انـرژی
شماره هشتاد و دو  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و شش

تهدیدهای ترامپ؛
فرصتهای ما

پدرام سلطانی ،نایبرئیس اتاق ایران
ســلطانی ،نایبرئیــس اتــاق ایــران میگویــد :تهدیدهــای ناشــیانه و غیرحرف ـهای
ترامــپ علیــه ایــران موجــب شــد کــه فرصتهایــی پیــش روی مــا قــرار گیــرد.
فرصــت نخســت شــکاف راهبــردی اروپــا بــا آمریــکا در موضــوع ایــران اســت .مــا از
ایــن شــکاف بایــد بــه نفــع منافــع ملــی خــود بهــره بگیریــم.
زبــان قــدرت عجیبــی یافتــه اســت .زبــان امــروز کاراتریــن ابــزار قــدرت نــرم اســت.
یــک رئیسجمهــور آمریــکا بــا زبانــی خوشــایند و مبــادیآداب بینالمللــی ،عمــوم
کشــورهای دنیــا را علیــه ایــران و همــراه خــود میســازد و یــک رئیسجمهــور
دیگــر بــا زبانــی تنــد و ناشــیانه موجــب ســقوط آزاد جــال و جبــروت ایــن
ابرکشــور میشــود.
واکنشهــای عمــوم کشــورهای مهــم و تــراز اول دنیــا بــه ســخنان ترامــپ نشــان
داد کــه حرفهایگــری برتــر از قلدرمآبــی اســت .رفتــار حرف ـهای ایــران بــا گــروه
 ۵+۱در مذاکــرات ،ســرمایهای بــرای مــا فراهــم آورد کــه از صدهــا میلیــارد دالر
هزینــه کــرد رقبــای مــا بــرای بیاثــر کــردن آن باالتــر ایســتاد.
قصــد مــن تحلیــل سیاســی ســخنان ترامــپ و موضعگیریهــای ســران ســایر
کشــورها نیســت ،زیــرا از عهــده مــن خــارج اســت .فقــط میخواهــم بگویــم
کــه دنیــا بــه منطــق و رفتــار حرفــهای بهــا میدهــد ،تــا جایــی کــه در کنــار
رفتــار حرف ـهای ایــران و در مقابــل رفتــار غیرحرف ـهای آمریــکا میایســتد ..امــروز
مــا پــاداش بهــا دادن بــه زبــان دیپلماســی حرف ـهای خــود را گرفتیــم .امــا ایــن
پــاداش را چگونــه بــه دســت آوردیــم؟ بــا مذاکــره .مــا نشــان دادیــم کــه در عرصــه
سیاســت میتوانیــم حرفــهای وارد شــویم و بایــد ایــن حرفــهای گــری را ادامــه
دهیــم .حرفـهای گــری اعتمــاد بــه وجــود مـیآورد ،احتــرام برمیانگیــزد و جاذبــه
بــه وجــود م ـیآورد.
امــا مــن بــر ایــن بــاورم کــه تهدیدهــای ناشــیانه و غیرحرفــهای ترامــپ علیــه
ایــران موجــب شــد کــه فرصتهایــی پیــش روی مــا قــرار گیــرد .فرصــت نخســت
شــکاف راهبــردی اروپــا بــا آمریــکا در موضــوع ایــران اســت .مــا از ایــن شــکاف
چگونــه بهــره خواهیــم جســت؟
فرصت دوم بدبینی و بیاعتمادی ادامه در صفحه 10

معاون اول رئیسجمهور در مراسم روز ملی صادرات

بخش خصوصی موتور محرکه
اقتصاد ایران است
روز ملــی صــادرات بــا حضــور معــاون اول رئیسجمهــور ،رئیــس
اتــاق ایــران و جمــع زیــادی از فعــاالن اقتصــادی در ســالن اجــاس
ســران برگــزار شــد .اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــور
در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 23میلیــون و 800هــزار
نفــر در ایــران شــاغل هســتند و بخــش زیــادی از آنهــا توســط
بخــش خصوصــی بــه کار گماردهشــدهاند ،گفــت :بایــد تالشهــای
بخــش خصوصــی را قــدر بدانیــم.
معــاون اول رئیسجمهــور گفــت :زمانــی میــزان صــادرات غیرنفتــی مــا 1.5
تــا  2میلیــارد دالر بــود و حــاال بــا تــاش و زحمــت صادرکننــدگان بــه -47
 48میلیــارد دالر رســیده اســت ازای ـنرو نبایــد از افــرادی کــه ایــن مســیر را
بــا ســختیهای فــراوان طــی کردهانــد ،غافــل شــویم و بایــد قــدر آنهــا را
بدانیــم.
اســحاق جهانگیــری در مراســم روز ملــی صــادرات تصریــح کــرد 23 :میلیــون
و  800هــزار نفــر در ایــن کشــور شــاغل هســتند کــه تعــداد زیــادی از ایــن
شــاغالن توســط بخــش خصوصــی مشــغول بــه کارشــدهاند و ایــن تالشهــا
بایــد قــدر دانســته شــود.
جهانگیــری تصریــح کــرد :بخــش خصوصــی موتــور محرکــه اقتصــاد ایــران

اســت و بایــد باافتخــار از ایــن بخــش حمایــت کنیــم.
معــاون اول رئیسجمهــور بــا تأکیــد بــر شــرط رقابتپذیــری کاالهــای ایرانــی
در بــازار داخلــی و خارجــی گفــت :تولیــدی مانــدگار اســت کــه درصحنههــای
مختلــف رقابــت حضورداشــته باشــد؛ بایــد بدانیــم همانطــور کــه بــازار داخلــی
یــک بــازار ایزولــه و محــدود نیســت ،حضــور در بازارهــای بینالمللــی هــم
نیازمنــد رقابــت جــدی اســت و کیفیــت محصــوالت بایــد بــاال بــرود.
جهانگیــری افزایــش بهــرهوری و بــاال بــردن کیفیــت را موردتوجــه قــرارداد و
گفــت :اگــر بخواهیــم اتــکا اقتصــاد کشــور بــه نفــت کاهــش یابــد و اقتصــاد
کشــور بــه ســرمنزل مقصــود برســد؛ بایــد درآمــد حاصــل از اقتصــاد غیرنفتــی
افزایــش یابــد و اقتصــادی متنــوع داشــته باشــیم.
او بــا اشــاره بــه امضــای برجــام و توافــق هســتهای ایــران و کشــورهای دیگــر
گفــت :بعــد از حــل مســئله برجــام ،فضــای بینالمللــی بــرای کار بــا ایــران
بســیار مثبــت شــده اســت و بخــش خصوصــی بایــد از ایــن فرصــت بــرای کار
بــا دنیــا اســتفاده کنــد.
بــه گفتــه دومیــن مقــام عالیرتبــه در هیــات وزیــران ،ایــران هیــچ محدودیتــی
بــرای کار اقتصــادی بــا ســایر کشــورها نــدارد بهاســتثنای یکــی دو کشــور کــه
نمیتوانیــم بــا آنهــا کارکنیم.ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
خــش خصوصــی موتــور محرکــه اقتصــاد
ب
ایــران اســت روز ملــی صــادرات بــا حضــور
معــاون اول رئیسجمهــور ،رئیــس اتــاق ایــران
و جمــع زیــادی از فعــاالن اقتصــادی در ســالن
اجــاس ســران برگــزار شــد .مشــروح خبــر

قراردادهــای بــرق فاینانــس اســت؛ نــه
جــذب ســرمایه نایــب رییــس هیــات مدیــره

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا تبریــک
روز ملــی صــادرات گفــت :پنــج شــرکت عضــو
ســندیکا امــروز بــه عنــوان شــرکتهای برتــر
صــادرات انتخــاب شــدند .مشــروح خبــر

ـردن
ـادی کـ
ـرای اقتصـ
ـتهای بـ
ـی بسـ
طراحـ
طــرحهــای صنعــت آب و بــرق سرپرســت

ـت؛ دیوار
ـده اسـ
ـک مانـ
ـاد کوچـ
ـک اقتصـ
کیـ
مشــوقهای صادراتــی خوابیــده وزیــر

صنعــت ،معــدن و تجــارت در مراســم روز ملــی
صــادرات گفــت :کیــک اقتصــادی مــا کوچــک
مانــده و اگــر حجــم بــازار و تولیــد خــود را افزایــش
ندهیــم ســهم مــا از بازارهــای جهانــی رقمــی
انــدک خواهــد بود.مشــروح خبــر

ـس و
ـرارداد انگلیـ
ـن قـ
ـزرگ تریـ
ـای بـ
امضـ
ـام آییــن امضــای قــرارداد
ـد از برجـ
ـران بعـ
ایـ

ســاخت بــزرگ تریــن نیــروگاه خورشــیدی ایــران
بــه ظرفیــت تولیــد  600مــگاوات بــرق ،پــس از
ســخنان ضــد ایرانــی رئیــس جمهــوری آمریــکا
در نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد
برگــزار شــد مشــروح خبــر

امضــای  ۱.۵میلیــارد یــورو قــرارداد
ســاخت داخــل در صنعــت نفــت حبیــب اهلل

وزارت نیــرو گفــت :بــا توجــه بــه پیــش بینــی
هــا بــرای پوشــش دادن نیــاز بــرق مصرفــی در ۱۰
ســال آینــده ،بایســتی حداقــل  ۵۰هــزار مــگاوات
بــه ظرفیــت کنونــی شــبکه بــرق کشــور اضافــه
شــود مشــروح خبــر

بیطــرف» معــاون وزیــر نفــت در امــور مهندســی،
پژوهــش و فنــاوری در حاشــیه مراســم تودیــع و
معارفــه روســای پیشــین و جدیــد پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت

مشــروح خبــر

خواســتههای بخــش خصوصــی از
اردکانیــان رییــس هیــات مدیــره ســندیکای

برنامههــای گزینــه پیشــنهادی وزارت نیــرو
ـد رئــوس برنامــه هــای
ـم شـ
ـس تقدیـ
ـه مجلـ
بـ

صنعــت بــرق ایــران گفــت :بــا توجــه بــه ایــن
کــه در دورههــای قبلــی بــه بخــش خصوصــی در
صنعــت بــرق آن طــور کــه بایــد توجــه نمیشــد..

