتــدا در مــورد ایــن کــه چــرا
شــرکتهای زیــر مجموعــه وزارت نفــت گرایــش بــه
واردات لولــه دارنــد در حالــی کارخانههــای داخــل
کشــور بــه خاطــر نبــود تقاضــا بــه تعطیلــی کشــانده
شــدهاند ،ســوال کــرد؛ کــه وزیــر نفــت هــم در پاســخ
اظهــار کــرد کــه ســه کارخانــه لولــه ســازی در کشــور
وجــود دارد امــا بــرای لولــه هــای خاصــی کــه انتقــال گاز
تــرش را انجــام مــی دهــد امــکان تولیــد آن در داخــل
وجــود نــدارد ،قــرارداد  ۶۰۰میلیــون دالری بیــن یــک
شــرکت خارجــی بــا شــرکت فــوالد آلیــاژی اصفهــان بــه
امضــاء رســیده تــا ایــن لولههــا نیــز در داخــل تولیــد
شــوند.
وی افــزود:واردات بــی رویــه پمپهــای صنعــت و نیــز
رابطــه وزارت نفــت بــا شــرکتهای دانــش بنیــان و
دانشــگاه هــا از دیگــر ســواالت مطــرح در ایــن جلســه
بــود ،کــه وزیــر نفــت اظهــار کــرد :در مــورد واردات بــه
طــور کلــی قانــون رعایــت شــده و در زمینــه ارتبــاط بــا
دانشــگاه هــا نیــز دربــاره افزایــش بازیافــت اعــام کردیــم
کــه طرحهــای مــورد نظــر خــود را ارائــه کننــد و ارتبــاط
مــا در مــورد فرآوردههــای نفتــی نیــز تقویــت شــود.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس در ادامــه بیــان
کــرد :علــت عــدم افزایــش کارمزدهــای جایــگاه هــای
فــروش نفــت و همچنیــن علــت عــدم نظــارت وزارت
نفــت بــر پاالیشــگاه هــا نیــز از دیگــر ســواالت نمایندگان
از وزیــر نفــت بــود کــه زنگنــه در مــورد پاالیشــگاه هــا
اظهــار داشــت کــه برخــی از آن هــا شــبه دولتی هســتند
و وزارت نفــت نمــی توانــد بــر آن هــا نظــارت داشــته
باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
سرمایهگذاری  ۹۳میلیارد دالری ترکمنستان در
نفت و گاز
رییــس جمهــور ترکمنســتان وعــده داد دههــا میلیــارد دالر
بــرای تقویــت بخــش نفــت و گاز ایــن کشــور کــه از اُفــت
قیمتهــای جهانــی و کاهــش تقاضــا از ســوی روســیه
لطمــه دیــد ه اســت ،هزینــه کنــد.
ُ
بــه گــزارش ایســنا ،قربانقلــی بــردی محمــداف گفــت :در
هفــت ســال آینــده مــا  ۲۴۰میلیــارد منــات ســرمایهگذاری
خواهیــم کــرد .میــزان ســرمایهگذاری در مجموعــه نفــت و
گاز  ۱۵۹میلیــارد منــات خواهــد بــود.
ترکمنســتان کــه چهارمیــن ذخایــر بــزرگ گاز جهــان را در
اختیــار دارد ،پــس از اینکــه روســیه خرید گاز ترکمنســتان
را در ســال  ۲۰۱۶متوقــف کــرد ،بــه فــروش انــرژی بــه
چیــن متکــی اســت.
بــردی محمــداُف همچنیــن وعــده داد کــه ترکمنســتان
بــزودی تولیــد خودروهــای برقــی را بــا هــدف متنــوع
ســازی اقتصــاد متکــی بــه هیدروکربــن ایــن کشــور آغــاز
خواهــد کــرد.
رییــس جمهــور ترکمنســتان گفــت :دولــت درآمدهــا را
بــا کاهــش یارانههــای دولتــی کــه از ســوی دولــت قبلــی
عرضــه شــدند ،افزایــش خواهــد داد.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،یارانههایــی کــه در
دهــه  ۱۹۹۰معرفــی شــدند ،بــرق ،آب و گاز رایــگان بــرای
شــهروندان ایــن کشــور فراهــم کــرده بــود.
امکان تامین انرژی کل جهان با نیروگاه بادی
محققــان بــه تازگــی ادعــا کردهانــد کــه بادهــای اقیانوســی
میتواننــد بــرای گــردش توربینهــای بــادی بــه قــدری
موثــر باشــند کــه بــرق مــورد نیــاز کل جهــان را تامیــن
کننــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از گیزمــگ ،بــاد یکــی از
پاکتریــن منابــع تامیــن انــرژی در جهــان محســوب
میشــود.
در تحقیقــی کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت محققــان
موسســه تحقیقاتــی «کارنگــی»( )Carengieاعــام
کردهانــد کــه نیروگاههــای بــادی کــه در اقیانوسهــا

احــداث میشــوند میتواننــد تولیــد انــرژی بســیار
بیشــتری نســبت بــه نیروگاههــای بــادی کــه در خشــکی
قــرار دارنــد ،داشــته باشــند.
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق اقیانــوس اطلــس شــمالی
میتوانــد بــه تنهایــی انــرژی مــورد نیــاز کل تمدنهــای
بشــری امــروز را بــا نیروگاههــای بــادی تامیــن کنــد.
در زمینــه اســتفاده از نیروگاههــای بــادی آمریــکا در
مقــام ســوم بعــد از انگلیــس و اتحادیــه اروپــا قــرار دارد
و بــه همیــن دلیــل مقامــات وزارت انــرژی ایــن کشــور در
حــال تــاش بــرای بهبــود وضعیــت آمریــکا در ایــن زمینــه
هســتند.
یکــی از مزایــای احــداث ایــن نیروگاههــا در اقیانــوس
عــاوه بــر حجــم بیشــتر بــاد ،فاصلــه آنهــا از محــل زندگــی
شــهروندان و خطــر کمتــر بــرای پرنــدگان اســت.
در محاســبات تئــوری مشــخص شــده اســت کــه میــزان
بازدهــی ایــن نیروگاههــا حــدودا پنــج برابــر بیشــتر از
نیروگاههــای خشــکی اســت امــا ســوالی کــه وجــود دارد
ایــن اســت کــه آیــا میتــوان تمــام انــرژی بــادی موجــود
را بــه بــرق تبدیــل کــرد یــا نــه.
محققــان موسســه کارنگــی بــه ایــن مســئله نیــز
پر د ا ختها نــد .
«کــن کالدریــا»( )Ken Calderiaیکــی از محققــان
ایــن تحققیــق در ایــن رابطــه گفــت :تنــد بــودن بادهــا در
ایــن مناطــق میتوانــد وضعیــت تولیــد انــرژی را بهبــود
دهــد و میتــوان بهــره بهتــری نســبت بــه نیروگاههــای
خشــکی از آنهــا دریافــت کــرد .هــر چنــد کــه تمــام انــرژی
بــاد قابــل اســتفاده نباشــد.
محققــان ال اســتفاده از مدلســازی رایانــهای متوجــه
شــدند کــه در صورتــی کــه دقیقــا مشــابه یــک نیــروگاه
زمینــی را در اقیانــوس احــداث کننــد میتواننــد ســه برابــر
انــرژی تولیــد شــده آن را در خروجــی دریافــت کننــد.
دلیــل ایــن اختــاف عــاوه بــر تفــاوت حجــم بــاد،
تفــاوت شــرایط جــوی در دریــا و خشــکی اســت.
گرمــای آب خصوصــا در اقیانــوس اطلــس شــمالی
ســبب میشــود کــه بادهــای پرقــدرت در ارتفاعهــای
پایینتــری بوزنــد و بــه همیــن دلیــل تــوان تولیــدی
توربینهــا افزایــش مییابــد.
استارت همکاری ایران و ارمنستان زده شد
سرپرســت وزارت نیــرو گفــت :خوشــبختانه مذاکــرات

انـرژی
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بــه گــزارش امــروز ،حســن روحانــی امــروز هنــگام دریافــت
اســتوارنامه ســفیر جدیــد نیجریــه ،گفــت :اراده جمهــوری
اســامی ایــران ،توســعه همکاریهــا و روابــط بــا کشــور
دوســت و بــرادر نیجریــه اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت تــاش مســئوالن دو
کشــور بــرای تســریع در اجــرا و عملیاتــی شــدن توافقــات
تهــران – آبوجــا ،خاطــر نشــان کــرد :بایــد از توانمندیهــا
و ظرفیتهــای موجــود در ایــران و نیجریــه در بخشهــای
مختلــف در راســتای توســعه روابــط و مناســبات اســتفاده
کنیــم.
رییسجمهــور ادامــه داد :جمهــوری اســامی ایــران آمــاده
ارایــه خدمــات فنــی – مهندســی در بخشهــای مختلــف
جادهســازی ،انــرژی و تولیــد بــرق بــه نیجریــه و نیــز
توســعه روابــط فرهنگــی ،دانشــگاهی ،فنــاوری و اقتصــادی
بــا ایــن کشــور اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری ایــران و نیجریــه در
ســازمانهای بینالمللــی ،گفــت :امــروز تروریســم خطــری
بــرای همــه جهــان بشــمار مــیرود و مبــارزه بــا آن نیــز
نیازمنــد همــکاری و اراده همــه کشــورها اســت.
ابراهیــم حمــزه ،ســفیر جدیــد نیجریــه ،نیــز در ایــن
دیــدار ضمــن تقدیــم اســتوارنامه خــود بــه رییــس جمهــور
کشــورمان بــر ضــرورت توســعه مناســبات دو کشــور در
زمینههــای مختلــف اشــاره و خواســتار گســترش روابــط
و همکاریهــای همــه جانبــه بــا ایــران شــد.
ســفیر جدیــد نیجریــه ســخنان اخیــر رییــس جمهــور
آمریــکا در مــورد برجــام و ایــران را تأسـفبرانگیز دانســت و
گفــت :امــروز همــه جهــان یکپارچــه علیــه مخالفــان برجــام
ایســتادهاند.