مشــروح خبــر

اتریــش ،پرچــمدار مناســبات اقتصــادی
ـران به گــزارش روابــط عمومــی
اروپــا بــا ایـ

اتــاق تهــران ،در آغــاز ایــن دیــدار اشــتفان
شــولتز ،ســفیر اتریــش ،بــه موافقتنامــه مالــی
اتریــش بــا ایرانمشــروح خبــر

وزیــر پیشــنهادی نیــرو کــه در چهــار بخــش «آب
و پســاب»« ،بــرق و انرژیهــای تجدیدپذیــر»،
«مدیریــت منابــع انســانی ،علــم ،فنــاوری و
پشــتیبانی صنعــت» و « مدیریــت تأمیــن منابــع
مالی»اســت،تقدیم مجلــس شــد مشــروح خبــر

تولیــد تجدیدپذیرهــا در ایــران ۷برابــر
میشــود علیرغــم موضــع تهاجمیتــر دونالــد

ترامــپ در قبــال ایــران ،انرژیهــای تجدیدپذیــر
در حــال رشــد و شــکوفایی در ایــران هســتند بــه
طــوری که.مشــروح خبــر

انـرژی
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۵۰درصــد صــادرات غیرنفتــی میعانــات و
پتروشــیمی اســت! مشــروح خبــر

ـت بـــــ
ـزرگ صنعـ
ـکلهای بـ
ـت تشـ
حمایـ
ـرق مثبــت بــودن فضــای مجلــس بــرای حضــور
ـرو مشــروح خبر
ـنهادی نیـ
ـر پیشـ
از وزیــ
اردکانیــان مشــروح خبــر
پیشــنهاد افزایــش  ۵۰۰تومانــی حاملهــای جــذب فاینانــس پتروشــیمی بــا یکپارچگــی
انــرژی مشــروح خبــر
صــادرات مشــروح خبــر

بــه  ۴۰میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی شناسایی کسب و کارهای نوپا مشروح خبر
دلخــوش نباشــیم مشــروح خبــر

شــبکه بــرق ایــران و عــراق مــاه آینــده
نروژیهــا بــرای ســاخت نیروگاههــای ســنکرون میشــود مشــروح خبــر
خورشــیدی بــه ایــران میآینــد مشــروح
ـی
ـذاران خارجـ
ـرمایه گـ
ـذب سـ
ـرای جـ
ـاش بـ
تـ
خبــر
بــا حضــور در قلــب مالــی جهــان مشــروح
رایزنــان بازرگانــی در  ۵۰کشــور مســتقر خبــر
میشــوند مشــروح خبــر
ـرای آموزش
ـه بـ
ـان و فرانســ
ـا آلمــ
ـره بـ
مذاکـ
ـاد کشـ
ـی اقتصـ
ـک اصلـ
ـی مالـ
ـش خصوصـ
بخـ
ـور شــرکتهای نفتــی مشــروح خبــر
اســت مشــروح خبــر
تجربــه اردکانیــان بــه رفــع چالشهــای آب
فرانســه تــا ســال آینــده  ۱۵مــگاوات بــرق کمــک میکــن مشــروح خبــر
بــادی تولیــد میکنــد مشــروح خبــر
نهمیــن نمایشــگاه ســاخت تجهیــزات صنعــت
بخشخصوصــی برنامــهای بــرای ورود بــه نفــت خوزســتان برگــزار مــی شــود .مشــروح
صــادرات گاز نــدارد مشــروح خبــر
خبــر
ـه سـ
ـی فرانسـ
ـات مالیاتـ
اصالحـ
ـم
ـرق فرصت هـــ
ـی بـــ
ـن المللـ
ـس بیـ
ـالی  ۴.۴میلیارد کنفرانـ
یــورو آب میخــورد مشــروح خبــر
ـگاه .مشــروح خبــر
ـت و دانشـ
ـنی صنعـ
نشیـــ
ـرای  5میلیارد
ـرای اجـ
ـی بـ
ـرکت اروپایـ
ـا دو شـ
بـ
یــورو پــروژه پتروشــیمی توافــق شدمشــروح

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
تــاش ایــران بــرای صــادرات گاز بــه اروپــا شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ادامه از صفحه 1
جهانگیــری در مــورد کار بــا آمریــکا هــم گفــت:
آمریکاییهــا خودشــان را
از کار بــا ایــران محــروم کردنــد وگرنــه بــازار ایــران و
ایرانیهــا محدودیتــی بــرای کار بــا هیــچ کشــوری ندارنــد.
جهانگیــری همچنیــن تقویــت دیپلماســی اقتصــادی را از
مهمتریــن سیاســتهای دولــت عنــوان کــرد و گفــت:
ســفارتخانههای کشــور ایــران در کشــورهای مختلــف
بایــد پایــه اصلــی حمایــت از کاالهــا و تولیدکنندههــای
ایرانــی باشــند.
معــاون اول رئیسجمهــور ثبــات اقتصــادی را پیشنیــاز
فعالیتهــای اقتصــادی دانســت و گفــت :شــاخصهای
اقتصــادی بایــد بــرای فعــاالن اقتصــادی قابــل پیشبینــی
باشــد و بتواننــد حضــور فعالــی در بــازار داشــته باشــند.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه
ســفیر اخیــر خــود بــه ترکیــه گفــت :در دیــدار روســای
بانکهــای مرکــزی دو کشــور ایــران و ترکیــه مقــرر شــد
کــه از ایــن بــه بعــد مبــادالت ایــران و ترکیــه بــا پــول
ملــی دو کشــور انجــام شــود تــا منافــع صادرکننــده و
واردکننــدگان تأمیــن باشــد؛ در مذاکــرات بــا کشــورهای
دیگــر هــم بایــد ایــن مــورد را دنبــال کنیــم و بهجــای
دالر بــا واحــد پولــی ملــی خودمــان مبادلهکنیــم تــا
بتوانیــم تأثیــر تالطمهــای ارزی را بــر بــازار کنتــرل کنیــم.
معــاون اول رئیسجمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه ســخنان
نایبرئیــس اتــاق ایــران در مــورد مشــکالتی در رونــد
صــدور ضمانتنامههــای بانکــی گفــت :دیگــر بــرای مــا
پذیرفتــه نیســت کــه نتوانیــم صــادر کنیــم بایــد بررســی
کنیــم و ببینیــم کجــای کار مشــکل دارد و دنبــال حــل
مشــکل باشــیم.
جهانگیــری در مــورد صنــدوق توســعه ملــی هــم گفــت:
صنــدوق توســعه ملــی بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی
ایجادشــده و مصــوب اســت کــه هرســال  30درصــد درآمــد
نفتــی بــه ایــن صنــدوق واریــز شــود؛ هرچنــد مــن قبــول
دارم کــه گاهــی دولــت آنهــم بــرای طرحهــای زیربنایــی
و عمرانــی کــه پیشنیــاز فعالیتهــای بخــش خصوصــی
اســت ،از ایــن صنــدوق اســتفاده میکنــد.
معــاون اول رئیسجمهــور اولویــت همــکاری اقتصــادی بــا
کشــورهای دیگــر را ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در
ایــران دانســت و گفــت :مــا از بخــش خصوصــی انتظــار

انـرژی

شماره هشتاد و دو  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و شش

داریــم کــه باقــوت ایــن موضــوع را دنبــال کنــد و بتوانــد
بــا تشــکیل شــرکتهای مشــترک بــا شــرکای خارجــی،
کار اقتصــادی مشــترک شــکل بدهــد.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا تأکیــد
بــر حمایــت از صادرکننــدگان گفــت :نبایــد صادرکننــده
را معطــل کــرد؛ پــول صادرکننــده تحــت عنوانــی مثــل
معافیــت از مالیــات بــر ارزشافــزوده نبایــد نــزد دولــت
بمانــد بلکــه ایــن پــول بایــد ظــرف یــک مــاه پرداخــت
شــود و اگــر جایــی ایــن مورداجــرا نمیشــود ،تخلــف
صــورت گرفتــه اســت.