بســیار خوبــی بــا طــرف ارمنــی در زمینــه توســعه روابــط
میــان دو کشــور در زمینــه صنعــت آب و بــرق انجــام شــد و
مــا امیدواریــم بــا توجــه بــه پتانســیلهای بســیار خــوب دو
کشــور در زمینــه صنعــت آب و بــرق بتوانیــم میــزان ایــن
روابــط را گســترش دهیــم.
بهگــزارش ایســنا ،ســتار محمــودی امــروز در دیــدار بــا
کارن کاراپتیــان ،نخســت وزیــر ارمنســتان ضمــن اشــاره
بــه لــزوم همکاریهــای بیشــتر میــان دو کشــور در زمینــه
آب و انــرژی اظهــار کــرد :روابــط دوســتانه دو کشــور در
زمینــه صنعــت آب و بــرق از ســابقه دیرین ـهای برخــوردار
اســت و در حــال حاضــر پیمانــکاران زیــادی از کشــورمان در
ایــن صنعــت در حــال کار بــر روی پروژههــای ارمنســتان
هســتند.
وی تصریــح کــرد :در ایــن نشســت بــا نخســت وزیــر
ارمنســتان در مــورد تســهیل در کار پیمانــکاران ایرانــی
و حمایــت بیشــتر از آنهــا صحبــت شــد و خوشــبختانه
ایشــان نیــز قــول مســاعد همــکاری دادنــد.
محمــودی ادامــه داد :همچنیــن صحبتهایــی نیــز در
زمینــه پاکســازی رودخانــه ارس از زهابهــای ناشــی از
ورود ضایعــات کارخانــه مــس ارمنســتان صــورت گرفــت
و قــرار شــد کــه در ایــن زمینــه نیــز اقدامــات موثرتــری
صــورت گیــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنیــن در یکــی این نشســت مقرر
شــد ســفیران دو کشــور کارگروههــا و کمیســیونهایی
جهــت تســهیل روابــط دو کشــور در بخشهــای گوناگــون
تشــکیل دهنــد کــه میتوانــد در تعمیــق روابــط دو کشــور
تأثیرگــذار باشــد.
وی ادامــه داد :وزیــر نیــروی ایــران و وزیــر انــرژی و منابــع
طبیعــی ارمنســتان نیــز بــه عنــوان روســای کمیســیون
دستورالعمل جدید استراتژی ساختمانی برق
اقتصــادی دو کشــور بایــد برنامههــای مشــخصی را جهــت
تعمیــق روابــط اقتصــادی دو کشــور در زمینههــای مختلــف مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ
گفــت :تــا پایــان ســال جــاری دســتورالعمل جامــع در
مشــخص و پیگیــری کننــد.
زمینــه اســتراتژی ســاختمانی در معاونــت مهندســی
آمادگی ایران برای ارایه خدمات مهندسی برق به بــا توجــه بــه رویکــرد جدیــد در صنعــت بــرق تدویــن
میشــو د .
نیجریه
رییسجمهــور گســترش و تقویــت مناســبات بــا کشــورهای حســین صبــوری بــا تشــکر از معاونــت مهندســی و نظــارت
آفریقایــی بویــژه نیجریــه بهعنــوان یــک کشــور دوســت و بــا اشــاره بــه لــزوم بهینــه ســازی ســاختمانها و پسـتهای
مســلمان را از اصــول سیاســت خارجــی ایــران برشــمرد و زمینــی بــرق در ســطح شــهر تهــران ،بــر وحــدت رویــه در
تاکیــد کــرد کــه شــرکتهای بــزرگ ایرانــی آمــاده پیشــبرد شــرکت تاکیــد کــرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ
طرحهــای توســعه ای نیجریــه هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افــزود :امــور ســاختمانی بایــد تحــت نظــارت معاونــت
مهندســی و نظــارت انجــام پذیــرد و تدوین دســتورالعملی
در زمینــه اســتراتژیهای جدیــد در امــور ســاختمانی و
پســتها بــا رویکــرد جدیــد در صنعــت بــرق الزامــی
اســت.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم بــروز رســانی بانــک اطالعاتــی
در تمامــی مــوارد ســاختمانی جهــت یکپارچهســازی
در شــرکت توســط معاونــت مهندســی گفــت :ایــن امــر
باعــث ســهولت در انجــام فعالیتهــای شــرکت در زمینــه
ســاختمانی میشــود.
صبــوری بــه اهمیــت نگــه داری پســتهای زمینــی و
لــزوم نظــارت بیشــتر جهــت پیشــگیری از تخریــب آنهــا ،و
توجــه بــه نظافــت و بازســازی پس ـتهای تخریــب شــده
اشــاره کــرد.
سهم عمده سرمایهگذاری انرژی از آن
برق میشود
مدیرعامــل شــرکت بــورس انــرژی گفــت :از ســال ۲۰۱۴
تــا ســال  ۲۰۳۵انتظــار مــیرود بــرق ســهم عمــده
ســرمایهگذاریها در حــوزه انــرژی را داشــته باشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز» ،علــی
حســینی امــروز در پنــل تخصصــی ســومین کنگــره
راهبــردی نفــت و نیــرو بــا اشــاره بــه انــواع ابزارهــای
تامیــن مالــی کــه در ســال  ۱۳۸۴تصویــب و در
ایــن ســالها اجــرا شــده اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه
ســرمایهگذاریها از ســال  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۱۳نفــت و بــرق
ســپس زغــال ســنگ و ســپس ســوختهای پــاک در
اولویــت بودنــد.
بــه گفتــه ایــن مســئول بــازار ســرمایه ،از ســال ۲۰۱۴
تــا ســال  ۲۰۳۵انتظــار مــیرود بــرق ســهم عمــده
ســرمایهگذاریها در حــوزه انــرژی را داشــته باشــد.
وی افــزود :در  ۱۰ســال آینــده در ایــران مصــرف بــرق
دو برابــر میشــود و نیــاز بــه ایجــاد  ۵۰هــزار مــگاوات
ظرفیــت جدیــد اســت .همچنیــن  ۶۰۰میلیــارد دالر نیــاز
بــه ســرمایهگذاری در بخــش نفــت اســت.
ایران در رتبه سوم برخورداری از ظرفیتهای
اکتشافی نفت و گاز در دنیا
بــه گــزارش عصــر چهارشــنبه ایرنــا از وزارت نفــت،
ســیدصالح هنــدی اضافــه کــرد :اگرچــه مصــرف نفــت در

جهــان رو بــه کاهــش و مصــرف گاز رو بــه افزایــش اســت،
امــا در مجمــوع در آینــده ،تقاضــای نفــت و گاز بــر عرضــه
آن پیشــی میگیــرد و وظیفــه تولیدکننــدگان نفــت و
گاز اســت کــه در مســیر رفــع ایــن دغدغــه گام بردارنــد
و امنیــت انــرژی را تضمیــن کننــد.
وی بــه ظرفیــت خــوب ذخایــر نفــت و گاز در جنــوب
غــرب ایــران اشــاره کــرد و گفــت :همچنیــن ظرفیتهــای
هیدروکربــوری در کپـهداغ (شــمال شــرق) و مقــدار کمــی
هــم در شــمال غــرب کشــور وجــود دارد.
هنــدی ،بــا یــادآوری اینکــه ظرفیتهــای هیدروکربــوری
ایــران محــدود بــه ذخایــر متعــارف نیســت و در حــوزه
شــیلهای گازی و نفتــی هــم پتانســیل خوبــی در کشــور
وجــود دارد ،افــزود :البتــه ذخایــر نامتعــارف اکنــون
در اولویــت مــا نیســت امــا اگــر زمانــی شــرایط بــرای
برداشــت از ایــن ذخایــر فراهــم باشــد ،ایــران در ایــن
زمینــه نیــز قابلیتهــای زیــادی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه از بیــن  14بلــوک اکتشــافی تعریــف
شــده ،کار  10بلــوک بــه پایــان رســیده اســت ،ادامــه داد:
بــا جــذب  1.2میلیــارد دالر ســرمایه توانســتهایم 1.6
میلیــارد بشــکه نفــت و  16.6تی.ســی.اف گاز بــه ذخایــر
درجــای نفــت و گاز کشــور اضافــه کنیــم.
هنــدی بــا اشــاره بــه تعریــف  14بلــوک جدیــد اکتشــافی،
ابــراز امیــدواری کــرد کــه مناقصــه هــای مربــوط بــه ایــن
بلوکهــا نیــز بــه ترتیــب برگــزار شــود.
وی گفــت :عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات مشــترکی بــا
شــرکتهای خارجــی در حــوزه اکتشــاف در دســتور کار
داریــم.
فزایش  900هزار بشکه ای تولید نفت ایران
بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) و منابــع ثانــوی ایــن ســازمان،
حجــم تولیــد نفــت ایــران در مــاه ســپتامبر نســبت بــه
مــاه اوت بــا  900هــزار بشــکه در روز افزایــش ،بــه 3
میلیــون و  827هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.
ایــن رقــم پاییــن تــر از  3میلیــون و  830هــزار بشــکه ای
اســت کــه ایــران در مــاه ژوئیــه تولیــد کــرده بــود.
آمارهــای ارائــه شــده از ســوی دولــت ایــران (منابــع
اولیــه) نشــان مــی دهــد کــه حجــم تولیــد نفــت ایــن
کشــور در مــاه ســپتامبر بــا  3هــزار بشــکه افزایــش بــه 3
میلیــون و  848هــزار بشــکه در روز رســیده بــود.