صادرات ،نوک پیکان توسعه
اقتصادی کشور است

رئیــس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی
ایــران در ایــن مراســم گفــت :صــادرات ماننــد
ســایر بخشهــای اقتصــادی بــا مشــکالتی مواجــه
اســت امــا آســیبپذیری ایــن بخــش در مواجــه
بــا تالطمهــای اقتصــادی و سیاســی و فضــای
کســبوکار بهمراتــب بیشــتر اســت.
غالمحســین شــافعی افــزود :بخــش قابلتوجهــی از حجــم
صــادرات مــا بــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی و مــواد
خــام معدنــی تعلــق دارد کــه بــه دالیلــی ماننــد بحــران آب
و فشــردگی رقابــت در عرصــه مــواد خــام بایــد بدانیــم کــه

شــاید در آینــده پیشــرو در بــازار رقابتــی ایــن محصــوالت
توفیــق زیــادی نخواهیــم داشــت.
شــافعی افــزود :بــه ایــن دلیــل بایــد بــا نگاهــی تــازه و
جدیــد بــه بخــش تولیــد کشــور داشــته باشــیم و توســعه
صــادرات صنعتــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
در ادامــه پیرامــون ارزشافــزوده صادراتــی محصــوالت
ایرانــی گفــت :مطابــق گزارشهــای بانــک مرکــزی ارزش
کاالهــای صادراتــی مــا  ۳۴۱دالر در مقابــل  ۱۳۰۸دالر
ارزش کاالهــای وارداتــی اســت و ایــن یعنــی کاالهــای
ایرانــی بــا ارزشافــزوده پایینتــری صــادر میشــوند.
بــه گفتــه شــافعی ســهم مــا از صــادرات جهانــی ۰.۳۴
درصــد اســت کــه اگــر نفــت را جــدا کنیــم بــه ۰.۲۴
درصــد میرســد درحالیکــه بــا توجــه بــه قابلیتهــا و
موقعیتهایــی کــه ایــران از آن برخــوردار اســت ،ســهم مــا
از صــادرات جهانــی میتوانــد در میانمــدت بــه رقمهــای
بســیار باالتــری برســد.
رئیــس اتــاق ایــران صــادرات را نــوک پیــکان توســعه
اقتصــادی کشــور دانســت و گفــت :در بنــد دهــم
سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی هــم بــه اهمیــت صــادرات
پرداختــه شــده و صــادرات همزمانــی میتوانــد موفــق
باشــد کــه تولیــد کشــور پشــتوانه قــوی داشــته باشــد.
شــافعی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر دیپلماســی
اقتصــادی تأکیــد و تصریــح کــرد :البتــه مــا در ایــن زمینــه
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موقعیــت خوبــی داشــتهایم و هــم جنــاب رئیسجمهــور
و هــم وزیــر امــور خارجــه و معــاون اول بــه نحــو احســن
بخــش خصوصــی را در کنــار دیپلماســی اقتصــادی قــرار
دادهانــد و در اکثــر مذاکــرات بخــش خصوصــی بــا موقعیــت
ویــژه خــود حضــور دارد.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور بــه مشــکالت
پیــش روی صادرکننــدگان هــم اشــاره کــرد و گفــت:
قیمــت تمامشــده بــاالی کاالهــای تولیــدی ،عقــب بــودن
بخــش تولیــد ازنظــر تکنولوژیکــی در مقایســه بــا تولیــد
دیگــر کشــورها از مهمتریــن مشــکالت اســتبه گفتــه
شــافعی فرســودگی ماشــینآالت و مصــرف بــاالی انــرژی
و عــدم عضویــت در ســازمان تجــارت جهانــی از مهمتریــن
عوامــی هســتند کــه قیمــت تولیــدات ایرانــی را بــاال بــرده
اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران همچنیــن لــزوم امضــای قراردادهــای تجــارت
آزاد و ترجیحــی را مــورد توجــه قــرار داد و گفــت :اکثــر
کشــورهای هــدف مــا قراردادهــای تجــارت ترجیحــی یــا
آزاد امضــا کردهانــد و امتیازاتــی دارنــد امــا مــا هنــوز بــا
بعضــی از کشــورهای همســایه ایــن قراردادهــا را نداریــم
کــه امیدواریــم هــر چــه زودتــر اجرایــی شــود.
شــافعی همچنیــن هزینــه بــاالی حملونقــل و ســرعت
پاییــن حملونقــل را از مشــکالت دیگــر عنــوان کــرد و
گفــت :مــا بــرای نشســتن در جایــگاه مناســب نیازمنــد
توجــه ویــژه بــه بخــش صــادرات هســتیم و بایــد بــر روی
رفــع مشــکالت تمرکــز کنیــم.
بخش خصوصی بازیگر است نه بازیشونده
رئیــس اتــاق ایــران همچنیــن حضــور در ســازمانها و
مجامــع بینالمللــی را مــورد توجــه قــرار داد و گفــت:
مــا در اتــاق بازرگانــی حضــور و اســتفاده حداکثــری از
ســازمانهای بینالمللــی را مــورد توجــه قــرار دادهایــم
و در اکــو WCF ،و اتاقهــای بازرگانــی جــاده ابریشــم
حضــور داشــتهایم و ایــن حضورهــا بــه توســعه صــادرات
کمــک میکنــد.
شــافعی افــزود :امیدواریــم در یــک شــرایط هماهنــگ،
بــا بــاور بــه بخــش خصوصــی بهعنــوان یــک بازیگــر و
نــه بــازی شــونده و اســتفاده از بخــش خصوصــی در
تصمیمگیریهــا شــرایطی متفــاوت از گذشــته بــرای
توســعه صــادرات فراهــم کنیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حمایت تشکلهای بزرگ
صنعت بــــرق از
وزیـر پیشنهادی نیرو

تشــکلهای بــزرگ صنعــت بــرق در بیانیــهٔ مشــترکی از
رضــا اردکانیــان بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی نیــرو حمایــت
کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
تشــکلهای بــزرگ صنعــت بــرق در بیانیــهٔ مشــترکی از
دکتــر رضــا اردکانیــان بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی نیــرو
حمایــت کردنــد .متــن حمایــت ایــن تشــکلها کــه امــروز
در اختیــار رســانههای گروهــی قــرار گرفــت بــه شــرح زیــر

قراردادهای برق
فاینانس است؛ نه
جذب سرمایه

نایــب رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران بــا تبریــک روز ملــی صــادرات گفــت:
پنــج شــرکت عضــو ســندیکا امــروز بــه عنــوان
شــرکتهای برتــر صــادرات انتخــاب شــدند.
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز» ،پیــام باقــری
در کنفرانــس مطبوعاتــی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران کــه

انـرژی
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اســت:
صنعــت بــرق بــی شــک یکــی از عوامــل اصلــی در توســعه
زیرســاختها واز موثرتریــن مؤلفههــا بــرای دســتیابی بــه
توســعه ای پایــدار ،مســتمر و و رفــاه عمومــی اســت .ایــن
صنعــت پایــه در ایــن مســیر بــا همــت تالشــگران خــود
ســالهای پرفــراز و نشــیب و سرشــار از موفقیــت ،ســختی
و تجربــه را پشــت ســر گذاشــته و بــا اتــکا بــه همیــن
تجــارب ارزشــمند و گرانبهــا امــروز در زمــره یکــی از توســعه
یافتــه تریــن صنایــع کشــور ،مدعــی خودکفایــی در همــه
بخشهــای ایــن صنعــت میباشــد.
صنعتــی کــه تــا چهــار دهــه پیــش کامـ ً
ا وابســته به خــارج از
مرزهــا بــود امــروز یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان بــرق
در جهــان اســت و جــزو چنــد کشــور نیــروگاه ســاز دنیــا قــرار
گرفتــه بــه طــوری کــه در حیطــه ســاخت تجهیــزات و تولیــد
خدمــات صنعــت بــرق ســرآمد کشــورهای منطقــه اســت.
ایــن صنعــت کــه امــروز باالتریــن ســهم را در صــدور کاال و