انـرژی
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اوپــک در گــزارش ماهانــه خــود اعــام کــرد کــه میانگیــن
قیمــت نفــت ســنگین ایــران در مــاه ســپتامبر بــا 7.3
درصــد افزایــش نســبت بــه مــاه اوت ،معــادل  3دالر و 57
ســنت ،بــه  52دالر و  27ســنت رســید .بدیــن ترتیــب
میانگیــن قیمــت نفــت ایــران در ســال  2017بــه  49دال
و  60ســنت رســیده اســت ،در حالــی کــه ایــن رقــم در
ســال  2016میــادی  37دالر و 14ســنت بــود.
تصمیم برزیل به افزایش تولید نفت پیش از ورود به
عصر تجدیدپذیرها
رویتــرز بــه نقــل از معــاون وزیــر انــرژی برزیــل گــزارش
داد کــه ایــن کشــور قصــد دارد پیــش از ورود جهــان بــه
عرصــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر و پیــش از ایــن کــه فــن
آوری هــای نویــن ،تقاضــا بــرای ســوخت هــای فســیلی را
تحــت تاثیــر قــرار دهــد ،اکتشــاف و تولیــد نفــت خــود را
افزایــش دهــد.
پائولــو پدروســا گفــت :عصــر حجــر بــه علــت کمبــود
ســنگ پایــان نیافــت و عصــر نفــت نیــز بــه دلیــل کمبــود
نفــت پایــان نمــی پذیــرد؛ زمانــی بــود کــه نگــران باقــی
مانــدن نفــت بــرای نســل هــای آینــده بودیــم و بایــد
ایــن کاال را بــا احتیــاط کشــف و تولیــد مــی کردیــم،
امــا اکنــون خــاف ایــن اســت؛ مــا بایــد در مصــرف نفــت
عجلــه کنیــم.
قرارگرفتن یک ایرانی در راس کنگره جهانی
کابل
کالهــی صمدی،عضــو هیــات نماینــدگان و نایــب رییــس
کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق
تهــران ،ریاســت بــر ســندیکای صنعــت بــرق را نیــز در
کارنامــه دارد.
اصلــی تریــن نشســت فدراســیون بیــن المللــی کابــل،
کنگــره جهانــی کابــل اســت کــه هــر ســاله بــه منظــور
گفــت و گــو و بررســی مســایل ایــن صنعــت زیربنایــی
تشــکیل مــی شــود .کنگــره امســال اکنــون در شــهر
بارســلون پایتخــت اســپانیا برپاســت و در انتخابــات
هیئــت رئیســه جدیــد ایــن کنگــره« ،علیرضــا کالهــی»
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران ،توانســت کرســی عضویــت در هیــات
رییســه «کنگــره جهانــی کابــل» را تصاحــب کنــد.
فدراســیون بیــن المللــی کابــل (International
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)Cablemakers Federationبزرگتریــن تریــن
نهــاد بیــن المللــی صنعــت کابــل در جهــان بــه شــمار
مــی رود کــه بیــش از  80درصــد ظرفیــت ایــن صنعــت
 200میلیــارد دالری در آن عضــو هســتند.
در کنگــره بــرای دومیــن بــار ،ایــران بــا نمایندگــی
علیرضــا کالهــی مدیرعامــل شــرکت ســیم و کابــل ابهــر
و عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــه عنــوان تنهــا
عضــو ایرانــی  ICFدر ایــن نشســت حضــور داشــته اســت
و او بــه همــراه مدیرعامــل شــرکت دوکاب بــه عنــوان
تنهــا نماینــدگان خاورمیانــه بــه هیــات رئیســه ICFراه
یافتــه اســت.
واردات برق پاکستان از ایران بیشتر میشود
کمیتــه انــرژی کابینــه پاکســتان ضمــن موافقــت بــا
افزایــش واردات بــرق از ایــران ،بــه وزارت نیــروی ایــن
کشــور دســتور داد تــا ترتیبــات الزم را دراینبــاره فراهــم
کنــد.
کمیتــه انــرژی کابینــه پاکســتان بــا خریــد  ۱۰۰مــگاوات
بــرق بیشــتر از ایــران موافقــت کــرد و بــه وزارت نیــروی
ایــن کشــور دســتور داد تــا ترتیبــات الزم را دراینبــاره
فراهــم نمــوده و اقدامــات اولیــه را بهســرعت انجــام دهــد.
پاکســتان تــودی نوشــت :کمیتــه انــرژی کابینــه پاکســتان
بــا خریــد  100مــگاوات بــرق بیشــتر از ایــران موافقــت
کــرد و بــه وزارت نیــروی ایــن کشــور دســتور داد تــا
ترتیبــات الزم را دراینبــاره فراهــم نمــوده و اقدامــات
اولیــه را بهســرعت انجــام دهــد.
در ایــن نشســت کــه بــه ریاســت شــاهد خاقــان عباســی،
نخســتوزیر پاکســتان برگــزار شــد ،رونــد پیشــرفت
پــروژه خــط انتقــال بــرق بنــدر قســیم ،نیروگاههــای
بــرق بــا ســوخت زغالســنگ ،پــروژه نیلــوم جهلــوم ،و
پروژههــای برقآبــی تاربــا آی وی و گولــن گل مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت وزارت نیــروی پاکســتان اعــام کــرد
کــه دولــت ایــران عالقهمنــد بــه تأمیــن  100مــگاوات
بــرق بیشــتر عــاوه بــر ترتیبــات موجــود بــرای 100
مــگاوات برقــی اســت کــه پیشازایــن قــرارداد صــادرات
آن منعقــد شــده بــود .بهمنظــور تأمیــن نیازهــای فــوری
منطقــه مکــران و بهویــژه بنــدر گــوادر و منطقــه صنعتــی
آن ،خــط انتقــال و شــبکه توزیــع  100مــگاوات بــرق
بیشــتر ارســالی از ایــران بایــد ســاخته شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیشبینی زنگنه محقق میشود
حــدود یــک مــاه از پیشبینــی زنگنــه از امضــای ۱۰
قــرارداد جدیــد نفتــی در قالــب  IPCتــا پایــان ســال ۹۶
گذشــته و بــا اینکــه وزارت نفــت فقــط پنــج مــاه فرصــت
دارد ،هنــوز مســئوالن زیربــط پاســخ قطعــی بــه ایــن
پرســش کــه قــرارداد کــدام میــدان بعــد از قــرارداد فــاز
 ۱۱پــارس جنوبــی امضــا خواهــد شــد ندادهانــد ،از ســوی
دیگــر جریانــات سیاســی از جملــه احتمــال تغییــر سیاســت
ریاســت جمهــوری آمریــکا نگرانــی هایــی را در رونــد ادامــه
مذاکــرات ایجــاد کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اوایــل شــهریورماه زنگنــه درمــورد
امضــای  ۱۰قــرارداد نفتــی تــا پایــان ســال توضیــح داد
ایــن یــک مجموعــه اســت و نمیتــوان تعــداد دقیقــی
عنــوان کــرد امــا براســاس مذاکــرات جــدی انجــام شــده بــا
طرفیــن قراردادهــا ،پیشبینــی میشــود کــه حــدود ۱۰
قــرارداد امضــا شــود.
وی اعــام کــرده بــود کــه امضــای قراردادهــای جدیــد
نفتــی اولویــت بنــدی شــدهاند و همــه مذاکــرات بــه خوبــی
پیــش میرونــد و هیــچ مذاکــرهای مانــع مذاکــرات دیگــری
نیســت.
وزیــر نفــت در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مهمتریــن
قــرارداد پــس از امضــای قــرارداد طــرح توســعه فــاز ۱۱
پــارس جنوبــی بــا کنسرســیومی بــه رهبــری شــرکت
فرانســوی توتــال چــه خواهــد بــود؟ گفــت :طــرح توســعه
الیههــای نفتــی پــارس جنوبــی ،میــدان مشــترک آذر،
میــدان هــای ســهراب ،آب تیمــور ،منصــوری و آزادگان در

اولویــت قــرار دارنــد.
پــس از اظهــارات وزیــر جملــه «امضــای  ۱۰قــرارداد
جدیــد نفتــی تــا پایــان ســال» بارهــا از زبــان مســئوالن
مختلــف نفتــی شــنیده و بــر ایــن موضــوع تاکیــد
شــد کــه مذاکــرات بــا  ۱۰شــرکت بــزرگ نفتــی دنیــا
همزمــان درحــال انجــام اســت .در ایــن مــدت نیــز برخــی
شــرکتهای خارجــی نتایــج مطالعــات خــود روی میادیــن
مختلــف را ارائــه کردنــد.
بــر ایــن اســاس تــا کنــون نتایــج مطالعــات شــرکت
ملــی نفــت تایلنــد ( )PTTEPروی میدانهــای بــال،
چنگولــه و دالپــری ،در نشســت مشــترک میــان نماینــدگان
ایــن شــرکت و شــرکت ملــی نفــت ایــران تشــریح شــده
اســت .شــرکت ملــی نفــت عــاوه بــر امضــای تفاهمنامــه
بــا شــرکت ملــی نفــت تایلنــد ،پیــش از ایــن بــرای مطالعــه
میــدان بــال بــا شــرکت گاز کــره جنوبــی ،بــرای
میــدان دالپــری بــا شــرکت اواموی اتریــش و بــرای میــدان
چنگولــه بــا شــرکتهای گازپرومنفــت روســیه و دیاناو
نــروژ هــم تفاهمنامــه همــکاری امضــا کــرده اســت.
همچنیــن شــرکت گازپرومنفــت نتایــج مطالعــات خــود
را بــرای میدانهــای چنگولــه و چشــمه خــوش ارائــه
کــرده اســت .گازپــروم نفــت بــرای مطالعــه میــدان
چنگولــه بــا شــرکت مهندســی و توســعه نفــت (متــن) و
میــدان چشــمه خــوش بــا شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی
تفاهمنامــه امضــا کــرده بود.طرحهــای توســعه مخــزن
بنگســتان میــدان منصــوری را کــه از ســوی شــرکتهای