خدمــات فنــی و مهندســی دارد و از ســوی دیگــر فراگیرتریــن
خدمــت رســانی را از نظرپوشــش جمعیتــی بــرای تأمیــن و
توزیــع انــرژی بــرق بــه مــردم عرضــه میکنــد ،در ســایه یــک
مدیریــت پایــدار ،الیــق و کارآمــد قــادر اســت زمینــه ســاز
توســعه ای پرشــتاب و فراگیــر بــرای کشــور باشــد.
بــا ایــن وجــود صنعــت بــرق ایــران و فعــاالن ایــن صنعــت
در بخشهــای تولیــد و توزیــع انــرژی ،همچنیــن ســازندگان
و پیمانــکاران در طــول بیــش از یــک دهــه اخیــر بــه رغــم
شــرایط دشــواری کــه گذراندهانــد و بــا وجــود ســاختار
نامناســب اقتصــادی و فقــدان منابــع مالــی کافــی ،در حــد
تــوان خــود ایــن صنعــت را پایــدار نگــه داشــته و تنگناهــا
را تحمــل کردهانــد .بــی تردیــد ایــن شــرایط و تــداوم آن
نگرانیهایــی را بــا توجــه بــه رونــد افزایــش نیــاز مصــرف
بــرای تأمیــن بــرق مطمئــن در اقصــی نقــاط کشــور در پــی
خواهــد داشــت.
اکنــون در آســتانه معرفــی وزیــر نیــرو در دولــت دوازدهــم،

فعــاالن صنعــت بــرق امیدوارنــد کــه بــا انتخــاب چهــره ای
شایســته و در ســایه حمایتهــای دولــت تدبیــر و امیــد و
مجلــس محتــرم ،صنعــت بــزرگ و توانمنــد بــرق برای توســعه
و پیشــرفت جــان تــازه ای گیــرد و بتوانــد بــا شایســتگی در
دســتیابی کشــور بــه اهــداف و برنامههــای خــود و جلــب
رضایــت عمومــی از خدمــات بــرق ایفــای نقــش کنــد.
در همیــن راســتا تشــکلهای بــزرگ صنعــت بــرق اعــم
از انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکتهای توزیــع نیــروی
بــرق ،ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق و همچنیــن ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران ،دکتــر رضــا اردکانیــان را بــه عنــوان
وزیــر نیــروی دولــت دوازدهــم ،انتخابــی اصلــح دانســته و
حمایــت قاطــع خــود را از ایشــان اعــام میدارنــد.
امیــد کــه در ســایه تخصــص ،تجربــه و مدیریــت کارآمــد ایــن
چهــره نــام آشــنا و مجــرب در صنعــت آب و بــرق کشــور بــه
عنــوان صنعتــی زیرســاختی و بنیادیــن بــه روزهــای پرفــروغ
و توســعه پرشــتاب خــود بازگــردد.

عصــر امــروز برگــزار شــد؛ تصریــح کــرد :مــا  ۴۰ســال پیــش
صنعــت برقــی کامــا وابســته داشــتیم و امــروزه خودکفــا
شــدیم.
وی بــا بیــان اینکــه «یکــی از انتظــارت بخــش خصوصــی،
بحــث اصــاح اقتصــاد بــرق اســت» ،توضیــح داد :اختــاف
قیمــت واقعــی بــرق و نــرخ تکلیفــی باعــث شــده کــه وزارت
نیــرو نتوانــد بدهــی خــود را بــه بخــش خصوصــی دهــد و مــا
در پنــج ســال گذشــته بــه دلیــل شــرایط نامطلــوب اقتصــاد
بــرق دچــار رکــود شــدیم .از ســوی دیگــر ،خســارات ناشــی
از دیرکــرد پرداخــت طلبمــان هیــچ جــا دیــده نشــده اســت.
باقــری بــا تاکیــد بــر اینکــه «امــروز رکــود کاری دامنگیــر
صنعــت بــرق شــده اســت» ،افــزود :تــراز وزارت نیــرو منفــی
اســت و نمیتواننــد ســرمایهگذاری جدیــد انجــام شــود.
بــه گفتــه وی بحــث رکــود کاری باعــث شــده کــه بســیاری
از شــرکتها بــا یــک چهــارم یــا یــک پنجــم ظرفیــت کار
میکننــد کــه در ایــن صــورت قیمــت تمــام شــده تولیــد بــاال
میــرود و از عرصــه رقابــت بــاز میمانــد.
نایبرییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا تاکیــد بــر
اینکــه «در دولــت دوازدهــم وزارت نیــرو بایــد اقتصــاد بــرق را
جراحــی و اصــاح شــود» بــه قانــون حمایــت از صنعــت بــرق
اشــاره کــرد و گفــت :دولــت مکلــف شــده کــه مابهالتفــاوت
قیمــت تمامشــده و تکلیفــی را بپــردازد امــا ایــن کار انجــام

نمیشــود.
صــادرات تجهیــرات بــرق ارزآوری خوبــی بــرای
کشــور دارد
باقــری بــا بیــان اینکــه «در روز صــادرات میبینیــم کــه
بزرگتریــن شــرکتهای صادرکننــده ،مــواد خــام صــادر
میکننــد» اعــام کــرد :مــا در صنعــت بــرق در ردههــای
بــاالی ارزش افــزوده هســتیم و صــادرات تجهیــرات بــرق
ارزآوری خوبــی بــرای کشــور دارد.
وی بــا اشــاره بــه نیــاز صنعــت بــرق بــرای برونرفــت
از رکــود گفــت :بحــث رکــود ،ریشــهدار اســت و توســعه
صــادرات غیرنفتــی و اصــاح اقتصــاد بــرق میتوانــد بــه
خــروج از رکــود کمــک کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه «در ســال  ۹۸ ،۹۴درصــد صــادرات
غیرنفتــی در حــوزه صنعــت بــرق بــه ارزش  ۲.۵میلیــارد دالر
بــوده اســت» تصریــح کــرد :بزرگتریــن معضــل امــروز مــا در
حــوزه صــادرات بــه مباحــث بانکــی مربــوط اســت و پــس از
برجــام ،مشــکل مبــادالت بانکــی حــل نشــده اســت .یکــی
دیگــر از مشــکالت مربــوط بــه دیپلماســی صــادرات اســت.
مــا دیپلماســی ســازنده در بــازار هــدف نداریــم.
نایبرییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ادامــه داد:
دیگــر مشــکل بــه تامیــن منابــع مالــی بازمیگــردد .تحریــم
در ســالهای گذشــته صادرکننــده مــا را تضعیــف کــرده و

نیــاز بــه حمایــت دارد.اخــذ فاینانــس دولتــی هنــر نیســت.
بایــد شــرایط فراهــم شــود کــه بخــش خصوصــی بتوانــد
تامیــن مالــی کنــد.
جــذب ســرمایه مســتقیم نشــانه توســعه اســت نــه
فاینانــس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه «صــادرات غیرنفتــی یعنــی صادراتــی
کــه ربطــی بــه نفــت نــدارد و بنابرایــن صــادرات میعانــات و
 ...صــادرات غیرنفتــی نیســت» تصریــح کــرد :شــاخص جــذب
ســرمایه خارجــی یکــی از شــاخصهای توســعه اســت امــا
جــذب ســرمایه مســتقیم نــه فاینانــس .آمریــکا بیشــترین
جــذب ســرمایه خارجــی بــا  ۲۵۰درصــد رشــد ،دارد.
باقــری افــزود :مــا بــرای رشــد هشــت درصــدی اقتصــاد
بایــد ســاالنه ۵۴میلیــارد دالر ســرمایه جــذب کنیــم .اکنــون
کمتــر از  ۱۰میلیــون دالر جــذب شــده اســت .فــردای جــذب
ســرمایه خارجــی بخــش خصوصــی بایــد طــرف گفتگو باشــد.
بــه جــای کنتــور و کابــل و  ...بایــد مــواد اولیــه وارد کنیــم.
نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق همچنیــن دربــاره
جــذب ســرمایه در بخــش بــرق گفــت :ایــن قــرارداد ۱۰۰
درصــد قــرارداد فاینانــس اســت .یــک میلیــارد و  ۲۵۰میلیون
یــورو فاینانــس اســت .اصــل و بازپرداخــت ســرمایه نیــز از
طریــق کشــور مــا تضمیــن شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طراحی بستهای برای
اقتصادی کردن طرحهای
صنعت آب و برق

سرپرســت وزارت نیــرو گفــت :بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــا
بــرای پوشــش دادن نیــاز بــرق مصرفــی در  ۱۰ســال آینــده،
بایســتی حداقــل  ۵۰هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت کنونــی
شــبکه بــرق کشــور اضافــه شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی صانیــر از ایســنا  ،ســتار
محمــودی در آییــن برگــزاری ســی و دومیــن کنفرانــس
بیــن المللــی بــرق اظهــار کــرد :ظرفیــت فعلــی نصــب
شــده بــرق کشــور  ۷۷هــزار مــگاوات و جــزو کشــورهای
برتــر منطقــه در تولیــد بــرق و نیــروگاه ســازی در جهــان
هســتیم ،کــه ایــن امــر بیانگــر توانایــی و ظرفیــت شــبکه
بــرق کشــور و ایــن صنعــت در کشــور اســت.
وی افــزود :همچنیــن وزارت نیــرو بــه علــت وجــود ســرمایه
انســانی بســیار خوبــی کــه دارد ،مــی توانــد در صــورت
وجــود ابزارهــا و سیســتم هــای نویــن توزیــع و انتقــال
و البتــه نیــروگاه هــای بــا راندمــان باالتــر ،میــزان ظرفیــت
فعلــی بــرق در کشــور را بــه چنــد برابــر برســاند.
وی تصریــح کــرد :در ســال هــای گذشــته اقدامــات بســیار
خوبــی در ایــن صنعــت انجــام شــد از جملــه اینکــه مــا
توانســتیم تمــام روســتاهای بــاالی  ۱۰خانــوار کشــور را
برقــرار کنیــم.
سرپرســت وزارت نیــرو گفــت :همچنیــن ســهم بخــش