انـرژی
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لــوک اویــل روســیه و شــرکت دولتــی نفــت اندونــزی
(پرتامینــا) ارائــه شــده اســت نیــز ارائــه شــده و در یکصــد
و چهــل و یکمیــن جلســه کمیتــه مشــاوران مدیریــت
مخــازن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .از ســوی دیگــر
فرآینــد برگــزاری مناقصــه توســعه میــدان نفتــی آزادگان
نیــز بــه قــوت خــود باقــی اســت و هفــت شــرکت بــه
صــورت جــدی در ایــن فرآینــد حضــور دارنــد.
مذاکــرات بــا غــول های بــزرگ نفتــی در حالــی ادامــه دارد
کــه احتمــال تغییــر سیاســت ریاســت جمهــوری آمریــکا
نگرانــی هایــی را رونــد ایــن مذاکــرات ایجــاد کــرده اســت.
نگرانــی هایــی کــه مســئوالن مختلــف نفتــی در آخریــن
اظهــارات خــود آن را بیجــا دانســته و بــر ایــن موضــوع کــه
تصمیــم آمریــکا خللــی در رونــد مذاکــرات ایجــاد نکــرده
تاکیــد کردنــد.
بــه گفتــه علــی کاردر ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایران
مذاکــرات نفتــی بــا شــرکتهای خارجــی بــه قــوت خــود
باقــی اســت و تمایــل بــرای مذاکــرات کاهــش نیافتــه و
همزمــان بــه طــور مــوازی بــا  ۱۰شــرکت در حــال مذاکــره
هســتیم .امیدواریــم مذاکــره میدانهــای آب تیمــور،
منصــوری و یــادآوران بــه نتیجــه برســد .تغییــر سیاســت
آمریــکا فعــا شــرایط را تغییــر نــداده اســت .کشــورهای
چیــن و شــوروی عکسالعملــی نداشــته انــد .اروپــا هــم
محکــم اســت و شــرکتهای معتبــر خودشــان را فرســتاده
و پیامشــان ایــن اســت کــه همراهــی خواهنــد کــرد.
همچنیــن غــام رضــا منوچهــری ،معــاون توســعه و
مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه
سیاســتهای اخیــر آمریــکا خللــی در رونــد مذاکــرات
بیــن ایــران و شــرکتهای نفتــی بینالمللــی ایجــاد
نکــرده ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان ســال ۱۰
قــرارداد نهایــی شــود.روند مذاکــرات بــه قــوت قبلــی ادامــه
دارد و امیدواریــم تــا پایــان ســال  ۱۰قــرارداد بــه مرحلــه
نهایــی برســد.
بــه گفتــه وی از آنجایــی کــه ممکــن اســت امضــای برخــی
قراردادهــا پــس یــا پیــش شــود ،فعــا نــام قطعــی میدانــی
کــه قــرار اســت توســعه یابــد ،ذکــر نمیشــود .سیاســت
هــای اخیــر ریاســت جمهــوری آمریــکا تاکنــون خللــی در
رونــد مذاکــرات بــا شــرکتهای خارجــی ایجــاد نکــرده
اســت؛ البتــه ایــن موضــوع درازمــدت اســت امــا هنــوز
تاثیــری در رونــد مذاکــرات نداشــته اســت.
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در حــال حاضــر از ســوی بســیاری از کارشناســان و
مراجــع معتبــر پیشبینــی میشــود و اثــر واقعــی
آن بــر اقتصــاد ایــران قابلانــکار نیســت امــا بایــد
دیــد ایــن تهدیدهــا از ســوی دیگــر قدرتهــای
بــزرگ جهــان چقــدر جــدی گرفتــه میشــود و در
داخــل تــا چــه انــدازه بــرای پیشــبرد اقتصــاد پــس
از برجــام بــدون آمریــکا منســجم هســتیم؟
بــه نظــر میرســد کــه آمریــکا نتوانــد اجمــاع
دیگــر کشــورها را بــرای خــروج از برجــام کســب
کنــد و در ایــن خــروج تنهاســت .اگــر آمریــکا
ایــن تنهایــی را بــه جــان بخــرد و از برجــام خــارج
شــود ،مســئله تعیینکننــده دیگــر میــزان انســجام
داخلــی مــا بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای ناشــی از
ایــن خــروج اســت .اگــر ایــران پراکنــده نشــود و از
فرصــت همــکاری بــا دیگــر قدرتهــای بــزرگ دنیــا
اســتفاده کنــد ،معادلــه کمــی تغییــر خواهــد کــرد.
بــازار ســرمایه در تابســتان گذشــته رشــد خوبــی
را تجربــه کــرده اســت کــه بیشــتر ناشــی از رشــد
قیمــت گروههــای معدنــی و فلــزی در بازارهــای
جهانــی اســت .اگــر بــازار ســرمایه ایــران بــا همیــن
شــیب مالیــم بــه افزایــش شــاخص برســد ،افــت
محسوســی در شــش مــاه آینــده در بــورس نخواهیم
داشــت امــا نمیتــوان از هیجانــات ناگهانــی مثــل
خــروج آمریــکا از برجــام هــم چشمپوشــی کــرد.
بــه نظــر میرســد در شــرایط فعلــی افــراد بایــد بــا
تحلیــل بیشــتر و قویتــری بــه بــازار ســرمایه وارد
شــوند و بــا نــگاه بلندمــدت ســرمایهگذاری کننــد.
هرچــه بــورس بــه ســمت شــفافیت بیشــتر حرکــت
کنــد ،همانطــور کــه دســتورالعمل تــازهای بــا ایــن
هــدف صادرشــده ،بــه رشــد بیشــتری خواهیــم
رســید کــه افزایــش حجــم معامــات و شــاخص کل
را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکره با کشورهای آسیای
شرقی برای سرمایه گذاری در
طرح های نیروگاهی کشور

حمیــد رضــا عظیمــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا ،افــزود :در عیــن حــال کــه همــکاری بــا
شــرکت هایــی از کشــورهای روســیه ،ترکیــه و چیــن در زمینه
پــروژه هــای نیروگاهــی ،بــه مرحلــه مبادلــه قــرارداد و آغــاز
عملیــات اجرایــی منتهــی شــده اســت؛ مذاکــره بــا شــرکت
هایــی از کــره جنوبــی ،چیــن و ژاپــن بــرای ســرمایه گــذاری
در طــرح هــای نیروگاهــی ایــران ادامــه دارد.
وی ادامــه داد :پــس از اجرایــی شــدن برجــام ،شــرکت هــای
مختلــف اروپایــی و آســیایی بــه ایــران مراجعــه کــرده انــد و
ایــن مذاکــرات همچنــان ادامــه دارد.
عظیمــی ادامــه داد :پــس از اجرایــی شــدن برجــام ،حــدود 6
میلیــارد دالر قــرارداد در زمینــه احــداث نیــروگاه هــا مبادلــه
شــده کــه نخســتین پــروژه مربــوط بــه احــداث  5هــزار
مــگاوات نیــروگاه راندمــان بــاال بــا مشــارکت مپنــا و شــرکت
هــای خارجــی اســت کــه قــرارداد آن مبادلــه شــده اســت.
معــاون برنامــه ریــزی شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی
بــرق حرارتــی افــزود 2.5 :میلیــارد یــورو ارزش ایــن قــرارداد
اســت و نخســتین بلــوک آن در ســال  97در بندرعبــاس بــه
بهــره بــرداری خواهــد رســید؛  85درصــد از منابــع ایــن پــروژه
را شــرکای خارجــی مپنــا تامیــن مالــی (فاینانــس) مــی کنــد.
وی پیــش از ایــن در تشــریح جزییــات ســرمایه گــذاری
خارجــی در زمینــه احــداث نیروگاههــا در ایــران بــه ایرنــا
گفتــه بــود :عــاوه بــر احــداث  5هــزار مــگاوات نیــروگاه
راندمــان بــاال بــا مشــارکت مپنــا و شــرکت هــای خارجــی،
یــک قــرارداد بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال مبادلــه کــرده
ایــم کــه قــرارداد شــامل احــداث  2نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
اســت کــه  2هــزار و  80مــگاوات ظرفیــت دارد.
وی در ایــن خصــوص ادامــه داد :قــرارداد ایــن نیــروگاه اواخــر
ســال  95مبادلــه شــد و اقدامــات اجرایــی آن در حــال انجــام
اســت؛ ارزش ایــن قــرارداد حــدود یــک میلیــارد و 250
میلیــون یــورو اســت و منابــع مالــی ایــن پــروژه بطــور کامــل
توســط ســرمایه گــذار خارجــی (یونیــت اینترنشــنال) تامیــن
مــی شــود.

معــاون برنامــه ریــزی شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی
بــرق حرارتــی افــزود :عــاوه بــر ایــن دو طــرح ،احــداث یــک
نیــروگاه  1400مگاواتــی بخــاری «ســیریک» در اســتان
هرمــزگان نیــز برنامــه ریــزی شــده اســت؛ ارزش قــرارداد
احــداث ایــن نیــروگاه 1.5میلیــارد یــورو اســت کــه 1.2
میلیــارد یــورو توســط روســیه فاینانــس مــی شــود.
عظیمــی گفــت :ایــن طــرح هــم جــزو طــرح هایــی اســت کــه
فعالیــت آن آغــاز شــده و اوایــل ســال  1401وارد مــدار مــی
شــود.
در ادامــه عظیمــی اعــام کــرد کــه بــا هــدف بازســازی و
نوســازی نیــروگاه ری در  2مرحلــه ،بــا افزایــش ظرفیــت
نیــروگاه موجــود بــه بیــش از دو برابــر ( 1000مــگاوات) و
همچنیــن افزایــش راندمــان نیــروگاه بــه حــدود 60درصــد،
مذاکراتــی بــا شــرکت هــای ژاپنــی کــه از بزرگتریــن
تولیدکننــدگان توربیــن گازی در جهــان هســتند را از شــهریور
مــاه ســال گذشــته آغــاز شــده و تــا پایــان ســال نهایــی مــی
شــود و بــرای ایــن کار مجوزهــای تامیــن مالــی خارجــی اخــذ
شــده اســت.
بــه گفتــه معــاون شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروگاه بــرق
حرارتــی ،طــرح احــداث نیــروگاه  650مگاواتــی طبــس بــا
مشــارکت گــروه مپنــا و شــرکت شــانگهای الکتریــک چیــن
نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
عظیمــی ،ارزش ایــن قــرارداد را  4.5میلیــارد یــوان (واحــد
پــول چیــن) ذکــر کــرد و گفــت :مجوزهــای ایــن فاینانــس
اخــذ شــده در حــال انجــام تشــریفات اداری بــرای تنظیــم و
مبادلــه قــرارداد آن هســتیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،از  77هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده
نیــروگاه هــای در سراســر کشــور ،بیــش از  62هــزار مــگاوات
آن بــه نیــروگاه هــای بخــاری ،گازی و ســیکل ترکیبــی
اختصــاص دارد .از  62هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاههــای
حرارتــی ،ظرفیــت نیروگاههــای بخــاری  15هــزار و 829
مــگاوات اســت کــه  20.5درصــد ســهم کل نیروگاههــای
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ظرفیــت نیروگاههــای گازی  27هــزار و  258مــگاوات اســت
کــه  35.35درصــد از ظرفیــت نصــب شــده کل کشــور
را تشــکیل مــی دهنــد؛ همچنیــن ظرفیــت نیروگاههــای
ســیکل ترکیبــی نیــز  19هــزار و  470مــگاوات اســت کــه
ســهمی  25.25درصــدی در نیــروگاه هــای نصــب شــده را
بــه خــود اختصــاص داده انــد .بقیــه ظرفیــت ایجــاد شــده در
نیروگاههــای کشــور مربــوط بــه نیــروگاه هــای برقآبــی ،اتمــی،
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تولیــد پراکنــده ،دیزلــی و تجدیدپذیــر اســت.
بــه ایــن ترتیــب بیــش از  81.1درصــد از ظرفیــت نصــب
شــده صنعــت بــرق ،متعلــق بــه نیروگاههــای حرارتــی تحــت
راهبــری شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی
اســت.
از  289میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد شــده در
ســال  ،95نیروگاههــای بخــاری  85میلیــارد کیلــووات
ســاعت ،نیروگاههــای گازی  76.7میلیــارد کیلــووات ســاعت،
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی  103.9میلیــارد کیلــووات
ســاعت بــرق تولیــد کــرده انــد.
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی بــا  35.9درصــد از کل تولیــد
بــرق کشــور ،بیشــترین ســهم تولیــد نیروگاهــی کشــور را بــه
خــود اختصــاص داده اســت.
هوشــنگ فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و
انــرژی چنــدی پیــش اعــام کــرد :در طــول چهــار ســال
فعالیــت دولــت یازدهــم 54 ،واحــد نیروگاهــی جدیــد بــه
بهــره بــرداری رســید و بــه ایــن ترتیــب هشــت هــزار مــگاوات
بــه ظرفیــت نیروگاههــای کشــور اضافــه شــد.
وی افــزود :بــا بهــره بــرداری از ایــن  54واحــد نیروگاهــی،
ظرفیــت نیروگاههــای کشــور بــه مــرز  77هــزار مــگاوات
رســیده اســت.
افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی کشــور از آنجــا مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت کــه بــا افزایــش شــدید مصــرف بــرق در کشــور
روبــرو هســتیم؛ مصــرف بــرق امســال بارهــا رکــود ســالهای
قبــل را شکســت و در زمــان اوج مصــرف بــه  55هــزار و 400
مــگاوات رســید.
«محمودرضــا حقــی فــام» معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت
ســهامی مــادر تخصصــی تولیــد ،انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق
ایــران (توانیــر) نیــز در مــورد میــزان مصــرف بــرق در زمــان
اوج مصــرف امســال بــه ایرنــا گفــت :ظرفیــت مصــرف بــرق
بــه میــزان بیــش از  60هــزار مــگاوات در زمــان اوج مصــرف
وجــود داشــت امــا بــا برخــی اقــدام هــا مصــرف را در کانــال
 55هــزار مــگاوات کنتــرل کردیــم.
وی اعــام کــرد :امســال در ســاعت هــای اوج مصــرف چهــار
هــزار و  700مــگاوات پیــک ســایی(مدیریت مصــرف بــا
همــکاری مشــترکان بخــش صنعــت و کشــاورزی) داشــتیم
و  300مــگاوات نیــز خاموشــی اعمــال شــد؛ عــاوه بــر ایــن،
حــدود  700مــگاوات نیــز کاهــش مصــرف دســتوری در بیــن
مشــترکان پرمصــرف داشــتیم.
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رسیدن به تجارت  ۲۰میلیارد دالری میان
ایران و عراق شدنی است

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق گفــت :اگــر
مشــکالت بانکــی ،حملونقــل و گمــرک بــرای تجــارت میــان
دو کشــور حــل شــود ،تجــارت  ۲۰میلیــارد دالری بیــن دو
کشــور شــدنی اســت.
همایــش بــزرگ تجــارت ایــران و عــراق در راســتای نگاهــی
نــو بــه توانمندیهــای دو کشــور در محــل اجــاس ســران
برگــزار شــد.
یحیــی آل اســحاق  -رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
عــراق  -در ایــن همایــش بــا تاکیــد بــر اهمیــت رشــد توســعه
روابــط اقتصــادی دو کشــور ،رابطــه ایــران و عــراق را یــک
رابطــه تاریخــی و اســتراتژیک دانســت کــه بــه حــال و آینــده
مربــوط اســت.
وی گفــت :عــزم مســئوالن در ردههــای مختلــف دو کشــور
رشــد همــه جانبــه در ایــن حــوز ه اســت ،بــه ویــژه در مســائل
نظامــی و امنیتــی و دو کشــور ایــران و عــراق همچــون دو
بــرادر هســتند کــه در ســنگرهای مختلــف فعالنــد.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق ادامــه داد:
عــزم دو ملــت در همــه حوزههــا بــر ایــن اســت کــه در اولیــن
فرصــت مســائل اقتصــادی دو کشــور باالتــر از ســطح فعلــی
رشــد کنــد ،چراکــه قســمت عمــده پایــداری روابــط بــه رشــد و
توســعه اقتصــادی مربــوط اســت .اگــر بتوانیــم روابــط اقتصادی
و مشــکالت ایــران و عــراق را حــل کنیــم و راههــای توســعه
عملــی اقتصــادی را بــرای دو کشــور فراهــم کنیــم حتمــا ایــن
روابــط پایدارتــر خواهــد شــد.
آل اســحاق از مســئوالن دو کشــور خواســت کــه بــه روابــط
اقتصــادی توجــه بیشــتری داشــته باشــند و همچنیــن اظهــار
کــرد :احســاس میشــود فضایــی کــه بــرای توســعه اقتصــادی
اســت ســرعت رشــدی بــه انــدازه ســایر حوزههــا نــدارد لــذا از
فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن انتظــار داریــم بــه آهنــگ رشــد
اقتصــادی و حــل مســائل آن توجــه کننــد تــا ایــن مســائل
ســریعتر حــل شــود.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق مشــکالت و
مســائل بیــن دو کشــور را در زمینههــای بانکــی ،حملونقــل
و گمــرک دانســت و اظهــار کــرد :ایــن مســائل در ایــن
همایــش مطــرح و رســیدگی خواهــد شــد .هــدف  ۲۰میلیــارد
دالری بــرای روابــط ایــران و عــراق در نظــر گرفتهایــم کــه
شــدنی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات برق  25درصد افزایش یافت

«هوشــنگ فالحتیــان» امــروز یکشــنبه در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،افــزود :در  6مــاه نخســت
پارســال ،چهــار میلیــون و  146هــزار کیلــووات ســاعت
بــرق بــه کشــورهای دیگــر صــادر شــد امــا ایــن رقــم در
نیمــه نخســت امســال بیــش از یــک میلیــون کیلــووات
ســاعت افزایــش یافــت و بــه پنــج میلیــون و  162هــزار
مــگاوات رســید.
وی ادامــه داد :ایــران بــا هفــت کشــور ارمنســتان ،جمهوری

دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای حــوزه انــرژی
از اجــرای  3ابــر پــروژه ملــی توســط ایــن
ســتاد خبــر داد و گفــت :کمــک بــه ایجــاد
واحدهــای زبالهســوز در شــهرهای شــمالی،
حــوزه خودروهــای الکتریکــی و ذخیرهســازی
انــرژی عناویــن ایــن ابــر پروژههــا هســتند کــه
اقدامــات اجرایــی الزم بــرای هریــک آغــاز شــده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیروس وطنخــواه مقــدم به
طراحــی چندیــن برنامــه ملــی در حــوزه انــرژی
اشــاره کــرد و گفــت :ایــن برنامههــای ملــی در
حوزههــای کلیــدی و اولویــتدار کشــور اســت
کــه در آنهــا بــا چالش و مشــکلی مواجه هســتیم.
یکــی از آنهــا برنامــه ملــی مــواد شــیمیایی و
کاتالیســتهای حــوزه نفــت و توســعه فنــاوری
در حــوزه جمــعآوری ،تصفیــه و اســتفاده از
گازهــای فلــر یــا مشــعل را شــامل میشــود.
در حــوزه بهینهســازی بــرای بخــش صنعــت
و ســاختمان برنامههــای متفاوتــی در ســتاد