خصوصــی در ایــن صنعــت بــا شــدت بــاال رفــت و مــا
آالن شــاهد ایــن هســتیم کــه بیــش از  ۵۰درصــد بــرق
تولیــدی کشــور توســط بخــش خوصــی تأمیــن مــی
شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بایــد توجــه داشــت کــه در ســال
۱۳۹۲حــدود  ۱۲۵دقیقــه فرکانــس خــارج از بــازه مجــاز
داشــتیم کــه ایــن امــر در پایــان ســال  ۱۳۹۵بــه حــدود
 ۱۲دقیقــه در ســال رســیده اســت.
محمــودی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی برنامــه هــای
توســعه و رونــد رشــد مصــرف ،ادامــه داد :بــا توجــه بــه
پیــش بینــی هــا بــرای پوشــش دادن نیــاز بــرق مصرفــی
در  ۱۰ســال آینــده ،بایســتی حداقــل  ۵۰هــزار مــگاوات
بــه ظرفیــت کنونــی شــبکه بــرق کشــور اضافــه شــود.
وی گفــت :در حــال حاضــر پتانســیل نصــب انــرژی هــای
نــو در کشــور حــدود  ۷۵هــزار مــگاوات بــرآورد شــده
اســت کــه برنامــه وزارت نیــرو ایــن اســت در پنــج ســال
آینــده ،ظرفیــت نصــب شــده ایــن انــرژی هــا را در
کشــور بــه  ۵۰۰۰مــگاوات برســاند.
محمــودی بــا اشــاره بــه برنامــه هــا و اســتراتژی هــای
وزارت نیــرو در صنعــت بــرق بــرای ســال هــای آتــی
گفــت :برنامــه وزارت نیــرو بــرای ســال هــای آتــی ایــن
اســت کــه صنعــت آب و بــرق کشــور را از نظــر اقتصــادی
خودکفــا و بــه صرفــه بکنــد.
وی تصریــح کــرد :بســته ای بــرای اقتصــادی شــدن طــرح
هــای آب و بــرق و مشــارکت فعــال تــر بخــش خصوصــی
طراحــی شــده کــه امیدواریــم در چهــار ســال آتی شــاهد
اجرایــی شــدن آن باشــیم.
سرپرســت وزارت نیــرو خاطرنشــان کــرد :خوشــبختانه
در صنعــت آب و بــرق مشــکالت فنــی چندانــی وجــود
نــدارد ،و عمــده مشــکل ایــن صنعــت بــه اقتصــاد آن
برمــی گــردد کــه امیدواریــم بــا اجــرای ایــن بســته
بتوانیــم بــر بخشــی از ایــن مشــکالت درآینــده فائــق
آییــم.
وی اضافــه کــرد :از اســتراتژی هــای دیگــر وزارت نیــرو
بــرای ســال هــای آتــی تقویــت بخــش داخلــی صنعــت
بــرق ،حرکــت در مرزهــای دانــش و انتقــال تکنولــوژی،
توســعه و تقویــت بخــش صــادرات ایــن صنعــت و البتــه
تربیــت نســلی نــو بــرای خلــق ارزش هــای بدیــع در ایــن
صنعــت اســت.

انـرژی

شماره هشتاد و دو  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و شش

پیشنهاد افزایش  ۵۰۰تومانی
حاملهای انرژی

رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران گفــت :دولــت
معــادل  ۴.۵میلیــارد دالر بــه اعضــای انجمــن
اســتصنا ،بــه مــا  ۹۲۰۰میلیــارد تومــان و بیــش از
 ۱۴هــزار میلیــارد تومــان بــه صنعــت بــرق بدهکار
اســت .کســی کــه بدهــکار اســت چــرا بایــد صدقه
دهد؟
بــه گــزارش خبرنــگار «انــرژی امــروز» علــی شــمس
اردکانــی در در جلســه کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت
اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران کــه صبــح امــروز
برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر اینکــه «بــرای کاهــش شــدت
مصــرف انــرژی بایــد بــرای بهینــه ســازی مصــرف تــاش
شــود» گفــت :در قانــون آمــده کــه هــر چــه انــرژی ذخیره
شــود ،بایــد معــادل آن بــه مصــرف کننــده پرداخــت شــود.
او در ادامــه افــزود :اوالد دارســی یــک آییــن نامــه نوشــتند
کــه خــاف قانــون اســت و تــا امــروز ریالــی بابــت ذخیــره
انــرژی پرداختــه نشــده اســت.
اردکانــی بــا اشــاره بــه قانــون هدفمنــدی یارانههــا گفــت:
گرفتــن یارانــه بــرای اغنیــا صحیــح نیســت چراکــه ماننــد

به  ۴۰میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی دلخوش نباشیم
رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی
مهندســی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن حــوزه رقمــی
بالــغ بــر  ۳۴هــزار میلیــارد وجــود دارد ،اظهــار کــرد:
مــا نبایــد دل خــود را بــه  ۴۰میلیــارد دالر صــادرات
غیرنفتــی خــوش کنیــم.
محمدرضــا انصــاری صبــح امــروز در مراســم روز
ملــی صــادرات ،گفــت :جــای مــا در صــادرات جایــگاه
فعلــی نیســت چــرا کــه اکنــون مــا رقمــی معــادل
 ۰.۲۴درصــد از ظرفیــت صــادرات دنیــا را داریــم کــه
ایــن رقــم یعنــی هیــچ.
وی ادامــه داد :اگــر خــود را بــا کشــورهایی مثــل
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گرفتــن صدقــه اســت؛ از ســوی دیگــر بدهــکار نیــز نبایــد
صدقــه دهــد.
او خاطرنشــان کــرد :دولــت معــادل  ۴.۵میلیــارد دالر بــه
اعضــای انجمــن اســتصنا  ،بــه مــا (شــرکتهای خصوصــی
عضــو اتــاق بازرگانــی)  ۹۲۰۰میلیــارد تومــان و بیــش از
 ۱۴هــزار میلیــارد تومــان بــه صنعــت بــرق بدهــکار اســت.
کســی کــه بدهــکار اســت چــرا بایــد صدقــه دهــد؟
اردکانــی بــا اشــاره بــه تشــکیل انجمــن احــداث و انــرژی
گفــت :اخیــرا بــه رییسجمهــور پیشــنهاد کــردم کــه در
اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانههــا جــای آن دارد کــه
 ۵۰۰تومــان بــر قیمــت حاملهــای انــرژی بیفزاینــد .بــر
گاز نیــز  ۵۰تومــان بیفزاینــد و ایــن پــول صــرف ســرمایه
گــذاری شــود .از ایــن محــل در ســال  ۶۲هــزار میلیــارد
تومــان جمــع خواهــد شــد.
اردکانــی تصریــح کــرد :شــرایط ســرمایهگذاری مناســب
کشــور نیســت.
ســید محمــد صــادق زاده ،معــاون وزیــر نیــرو و رییــس
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر ،در ادامــه ایــن نشســت
گفــت :در حــوزه تجدیــد پذیرهــا موفقیــت حاصــل شــده
ایــن بــود کــه دولــت چــاه خــود را پــر کــرد و قــرار شــد
تنهــا از چــاه بخــش خصوصــی آب برداشــت کنــد .دولــت
دیگــر ســرمایه گــذاری نکــرد البتــه مســیر مــا بــه ویــژه از
جهــت پوشــش ریس ـکها پــر از اشــکال اســت.
مالــزی مقایســه کنیــم بــه ایــن نتیجــه خواهیــمب
رســید کــه اســتعدادها موجــود اســت امــا مــا بــرای
توســعه صــادرات و شــکوفا ســازی آن بایــد اقدامــات
متعــددی را در دســتور کار داشــته باشــیم .بــه عبارت
دیگــر اگــر ریســک پذیــر نباشــیم موفــق بــه ایجــاد
شــکوفایی نخواهیــم شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از معضالتــی کــه بــر
ســر راه توســعه صــادرات وجــود دارد موضــوع
ضمانتنامههــای بانکــی اســت ،عنــوان کــرد :در
حــال حاضــر در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی تنهــا دو میلیــارد صــادرات داریــم کــه
بخــش عمــدهای از ایــن صــادرات مربــوط بــه مپنــا
میشــود ،در حالــی کــه میتــوان در مــدت پنــج
ســال ایــن رقــم را افزایــش داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایران
گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه در دورههــای قبلــی به
بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق آن طــور کــه بایــد
توجــه نمیشــد در جلســه اخیــری کــه بــا وزیــر
پیشــنهادی دولــت دوازدهــم داشــتیم درخواســت
کردیــم کــه در تصمیمگیریهــا بــه بخــش
خصوصــی توجــه بیشــتری شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی بخشــی در نشســتی خبــری بــا
بیــان ایــن کــه امیدواریــم در دولــت جدیــد جایــگاه بخــش
خصوصــی بــه طــور شایســتهتری دیــده شــود ،اظهــار کــرد:
بــه نظــر میرســد کــه اردکانیــان بتوانــد مشــکالت صنعــت
بــرق کشــور را برطــرف کنــد ،لــذا امیدواریــم کــه مجلــس بــه
وی رای اعتمــاد دهــد.
وی تصریــح کــرد :ســندیکای صنعــت بــرق تصمیــم گرفــت
کــه بــا تمــام گزینههــای احتمالــی وزارت نیــرو جلســه
برگــزار کنــد بــه همیــن دلیــل بــا اردکانیــان نیــز جلس ـهای
را بــرای توضیــح مشــکالت و مســائل صنعــت بــرق برگــزار
کردیــم و تنهــا جمعبنــدی کــه خیلــی بــرای مــا مهــم اســت
ایــن شــد کــه قــرار گذاشــتیم هیــچ تصمیمــی بــدون نظــر
بخــش خصوصــی گرفتــه نشــود.
بخشــی ادامــه داد :اردکانیــان قــول داده کــه شــرایط ســابق
کــه برخــی افــراد در اتاقهــای در بســته تصمیماتــی را اتخــاذ
میکردنــد و تبعــات آن گریبانگیــر بخــش خصوصــی میشــد
دیگــر اتفــاق نیفتــد.
رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا
بیــان ایــن کــه صنعــت بــرق یــک صنعــت نیرومنــد و در
مــرز خودکفایــی اســت ،ادامــه داد :در زمینـه صــدور خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت بــرق کارنامــه خوبــی را از خــود
بــر جــای گذاشــته ،چــرا کــه علیرغــم تمامــی مشــکالت
در  ۱۰ســال گذشــته ســالی  ۲۰درصــد در زمینــه صــادرات
رشــد داشــتهایم.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه نقــش ویــژه بخــش خصوصــی
انتظــار داریــم کــه نــوع روابــط بخــش خصوصــی و دولتــی به
ســمتی حرکــت کنــد کــه در تمــام مســائل و اقدامــات بخــش
خصوصــی بــه عنــوان یــک پارامتــر جــدی دیــده شــود.
بخشــی بــا بیــان ایــن کــه  ۱۰۰درصــد صــادرات صنعــت
بــرق در دســت دولــت قــرار دارد ،اظهــار کــرد :بــاالی ۵۰
درصــد بــرق توســط بخــش خصوصــی تولیــد میشــود امــا در
بخــش خصوصــی اجــازه صــادرات داده نشــده اســت و ایــن
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در حالــی اســت کــه بخــش خصوصــی ظرفیــت کالن بــرای
واردات و صــادرات بــرق دارد.
رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران تصریح
کــرد :دولــت حصــار جــدی در مبــادالت بــرق گذاشــته و بــه
هیــچ عنــوان اجــازه ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن حــوزه را
نمیدهــد ،امــا بایــد گفــت کــه بخــش خصوصــی توانمنــدی
زیــادی در حــوزه تولیــد بــرق بــه طــور مثــال تبدیــل گاز
فلــر بــه بــرق دارد ،امــا دولــت بــه ایــن پتانســیلها توجــه
چندانــی نمیکنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱یــک جهــش
ارزی صــورت گرفــت و در آن زمــان بــه قراردادهایــی منجــر
شــد امــا بــه دلیــل تغییــر نــرخ ارز و مــواد اولیــه هیــچ کــدام
از آن قراردادهــا بــه مرحلــه اجــرا نرســید ،گفــت :وزارت نیــرو
تنهــا وزارتخانــهای اســت کــه بعــد از شــش ســال هنــوز
تکلیــف ایــن قراردادهــا را معلــوم نکــرده اســت.
بخشــی ادامــه داد :در حــال حاضــر کمیســیون انــرژی
مجلــس بــه ایــن مســاله ورود کــرده و امیدواریــم کــه بــا
کمــک مجلــس ایــن قراردادهــا سروســامان یابــد.
رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در
خصــوص وضعیــت قــرارداد یونیــت نیــز گفــت :مــا اعتقــاد
داریــم در شــرایطی کــه بخــش خصوصــی خارجــی بــرای
ســاخت یــک نیــروگاه وارد کشــور میشــود الزم اســت
کــه تمــام تســهیالت و بندهایــی را کــه دولــت بــرای ایــن
شــرکت در نظــر گرفتــه بــرای بخــش خصوصــی داخلــی در
نظــر بگیــرد.

وی بــا بیــان ایــن کــه قــرارداد یونیــت  ۱۰۰درصــد فاینانــس
اســت ،ادامــه داد :ارزش ایــن قــرارداد  ۱.۲۵میلیــارد یــورو
تخمیــن زده شــده کــه قــرار اســت در دو واحــد نیروگاهــی
اجرایــی شــود.
همچنیــن در ادامــه پیــام باقــری – نایــب رییــس هیــات
مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران – بــا بیــان ایــن کــه
در آغــاز انقــاب صنعــت بــرق یــک صنعــت کامــا وابســته
بــود ،گفــت :در حــال حاضــر بــه مــرز خودکفایــی رســیدهایم
بــه طــوری کــه تمــام محصــوالت مــورد اســتفاده ایــن صنعت
توســط بخــش خصوصــی داخلــی تولیــد میشــود.
وی انتظــار بخــش خصوصــی از متولیــان امــر را سروســامان
دادن بــه بحــث اقتصــاد بــرق دانســت و اظهــار کــرد :از ســال
 ۱۳۸۳کــه قانــون تثبیــت قیمتهــا بــه تصویــب مجلــس
رســید ،صنعــت دچــار مشــکالتی شــد ،چــرا کــه تفــاوت
قیمــت تمــام شــده و قیمــت فــروش بــه قــدری بــود کــه
صنعــت بــرق نتوانســت وضعیــت خــود را پیــش ببــرد.
باقــری بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بخــش خصوصــی
 ۱۴هــزار میلیــارد تومــان از وزارت نیــرو مطالبــه دارد ،گفــت:
رکــود کاری یکــی از مســائل مهــم وزارت نیــرو اســت کــه بــا
توجــه بــه وضعیــت صنعــت بــرق الزم اســت کــه بــه ایــن
مســاله توجــه ویــژهای شــود.
نایــب رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
بــا بیــان ایــن کــه در دولــت دوازدهــم وزارت نیــرو بایــد
متولــی ایــن مســاله باشــد کــه فســاد بــرق را جراحــی کنــد،
ادامــه داد :ظرفیتهــای قانونــی زیــادی بــرای ایــن مســاله
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وجــود دارد کــه بایــد بــه طــور دقیــق بــه ایــن مســاله توجــه
شــود.
وی صنعــت بــرق را یــک صنعــت بــا ارزش افــزوده بــاال
دانســت و افــزود :بــرای مســاله ورود بــه صنعــت بــرق
راهکارهــای متفاوتــی وجــود دارد کــه از مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه توســعه صــادرات اشــاره کــرد و بایــد گفــت کــه
در ابتــدا بحــث رکــود بــه دلیــل نامعقــول بــودن اقتصــاد بــرق
ایجــاد شــده اســت.
باقــری بــا اشــاره بــه راهکارهــای گــذر از رکــود در صنعــت
بــرق ،ادامــه داد :ظرفیتهــای متعــددی در صنعــت بــرق
وجــود دارد ،لــذا در ابتــدا بایــد معضالتــی کــه در صــادرات
بــرق برقــرار اســت از بیــن بــرود و از ظرفیتهــای صنــدوق
توســعه ملــی ،بــازار ســرمایه بــه منظــور افزایــش صــادرات
بــرق توجــه شــود.