آذربایجــان ،ترکیــه ،پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان و
عــراق و همچنیــن جمهــوری خودمختــار نخجــوان مبادلــه
بــرق دارد کــه در ایــن میــان بــه ترکیــه ،عــراق ،پاکســتان و
افغانســتان فقــط بــرق صــادر مــی کنــد.
معــاون وزیــر نیــرو در مــورد دریافــت مطالبــات ایــران از
عــراق گفــت :عــراق بخشــی از مطالبــات ایــران را در چنــد
مرحلــه پرداخــت کــرده و باقیمانــده مطالبــات را نیــز بــه
مــرور پرداخــت خواهــد کــرد.
گــزارش هــای وزارت نیــرو حاکــی از ایــن اســت کــه درآمــد

 3ابرپروژه ملی
در حوزه انرژی
اجرایی میشود
تعریــف شــده اســت کــه از مصادیــق آن میتــوان بــه
ایجــاد کلینیکهــای بهینهســازی مصــرف ســوخت،
رشــد شــتابدهندههای حــوزه ســاختمان ،تقویــت
شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزه بهینهســازی
ســاختمان ،جایگزینــی موتورهــای الکتریکــی کولــر
آبــی بــا فنــاوری نســل جدیــد اشــاره کــرد .همچنیــن
توجــه بــه فنــاوری ازدیــاد برداشــت در حــوزه نفــت
نیــز از برنامههــای دیگــر ایــن ســتاد در ســال جــاری
اســت.
وی در بخــش بعــدی ســخنان خــود از اجــرای 3

انـرژی

شماره هشتاد ویک  //هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و شش

12

حاصــل از صــادرات بــرق در دولــت یازدهــم (ازشــهریور
 1392تــا پایــان ســه ماهــه نخســت  )1396بــا وجــود
افزایــش مصــرف داخلــی ،رشــد کــرد و بــه ســه میلیــارد و
 373میلیــون دالر رســید.
در دولــت یازدهــم 40 ،میلیــارد و  120میلیــون کیلــووات
ســاعت بــرق بــه کشــورهای همجــوار شــامل جمهــوری
آذربایجــان ،پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان ،ارمنســتان،
ترکیــه و عــراق صــادر شــد.
میــزان صــادرات بــرق در ســال هــای پایانــی فعالیــت دولــت
دهــم هشــت میلیــارد کیلــووات ســاعت و درآمــد ســالیانه
حاصــل از آن نزدیــک بــه 800میلیــون دالر اعــام شــده
بــود.
افزایــش صــادرات برق ایــران در دولــت یازدهم در شــرایطی
محقــق شــد کــه مصــرف بخــش خانگــی بــه دلیــل افزایــش
دمــا بــا رونــدی صعــودی همــراه بــود؛ البتــه ایــران بــا برخی
کشــورهای همســایه مبادلــه برقــی دارد؛ بــه ایــن معنــی که
در کنــار صــادرات ،در برخــی فصــل هــا و ســاعت هــای

شــبانه روز از کشــورهایی ماننــد ارمنســتان و ترکمنســتان
بــرق وارد مــی کنــد.
بــا افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی و همچنیــن خطــوط انتقــال
از ســال  1392تاکنــون ،ظرفیــت صــادرات بــرق ایــران نیــز
افزایــش یافتــه اســت؛ از آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم تــا
امــروز 54 ،واحــد نیروگاهــی جدیــد بــه بهــره بــرداری
رســید و ظرفیــت نیــروگاه هــای کشــور بــا افزایشــی هشــت
هــزار مگاواتــی بــه  77هــزار مــگاوات رســید.
همچنیــن در ایــن مــدت  2هــزار و  433کیلومتــر خــط
انتقــال و ســه هــزار و  133کیلومتــر خــط فــوق توزیــع
در کشــور بــه بهــره بــرداری رســید و بــه همیــن ترتیــب،
قابلیــت صــادرات انــرژی الکتریکــی افزایــش یافــت.
وزارت نیــرو «تبدیــل ایــران بــه مرکــز راهبــردی بــرق
منطقــه» را بــه عنــوان یــک چشــم انــداز در نظــر گرفتــه و
بــرای گســترش مبــادالت الکتریکــی بــرون مــرزی ،ارتبــاط
بــا روســیه ،تاجیکســتان و کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس
را در دســت بررســی ،مطالعــه و اقــدام قــرار داده اســت.

ابرپــروژه در ســتاد خبــر داد و ابــراز کــرد :کمــک
بــه ایجــاد واحدهــای زبالهســوز در شــهرهای
شــمالی کشــور عنــوان نخســتین ابرپــروژه ســتاد
اســت ،البتــه فعالیتهــای زیرســاختی در ایــن
حــوزه نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه در معاونــت
علمــی بــا همــکاری نزدیــک و تیمــی دســتگاهها
و وزارتخانههــای مرتبــط آغــاز شــده اســت و
الیحــه تامیــن منابــع مالــی ایجــاد زبالهســوزها در
شــهرهای شــمالی توســط رییسجمهــوری تاییــد
و بــرای تصویــب ب مجلــس ارســال شــده اســت.
وطنخــواه ،دومیــن ابــر پــروژه را در حــوزه
خودروهــای الکتریکــی دانســت و اظهــار کــرد:
بــا همــکاری و راهبــری معاونــت نــوآوری و
تجاریســازی فنــاوری در معاونــت علمــی
توســعه فنــاوری خودروهــای الکتریکــی بــا توجــه
بــه معضــات محیــط زیســتی کــه در کشــور
وجــود دارد ،بــا جدیــت پیگیــری میشــود .در
ایــن زمینــه اقداماتــی همچــون کمــک بــه تهیــه
بســته تشــویقی بــرای شــرکتهای دانشبنیــان
و خصوصــی توانمنــد و عالقهمنــد در ایــن حــوزه،

ایجــاد ظرفیــت شــبکهای و تخصصــی الزم در داخل
کشــور و همــکاری بینالمللــی در ایــن حــوزه الزم
اســت.
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای حــوزه انــرژی
خاطرنشــان کــرد :ابرپــروژه ســوم در حــوزه
ذخیرهســازی انــرژی اســت و اقدامــات اولیــه بــرای
اجراییســازی ایــن پروژههــا انجــام شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت:
اقتصــاد نامتــوازن صنعــت بــرق ،به انباشــته شــدن
مطالبــات بخــش خصوصــی منجــر شــده اســت ،بــه
طــوری کــه وزارت نیــرو اکنــون  ۳۰میلیــارد تومــان
بــه بخــش خصوصــی بدهــکار اســت.
هوشــنگ فالحتیــان افــزود :قیمــت تمــام شــده هــر
کیلــووات ســاعت بــرق اکنــون یــک هــزار و  ۱۰۰ریــال
اســت درحالیکــه متوســط فــروش مــا  ۶۶۰ریــال اســت؛ بــه
عبارتــی دیگــر ،وزارت نیــرو بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت
بــرق ۴۴۰ ،ریــال مابــه التفــاوت پرداخــت میکنــد.
وی اضافــه کــرد :فاصلــه قیمــت تمــام شــده و قیمــت
تکلیفــی را بایــد دولــت بــه وزارت نیــرو پرداخــت کنــد امــا
بــه دلیــل مضیقههایــی ،دولــت امــکان پرداخــت ایــن مابــه
التفــاوت را نــدارد.
بــر اســاس قانــون حمایــت از حقــوق صنعــت بــرق،
«ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور موظــف اســت
اعتبــار الزم جهــت پرداخــت مابــه التفــاوت قیمــت فــروش
تکلیفــی انــرژی بــرق و انشــعاب بــا قیمــت تمــام شــده
و همچنیــن معافیتهــای قانونــی اعمــال شــده بــرای
هزینههــای انشــعاب را در بودجــه ســنواتی کل کشــور
پیــش بینــی و در فواصــل زمانــی ســه ماهــه بــه وزارت
نیــرو پرداخــت کنــد».
معــاون وزیــر نیــرو پیــش از ایــن در نشســتی خبــری در
مــورد مطالبــات ایــن وزارتخانــه بابــت مابــه التفــاوت نــرخ
بــرق تولیــدی و تکلیفــی نیــز گفــت :بــر اســاس ارقــام
ســازمان حسابرســی کشــور ،مطالبــات وزارت نیــرو از دولت
 بــدون احتســاب مطالبــات ســالهای  ۱۳۸۸و ۲۳۰ -۱۳۹۵هــزار میلیــارد ریــال و بــا احتســاب ایــن ســالها مطالبــات
مــا از دولــت  ۳۰۰هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه اگــر
ایــن ارقــام پرداخــت شــود ،مــا میتوانیــم زیرســاختهای
صنعــت بــرق را توســعه دهیــم و هــم بدهیهــای خــود
بــه بخــش خصوصــی را در بــازه زمانــی کمتــری پرداخــت
کنیــم.
وی اضافــه کــرد :در شــرایط کنونــی بــه ایــن دلیــل کــه
دولــت قــادر نیســت مابــه التفــاوت قیمــت تمــام شــده و
قیمــت تکلیفــی را بــه وزارت نیــرو پرداخــت کنــد ،وزارت
نیــرو نیــز قــادر بــه پرداخــت مطالبــات نیروگاههــای
بخــش خصوصــی نیســت.
فالحتیــان تصریــح کــرد :شــرکتهای بخــش خصوصــی

انـرژی

شماره هشتاد ویک  //هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و شش

 ۴.۱میلیارد دالر تقاضای
سرمایه گذاری خارجی برای
نیروگاههای تجدیدپذیر

 ۳۰میلیارد تومــن
بـه بخش خصوصی
بدهکاریـم

کــه در زمینههــای تولیــد بــرق و تجهیــزات صنعــت
بــرق (از جملــه کابــل ،کنتــور و  )...فعالیــت میکننــد،
بایــد مطالبــات خــود را در فواصــل زمانــی کوتــاه دریافــت
کننــد تــا چــرخ تولیــد آنهــا همچنــان بچرخــد؛ در غیــر
ایــن صــورت آنهــا نیــز بــا بدهیهــای انباشــته بــه
تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه و همچنیــن پرســنل خــود
میشــوند و حتــی بنــگاه تولیــدی آنهــا بــا ورشکســتگی
مواجــه میشــود.
وی گفــت :بــرای جبــران مابــه التفــاوت قیمــت تولیــد و
عرضــه ،یــا بایــد تعرفههــا اصــاح شــود و یــا دولــت
منابعــی داشــته باشــد کــه ایــن مابــه التفــاوت را تامیــن
کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت صنعــت بــرق بــا چالشهایــی
جــدی در پرداخــت بدهیهــای خــود و همچنیــن ســرمایه
گذاریهــای جدیــد روبــرو میشــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی اظهار امیــدواری
کــرد کــه بــا کمــک دولــت و مجلــس ،ایــن موانــع از پیــش
روی صنعــت بــرق کشــور برداشــته شــود.

رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیــد پذیــر و بهــره وری
انــرژی بــرق (ســاتبا) از بهرهبــرداری  ۱۰۰مــگاوات
نیــروگاه بــادی تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد و گفــت:
امــروزه  ۴.۱میلیــارد دالر تقاضــای ســرمایه گــذاری
خارجــی بــرای احــداث نیروگاههــای تجدیــد پذیــر داریــم
کــه حــدود  ۴۰۰میلیــون دالر آن وارد ،نصــب و بــه بهــره
بــرداری رســیده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید محمــد صــادقزاده امــروز در
آئیــن برگــزاری پنجمیــن کنفرانــس انــرژی بــادی ایــران
اظهــار کــرد :از ایــن میــزان ســرمایه گــذاری حــدود ۱.۵
میلیــارد دالر آن نیــز وارد شــده و یــا در حــال وارد شــدن
و احــداث نیــروگاه اســت کــه بخشــی از آن تــا پایــان ســال
و مابقــی در ســالهای آینــده بــه بهــره بــرداری میرســد.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اینهــا ســرمایههای
خارجــی معطــل بودهانــد افــزود :انــرژی تجدیــد پذیــر ایــن
توانمنــدی را دارد کــه همــه منابــع معطــل را از خــارج از
کشــور جــذب کــرده و بــه فعالیــت انــرژی زا تبدیــل کنــد.
صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون تعــدادی
توربیــن در مناطــق ســیاهپوش و آقکنــد نصــب اســت و
پــروژه نیروگاههــای بــادی در ایــن مناطــق در حــال اجــرا
اســت ،اظهــار داشــت :حــدود  ۱۰۰مــگاوات توربیــن بــادی
تــا پایــان ســال جــاری در منطقــه ســیاهپوش و آقکنــد
نصــب خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون هزینههایــی کــه
در کشــور میپردازیــم شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه
برنامــه ریــزی انــرژی و اقتصــادی مــا بــا نــگاه گذشــته
انجــام میشــود؛ درحالــی کــه ایــن برنامــه ریزیهــا بایــد
بــا نــگاه بــه آینــده باشــد ،گفــت :مــا عالقمنــد هســتیم
بــا صــرف هزینــه بســیار زیــاد و حفــاری  ۲تــا  ۳هــزار
متــری گاز را از اعمــاق دریاهــا اســتخراج و اســتفاده کنیــم؛
امــا نســبت بــه پتانســیل موجــود در انــرژی خورشــید و
بــاد کــه بــه رایــگان در اختیــار مــا قــرار دارد نــگاه جــدی
نداشــته باشــیم.
صــادق زاده بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در ســالهای
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گذشــته نفــت و گاز محــور اصلــی انــرژی کشــور و
انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه عنــوان مکمــل مــد نظــر
قــرار داشــتند افــزود :امــروزه حداقــل  ۱۰کشــور جهــان
رســماً اعــام کردهانــد تــا ســال  ۲۰۵۰مصمــم هســتند
 ۱۰۰درصــد انرژیهــای مــورد نیــاز خــود را از انرژیهــای
تجدیــد پذیــر تأمیــن کننــد و وقــت آن رســیده کــه مــا نیــز
در ایــن زمینــه جدیتــر عمــل کنیــم.
وی بــا بیــان آنکــه ایــن منبــع انــرژی کامــ ً
ا اقتصــادی
اســت و از نظــر هزینــه بــا هیــچ منبــع انــرژی فســیلی قابــل
رقابــت نیســت افــزود :در ایــران انــرژی تجدیــد پذیــر نــه
بــه عنــوان انــرژی جانبــی بلکــه بایــد محــور انــرژی باشــد
و بــه ســمت تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر در
زمینــه نفــت و گاز گام برداریــم.
معــاون وزیرنیــرو و رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیــد
پذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق (ســاتبا) بــا اشــاره بــه
اینکــه انرژیهــای تجدیــد پذیــر بجــز تأمیــن انــرژی و
مرتفــع کــردن معضــات زیســت محیطــی میتواننــد
بخــش عظیمــی از معضــات جامعــه از جملــه بیــکاری را
نیــز مرتفــع کننــد افــزود :کشــور مــا امــروزه از بیــکاری ۳
تــا  ۴میلیونــی رنــج میبــرد و در چنــد ســال آینــده نــرخ
بیــکاری کشــور بــه  ۸تــا  ۱۰میلیــون نفــر خواهــد رســید
کــه نســل آینــده را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و تجدیــد
پذیــر هــا ایــن قــدرت را دارنــد کــه بــه ســرعت موجــب
رفــع بیــکاری در کشــور شــوند.
وی ادامــه داد :در ســال  ۱۳۹۵کــه نقطــه عطــف
تجدیدپذیرهــا در کشــور بــود ،براســاس قانــون اصــاح
الگــوی مصــرف انــرژی توانســتیم خریــد تضمینــی بــرق
انجــام دهیــم و بــرای اولیــن بــار نرخهــای معقــول خریــد
تضمینــی بــرق تدویــن و ابــاغ شــد کــه مــورد اســتقبال
بخــش خصوصــی قــرار گرفــت و دســتاورد حاصلــه از ســال
 ۱۳۹۵تــا ســال  ۱۳۹۶باعــث شــد تــا دولــت در فاصلــه دو
ســال مســتقیماً در ســرمایه گــذاری انرژیهــای تجدیــد
پذیــر دخالــت نکنــد و دســت بخــش خصوصــی را در ایــن
مــورد بــاز بگــذارد.
صــادق زاده بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی عالقمنــد
اســت تــا تمــام نیازهــای مربــوط بــه انرژیهــای تجدیــد
پذیــر را برطــرف کنــد ،افــزود :تنهــا معضــل بخــش
خصوصــی قیمــت خریــد تضمینــی بــرق بــود کــه در
مقایســه بــا قیمتهــای یارانــه ای انــرژی امــکان رقابــت
نداشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نقش ایران در بازسازی
نیروگاههای سوریه