انرژی خورشیدی  ۶۰درصد ارزان میشود

مدیــر آژانــس بیــن المللــی انــرژی تجدیدپذیــر اعــام
کــرد هزینههــای انــرژی خورشــیدی در یــک دهــه آینــده
 ۶۰درصــد کاهــش خواهــد یافــت و بــه بــازار ایــن منبــع
تجدیدپذیــر رونــق جدیــدی میبخشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،انــرژی خورشــیدی بــا کاهــش
چشــمگیر هزینههــا و بهبــود بهــرهوری کــه ظرفیــت
جهانــی را از صفــر در ابتــدای قــرن حاضــر بــه ۳۰۰
گیــگاوات تــا پایــان ســال  ۲۰۱۶افزایــش داد ،رونــق
گرفتــه اســت .انتظــار م ـیرود ظرفیــت مذکــور تــا ســال
 ۲۰۲۰دوبــاره افزایــش پیــدا کنــد.
عدنــان امیــن ،مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی انــرژی
تجدیدپذیــر بــه رویتــرز گفــت :ایــن آژانــس انتظــار
دارد ظــرف پنــج تــا شــش ســال آینــده ،هــر ســال ۸۰
تــا  ۹۰گیــگاوات ظرفیــت جدیــد انــرژی خورشــیدی در
ســطح جهانــی افــزوده شــود کــه ایــن میــزان ظرفیــت
بــرای روشــن کــردن بیــش از  ۸۰۰میلیــارد المــپ LED
کافــی اســت .ایــن ظرفیــت پیشبینــی شــده باالتــر
از  ۷۳گیگاواتــی اســت کــه آژانــس بینالمللــی انــرژی
پیشبینــی کــرده اســت
بــه گفتــه مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی انــرژی ،رشــد
ظرفیــت انــرژی خورشــیدی ممکــن اســت بــا کاهــش
هزینههــا در آینــده تســریع شــود .چیــن میتوانــد
بــه تنهایــی  ۵۰گیــگاوات در ســال بــه ظرفیــت انــرژی
خورشــیدی اضافــه کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتریش ،پرچمدار
مناسبات اقتصادی اروپا
با ایـــران
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در آغــاز ایــن
دیــدار اشــتفان شــولتز ،ســفیر اتریــش ،بــه موافقتنامــه
مالــی اتریــش بــا ایــران و ایجــاد خــط اعتبــاری فاینانــس
اوبربانــک بــرای پروژههــای اقتصــادی در کشــور اشــاره کــرد
و ایــن موافقتنامــه را مقدم ـهای بــرای همکاریهــای مالــی
ســایر کشــورهای اروپایــی بــا ایــران دانســت.
رییــس اتــاق تهــران نیــز بــه حضــور اتریــش در مناســبات
اقتصــادی و تجــاری بــا ایــران در طــول دوره تحریمهــا اشــاره
داشــت و گفــت :پــس از توافــق برجــام نیــز شــرکتهای
اتریشــی جــزو اولیــن مذاکرهکننــدگان اروپایــی بــا
بنگاههــای ایرانــی بودنــد.
مســعود خوانســاری بــا بیــان اینکــه بخــش قابــل توجهــی
از ماشــینآالت کارخانههــا و واحدهــای تولیــدی ایــران از
اتریــش تامیــن میشــود ،افــزود :بــا تــاش دولــت و بخــش
خصوصــی ،پــس از ســالها ناکامــی رشــد و رونــق بــار
دیگــر بــه اقتصــاد کشــور بازگشــته اســت و فرصتهــای
ســرمایهگذاری بــرای شــرکتهای اتریشــی در ایــران
فراهــم اســت.
وی همچنیــن بــه تبــادل هیاتهــای تجــاری میــان دو
کشــور و شــناخت بنگاههــای دو طــرف از یکدیگــر اشــاره
کــرد و گفــت :در مــاه آینــده یــک هیــات اقتصادی-تجــاری
متشــکل از فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی عضــو اتــاق
تهــران بــرای گفتوگــو و مذاکــره بــا صاحبــان صنایــع و
بنگاههــای اتریشــی راهــی ایــن کشــور میشــود.
ســفیر اتریــش در تهــران نیــز در ایــن مالقــات بــا بیــان
اینکــه پیــش از قبــول ایــن مســئولیت ،در وزارت خارجــه
اتریــش مســئولیت برنامهریــزی بــرای شــرکای اقتصــادی
ایــران را برعهــده داشــته اســت ،گفــت :یکــی از وجــوه
تمایــز مناســبات اقتصــادی ایــران و اتریــش ،روابــط دیرینــه
دیپلماســی میــان دو کشــور اســت کــه در طــول دهههــای
گذشــته همــواره پایــدار و رو بــه جلــو بــوده اســت.

اشــتفان شــولتز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران در دوره پیــش از
تحریمهــا جــزو شــرکای اصلــی تجــاری اتریــش بــود ،افــزود:
تــاش داریــم تــا طــی پنــج ســال آتــی بــار دیگــر مناســبات
تجــاری دو کشــور را احیــا کنیــم و بــه ســطحی کــه قبــل از
تحریمهــا بــود برگردانیــم .پــس از آن نیــز بــا رونــدی رو بــه
رشــد ،شــاهد توســعه هــر چــه بیشــتر مــراودات اقتصــادی دو
کشــور باشــیم.
وی همچنیــن از برنامهریــزی ایــن کشــور بــرای پذیرایــی از
رییــس جمهــور ایــران طــی ماههــای آتــی خبــر داد و گفــت:
بهرغــم اجرایــی شــدن برجــام ،هنــوز موانعــی بــر ســر راه
ســرمایهگذاریهای خارجــی در ایــران وجــود دارد کــه
امیدواریــم طــی ســفر آقــای روحانــی و هیــات همراهــش بــه
اتریــش کــه محــور آن اقتصــادی اســت ،راهکارهایــی بــرای
رفــع ایــن موانــع اندیشــیده شــود.
ســفیر اتریــش در تهــران در عیــن حــال تصریــح کــرد کــه
فهرســتی از موانــع پیــش روی ســرمایهگذاری بنگاههــای
اتریشــی در ایــران را در اختیــار دارد کــه بــرای بررســی و
دســتیابی بــه راهکارهــای حــل آن ،در اختیــار اتــاق تهــران
قــرار خواهــد داد.
همچنیــن رایــزن بازرگانــی ســفارت اتریــش در تهــران نیــز
در ســخنانی ،اعتمادســازی در بنــگاه هــای اتریشــی بــرای
حضــور در همــکاری بــا شــرکت هــای ایرانــی را گام نخســت
جهــت ســرمایهگذاری در ایــران عنــوان کــرد« .کریســتف
گرابمایــر» بــا اشــاره بــه موافقتنامــه فاینانــس میــان
اتریــش و ایــران ،گفــت :تامیــن اعتبــار پروژههــای مشــترک
در ایــران ،از ســوی دولــت اتریــش تضمیــن شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران بــه دعــوت اتــاق بازرگانــی ویــن ،در
آبــان مــاه ســال جــاری یــک هیــات تجــاری بــه ایــن کشــور
اعــزام میکنــد کــه سرپرســتی آن را عــا میرمحمدصادقــی،
نایبرییــس اتــاق تهــران ،برعهــده دارد.