ایــران در طــول ســالهای گذشــته همــواره در ســختترین
شــرایط در کنــار مــردم ســوریه باقــی مانــد و کمــک
هــای متعــددی بــه ایــن کشــور کــرد .در حــوزه بــرق نیــز
قراردادهــای مختلفــی بــرای بازســازی تجهیــزات بــرق،
نیروگاههــا و خطــوط انتقــال بــا ایــن کشــور منعقــد شــده
اســت.
بهگــزارش ایســنا ،ایــران در ســاخت تجهیــزات بــرق در
خاورمیانــه ظرفیتهــای خوبــی دارد .بدیــن منظــور طبــق
ت نیــرو قــرار شــده شــرکتهای
وعــده مســووالن وزار 
ایرانــی بــا ظرفیــت بــاالی کاری و حرکــت در مســیر دانــش
روز بــرای بازســازی و توســعه ظرفیــت زیرســاختهای
اصلــی ســوریه همچــون آب ،بــرق و تاسیســات بهداشــتی آب
و فاضــاب فعالیــت کننــد .همچنیــن بــا مجموعــه راهکارهــا
و شــرایطی کــه در اختیــار ایــران اســت ایــن شــرکتها بــه
طــور منظــم در جهــت توســعه ســوریه هدایــت میشــوند.
چنــدی پیــش محمــودی ،سرپرســت وزارت نیــرو وضعیــت
امنیــت مناطــق امکانپذیــر بــرای توســعه در ســوریه را
مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود :بــا وجــود تبلیغــات صــورت
گرفتــه از ســوی گروههــای تروریســتی شــاهد واقعیــت
دیگــری در ایــن مناطــق هســتیم و نگرانــی بــرای حضــور
شــرکتهای ایرانــی وجــود نــدارد.
وی در خصــوص رونــد اجــرای تفاهمــات میــان دو کشــور،
گفــت :زمینــه اجرایــی شــدن بخشــی از ایــن تفاهمنامــه از
گذشــته شــروع شــده اســت و بخشــی از ایــن قراردادهــا نیــز
مربــوط بــه گذشــته اســت کــه مجموعــه اینهــا در نهایــت
بــه بیــش از چنــد صــد میلیــون یــورو خواهــد رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،در ســالهای اخیــر بخــش زیــادی از
صنعــت بــرق ســوریه و بســیاری از نیروگاههــا و خطــوط
انتقــال بــرق ایــن کشــور آســیب جــدی دیــده و یــا بــه
کلــی منهــدم شــده و طبــق گفتــه مقامهــای ســوری بــرای
بازســازی ایــن مناطــق نیــاز مبرمــی بــه حضــور شــرکت
هــای ایرانــی در ایــن کشــور اســت .ایــران نیــز بــا توجــه
توانمنــدی هــای باالیــی کــه درعرصــه بــرق دارد قطعــا
میتوانــد بســیاری ازمشــکالت ایــن کشــور را برطــرف
کنــد.
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مغولستان ابر شبکه انرژی
آسیایی ایجاد میکند
مغولســتان در تــدارک ایجــاد یــک ابــر شــبکه آســیایی،
مجموعــه پروژههــای بــادی جدیــدی را بــرای توســعه
پتانســیل انــرژی تجدیدپذیــر خــود و آغــاز عرضــه بــرق
پــاک بــه ســایر کشــورهای منطقــه راه انــدازی کــرده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دولــت مغولســتان بــا مقامات شــرکت
انــرژی فرانســوی انــژی مراســمی را بــرای نخســتین
مــزارع بــادی جدیــد کــه قــرار اســت تــا پایــان ســال
آینــده تکمیــل شــوند ،برگــزار کــرد.
نیــروگاه  ۵۵مگاواتــی کــه در  ۴۶۰کیلومتــری جنــوب
شــرقی شــهر اوالن باتــار اســت ،بــه تامیــن نیــروی یــک
مجتمــع صنعتــی از جملــه پاالیشــگاه نفــت کمــک
خواهــد کــرد.
امــا ایــن کشــور آســیای شــمال شــرقی کــه بــه ثــروت
معدنــی خــود متکــی اســت ،بدنبــال متنــوع ســازی
اقتصــاد از طریــق صــادرات ســبز بــه کشــورهای همســایه
چیــن و روســیه و همچنیــن ژاپــن و کــره جنوبــی اســت.
ایــن کشــور قصــد دارد  ۸هــزار مــگاوات ظرفیــت بــادی
بــرای صــادرات بــرق ایجــاد کنــد.
نیروگاههــای تجدیدپذیــر کنونــی مغولســتان  ۱۲درصــد
از ظرفیــت نیــروی داخلــی را تشــکیل میدهنــد امــا
دولــت قصــد دارد ســهم آنهــا را تــا ســال  ۲۰۲۰بــه ۲۰
درصــد و تــا ســال  ۲۰۳۰بــه  ۳۰درصــد افزایــش دهــد.
بــه گفتــه رییــس کمیســیون رگوالتــوری انــرژی
مغولســتان ،ایــن کشــور بــه شــش مزرعــه بــادی و
 ۲۴نیــروگاه خورشــیدی مجــوز داده کــه بــرای تامیــن
اهــداف تجدیدپذیــر مغولســتان و تولیــد انــرژی مــازاد
بــرای صــادرات کافــی خواهــد بــود.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،در حالــی کــه ایــن توســعه
برنامــه ریــزی شــدن مغولســتان ،تنهــا بخــش کوچکــی
از ظرفیــت بــادی  ۱۶۹گیگاواتــی در حــال فعالیــت
در چیــن تــا پایــان ســال  ۲۰۱۶را تشــکیل میدهــد.
شــرکت شــبکه دولتــی چیــن ســال گذشــته بــرآورد کــرد
کــه مجمــوع ظرفیــت بــادی و خورشــیدی مغولســتان
میتوانــد بــه  ۱۲۰۰گیــگاوات برســد.

نهاوندیان:

فعاالن اقتصادی
پاسخ ترامپ را دادند
اقتصــاد سیاســی  -معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور
گفــت :ســخنرانی ترامــپ نــه تنهــا بــر بازارهــای ایــران
تاثیرالتهاببرانگیــزی نداشــت و فعــاالن اقتصــادی هــم
بــه ســخنرانی سراســر لفاظــی و بــی ادبــی او پاســخ
دادنــد.
بــه گــزارش خبرآنالیــن ،محمــد نهاوندیــان معــاون
اقتصــادی رئیسجمهــور صبــح امــروز در همایــش
بــزرگ تجــاری ایــران و عــراق بــا تاکیــد بــر اینکــه
اهمیــت زمانــی ایــن اجــاس بســیار بــاال اســت
،اظهارداشــت «:بعــد از ناکامــی و نابــودی تروریســم
تکفیــری در عــراق اآلن زمــان صحبــت از اقتصــاد و
توســعه اقتصــادی فرارســیده اســت».
او بــا بیــان اینکــه حاصــل ایــن مجاهــدت در دفــاع
از اســتقالل و تمامیــت عــراق بایــد در شــکوفایی
حــوزه اقتصــادی دیــده شــود ،عنــوان کــرد «:ایــران
بهعنــوان یکــی از همســایگان اصلــی عــراق مثــل
دیگــر همســایگان و جامعــه جهانــی در ایــن نقطــه
زمانــی بــر یکپارچگــی عــراق تاکیــد میکنــد و الزمــه
توســعه عــراق وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی عــراق
میدانــد».
او افــزود :طــی  14ســال گذشــته در دوره عــراق جدیــد
و حاکمیــت ملــی در عــراق همایشهــای مختلفــی در
ایــران و عــراق برگــزار شــد و ســالهای پــر فــراز و
نشــیبی را در ایــن  14ســال پشــت ســر گذاشــتیم،
ســالهای تنــش سیاســی در عــراق و حضــور بیگانــگان
در عــراق را پشــت ســر گذاشــتیم و ســالهای
فتنهانگیــزی تکفیریهــای بیدیــن طــی ایــن 14

ســال در عــراق داشــتهایم .البتــه در ایــران هــم طــی
ســالهای گذشــته تحریمهــای شــدید را پشــت
ســر گذاشــتهایم و امــروز عــراق متحدتــر از همیشــه
و ایــران تواناتــر از همیشــه عــزم ایــن را دارنــد کــه
همــکاری اقتصــادی را قویتــر دنبــال کننــد».
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مــا
در دوران تحریمهــا درسهــای گرانقــدری آموختیــم
و امــروز بــا اتــکا بــه خــود و ارتبــاط عزتمندانــه بــا
جهــان توطئههــای دشــمنان خــود را نــاکام کــرده
ایم،خاطرنشــان کــرد «:امــروز نــه تنهــا بــا افتخــار
در صحنــه سیاســت ،بلکــه در صحنــه اقتصــاد شــاهد
ایــن هســتیم کــه میــزان آســیبپذیری اقتصــاد
ایــران از ارائههــای ایرانســتیزانه بــه کمتریــن میــزان
رســیده اســت .شــاید یــک زمــان یــک خــاء و یــک
تهدیــد تحریمــی در فــان مجمــع سیاســی جهانــی و
فــان دولــت نگرانیهایــی در بازارهــای ایــران ایجــاد
میکرد،امــا امــروز ایــن شــرایط دیگــر وجــود نــدارد».
نهاوندیــان بــا اشــاره بــه اینکــه تهدیــدات صورتگرفتــه
از ســوی ترامــپ و البتــه اســتراتژی جدیــد ایــن کشــور
در قبــال ایــران و توافــق برجــام تاثیــری بــر اقتصــاد
ایــران نخواهــد گذاشــت،متذکر شد«:ســخنرانی ترامــپ
نــه تنهــا بــر بازارهــای ایــران تاثیرالتهاببرانگیــزی
نداشــت ،بلکــه فعــاالن سیاســی و اقتصــادی هــم بــه
ســخنرانی سراســر لفاظــی و بــی ادبــی او پاســخ دادنــد؛
ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی بــر اقتصــاد ایــران مؤثــر واقــع شــده
اســت».
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بیماری هلندی در اقتصاد ایران
یمــاری هلنــدی ،بیمــاری شــناخته شــدهای در عرصــه اقتصــاد میباشــد .بیمــاری هلنــدی یــک مفهــوم اقتصــادی اســت کــه
تــاش میکنــد تــا رابطــه بیــن بهرهبــرداری بیرویــه از منابــع طبیعــی و رکــود در بخــش صنعــت را توضیــح دهــد .ایــن
مفهــوم بیــان میکنــد کــه افزایــش درآمــد ناشــی از منابــع طبیعــی میتوانــد اقتصــاد ملــی را از حالــت صنعتــی بیــرون
بیــاورد .ایــن اتفــاق بــه علــت افزایــش نــرخ ارز واقعــی موثــر صــورت میگیــرد ،کــه بخــش صنعــت را در رقابــت ضعیــف
میکنــد .در حالــی کــه ایــن بیمــاری اغلــب مربــوط بــه اکتشــاف منابــع طبیعــی میشــود ،میتوانــد بــه «هــر فعالیــت
توســعهای کــه نتیجـهاش ورود بیرویــه ارز خارجــی میشــود» مربــوط شــود؛ ماننــد نوســان شــدید در قیمــت منابــع طبیعــی،
کمکهــای اقتصــادی خارجــی ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی.
آغــاز بیمــاری بــا افزایــش قیمــت نفــت پدیــدار شــده و نتایجــی از جملــه :تضعیــف بخشهــای قابــل مبادلــه بهویــژه بخــش
صنعــت و کشــاورزی ،تقویــت بخــش ســاختمان بــه عنــوان بخــش غیرقابلمبادلــه ،کاهــش قابلمالحظــه صــادرات و افزایــش
واردات ،برهــم زدن تــراز پرداختهــا و بودجــه عمومــی دولــت ،فشــار بــر منابــع ارزی کشــور ،افزایــش نــرخ ارز و ایجــاد نظــام
ســهمیهبندی ارزی ،کاهــش درآمدهــای منابــع بودجــه و تغییــرات منفــی  ،GDPرکــود ســنگین بــازار بــورس ،رشــد منفــی
ســرمایهگذاری ،افزایــش نــرخ تــورم ،افزایــش پایــه پولــی کشــور و اثــرات ناخوشــایند دیگــری را در بــردارد.
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