انـرژی

شماره هشتاد و دو  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و شش

7

نروژیها برای ساخت نیروگاههای
خورشیدی به ایران میآیند

رایزنان بازرگانی در  ۵۰کشور
مستقر میشوند

شــرکت ســاگا انــرژی نــروژ تنهــا چنــد روز پــس از
اینکــه دولــت آمریــکا سیاســت خصمانــه در قبــال تهــران
در پیــش گرفــت ،قــراردادی بــه ارزش  ۲.۵میلیــارد
یــورو ( ۲.۹۴میلیــارد دالر) بــرای ســاخت نیروگاههــای
خورشــیدی در ایــران امضــا کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،توافــق مقدماتــی ســاگا بــا شــرکت
دولتــی امیــن انــرژی ،جدیدتریــن قــرارداد از مجموعــه
قراردادهایــی اســت کــه شــرکتهای خارجــی از زمــان
اجــرای توافــق هســتهای و برچیــده شــدن تحریمهــای
بینالمللــی علیــه ایــران امضــا کردهانــد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،رونــه هالنــد ،ســخنگوی
ســاگا انــرژی اعــام کــرد قــرارداد ایــن شــرکت نــروژی
همچنــان بــه نهایــی شــدن تضمینهــای اقتصــادی از
ســوی تهــران بســتگی دارد و تحــت آن ،طــی یــک مــدت
چهــار تــا پنــج ســاله ۲ ،گیــگاوات ظرفیــت تولیــد نیــرو
ســاخته خواهــد شــد.
بــه گفتــه ایــن ســخنگو ،شــرکت ســاگا انــرژی بــرای
تامیــن مالــی ایــن قــرارداد بــه بانکهــا ،صندوقهــای
بازنشســتگی و ضمانتهــای صــادرات دولتــی نــروژ
متکــی خواهــد بــود و قصــد دارد ســرمایهگذاری خــود
را از طریــق یــک توافــق  ۲۵ســاله دربــاره قیمتهــای
بــرق جبــران کنــد.
ســاگا و شــرکت ســولیتک لیتوانــی پنلهــای
خورشــیدی را تولیــد خواهنــد کــرد و باقــی تجهیــزات از
ســوی شــرکت دلتــا الکترونیــک تایــوان تامیــن میشــود.
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور آمریــکا روز جمعــه اعــام
کــرد کــه پایبنــدی ایــران بــه برجــام را تاییــد نخواهــد
کــرد و سرنوشــت توافــق هســتهای ســال  ۲۰۱۵را بــه
کنگــره واگــذار کــرد کــه ممکــن اســت آن را تغییــر دهــد
یــا تحریمهــای ســابق را مجــددا برقــرار کنــد.
ســخنگوی ســاگا دربــاره تصمیــم اخیــر ترامــپ گفــت:
مــا اندکــی نســبت بــه آنچــه ترامــپ انجــام میدهــد،
نگــران هســتیم امــا موافــق توافــق هســتهای هســتیم و هر
اقدامــی هــم کــه رئیــس جمهــور آمریــکا انجــام دهــد،
مطمئنــا بــه طرحهایمــان ادامــه میدهیــم و تردیــدی
نســبت بــه ایــن موضــوع وجــود نــدارد.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه حضــور
 ۲۰رایــزن بازرگانــی ایــران در کشــورهای هــدف
صادراتــی ،گفــت :در آینــده تعــداد رایزنــان بازرگانــی
ایــران بــه  ۵۰نفــر افزایــش مــی یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجتبــی خســروتاج امــروز (یکــم
آبــان) در نشســت مشــترک رایزنــان بازرگانــی ایــران
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی کــه در نمایشــگاه بیــن
المللــی برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :رایزنــان بازرگانــی
ایــران بــه عنــوان دیــده بــان اقتصــاد مقاومتــی
هســتند .امــروز  ۲۰رایــزن بازرگانــی از ایــران در
کشــورهای هــدف صادراتــی حضــور دارنــد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح کــرد:
بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران ایــران بایــد در ۵۰
کشــور هــدف بــا نــگاه توســعه صــادرات غیــر نفتــی
رایــزن بازرگانــی داشــته باشــد و از ایــن جهــت تعــداد
ایــن رایزنــان در آینــده بــه  ۵۰نفــر افزایــش پیــدا
مــی کنــد.
وی افــزود :رایزنــان در نشســت رو در رو بــا فعــاالن
اقتصــادی و تجــاری بــا خواســته هــای بازرگانــان و
تجــار آشــنا خواهنــد شــد .مــا از ایــن نماینــدگان
در ســایر کشــورها گــزارش میخواهیــم تــا بدانیــم
چقــدر میتوانیــم بــه نیازهــا و خواســتههای تجــار
جامــه عمــل ببخشــیم.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت :نخســتین و
مهمتریــن وظیفــه ایــن افــراد افزایــش حضــور بنــگاه
هــا و شــرکت هــای ایرانــی در کشــورهای دیگــر
اســت ،چراکــه توســعه صــادرات بــدون حضــور در
بازارهــای بیــن المللــی ،بــدون مــراوده بــا خریــداران
و بــدون ایجــاد اعتمــاد در آنــان میســر نمــی شــود.
خســرو تــاج اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا اطــاع
از طیــف خواســته هــای تجــار و بازرگانــان و دســته
بنــدی آن هــا بــه شــکل متناســب بــه تامیــن منابــع
مالــی از ســازمان برنامــه و بودجــه بپردازیــم......... .
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
بخش خصوصی مالک اصلی اقتصاد کشور است
اســتاندار جدیــد تهــران و رییــس شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان تهــران نیــز در
ســخنانی ،بخشخصوصــی را مالــک اصلــی اقتصــاد کشــور
عنــوان کــرد و گفــت :اگرچــه در طــول دوران گذشــته،
تالشهایــی بــرای بازگردانــدن اقتصــاد بــه صاحــب
واقعــی آن یعنــی بخــش خصوصــی صــورت گرفتــه اســت،
امــا در عمــل شــاهد آن هســتیم کــه اقتصــاد کشــور
کمــاکان در دســت بخشــیهایی اســت کــه نــه دولتــی
هســتند و نــه خصوصــی.
محمدحســین مقیمــی بــا اشــاره بــه نقــش تهــران در
اقتصــاد و صنعــت کشــور ،افــزود :شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان تهــران وظیفه ســنگینی
در جهــت تقویــت بخــش خصوصــی و رفــع موانــع پیــش
روی فعــاالن اقتصــادی برعهــده دارد و یکــی از بزرگتریــن
موانــع پیــش روی ایــن بخــش ،عــدم تصمیمگیریهــای
بــه موقــع از ســوی ســازمانهای مجوزدهنــده اســت.
بــه گفتــه وی ،بخــش عمــدهای از مشــکالت پیــش آمــده
بــرای بخــش خصوصــی در طــول ســالهای اخیــر ،ناشــی
از تصمیمــات اشــتباه دســتگاههای تصمیمســاز و اجرایــی
کشــور بــوده اســت ،از ایــن رو شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان تهــران بایــد تــاش کنــد بــا
بررســی دقیــق و کارشناســی جوانــب مختلــف اقتصــادی
کشــور ،دولــت و دســتگاههای زیرمجموعــه آن را از اتخــاذ
تصمیمهــای اشــتباه برحــذر دارد.
فرانسه تا سال آینده  ۱۵مگاوات برق بادی تولید
میکند
پوزیــر اکولــوژی فرانســه میگویــد ایــن کشــور قوانینــی
بــه تصویــب خواهــد رســاند کــه در عــرض شــش مــاه
موانــع اداری بــرای پروژههــای نیروگاههــای بــادی
ســاحلی را برداشــته و ســرعت توســعه ایــن نیروگاههــا را
بیشــتر خواهــد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار بینالملــل «انــرژی امــروز» از
رویتــرز ،فرانســه ،کــه بــرای تولیــد  ۷۵درصــد بــرق
مصرفــی خــود بــه نیروگاههــای هســتهای وابســته اســت،

قصــد دارد در طــول مــدت ریاســتجمهوری امانوئــل
مکــرون ،رییــس جمهــور ایــن کشــور ،برنامههایــی را
بــرای افزایــش تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــن کشــور
ارائــه کنــد و در مقابــل تولیــد بــرق هســتهای را کاهــش
دهــد.
فرانســه قصــد دارد تــا انتهــای ســال راهانــدازی
نیروگاههــای بــرق بــادی را بــه  ۱۵مــگاوات برســاند
تاکنــون از همســایگان اروپایــی خــود در ایــن زمینــه عقــب
مانــده اســت و تــا ســال  ۲۰۳۰هــم ایــن میــزان را بــه ۲۶
درصــد برســاند.
سباســتین لکــورن ،وزیــر اکولــوژی فرانســه میگویــد:
بخــش بــرق بــادی فرانســه چنــد پــاره اســت .و او در
تــاش اســت یــک کارگــروه در ســطح وزرات بــرای ایــن
مهــم اختصــاص دهــد.
لکــرون گفــت :ایــن کارگــروه ،در پــی آن خواهــد بــود
کــه در ســطح دولتــی بتوانــد اقداماتــی بــرای تســهیل
ســرمایهگذاری ســرمایهگذاران انجــام دهــد.
یکــی از کارهــای ایــن گــروه کاری انجــام اقداماتــی در
جهــت سادهســازی فرآینــد اداری بخصــوص در مــورد
زمینهــای مــورد نیــاز ایــن نیروگاههاســت کــه بــر ســر
آن مالکیــت آنهــا مشــکالتی وجــود دارد.
بخشخصوصی برنامهای برای ورود به صادرات گاز
ندارد
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز
و پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی فعــا
خواهــان صــادرات گاز نیســت،گفت :فعالیــت بخــش
خصوصــی در بخــش صــادرات گاز در حــد صــادرات
کپســول گاز بــه کشــورها اســت.
عباســعلی اســامی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه اجــازه صــادرات گاز از ســوی دولــت بــه بخــش
خصوصــی داده نمــی شــود ،تصریــح کــرد :اجــازه صــادرات
گاز از ســوی دولــت بــه بخــش خصوصــی بــه صــورت
خــط لولــه یــا کشــتی داده نمــی شــود .البتــه اتحادیــه
صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی یــا بــه عبــارت
دیگــر بخــش خصوصــی هــم خواهــان صــادرات گاز نیســت
و تــا کنــون مذاکــره ای در ایــن مــورد صــورت نگرفتــه
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد محدودی از شــرکت هــای گازی
عصــو اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی

انـرژی
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هســتند ،افــزود :فعالیــت اتحادیــه در زمینــه صــادرات گاز بــر پایــه یــک نظــر ســنجی ۶۹ ،درصــد معتقــد هســتند
در حــد صــادرات کپســول هــای بــزرگ و کوچــک گازی کــه تغییــر نظــام مالیــات بــه «مالیــات ثــروت» منجــر بــه
بــه برخــی کشــورها ماننــد افغانســتان و پاکســتان اســت .افزایــش نابرابــری و دولــت را حامــی ثروتمنــدان مــی کنــد
اصالحات مالیاتی فرانسه سالی  ۴.۴میلیارد یورو
آب میخورد
وزیــر دارایــی فرانســه اعــام کــرد :اصــاح قوانیــن مالیاتــی
ســاالنه  ۴.۴میلیــارد یــورو بــرای ایــن وزارتخانــه هزینــه
خواهــد داشــت.
نماینــدگان فرانســه بــا اصالحــات قانــون «مالیــات ثــروت»
کــه توســط «امانوئــل ماکــرون» رئیــس جمهــور این کشــور
مطــرح شــده بــود ،موافقــت کردنــد و قــرار اســت کــه در
بودجــه ســال آینــده ایــن کشــور پیــش بینــی شــود.
حــزب چــپ فرانســه« ،ماکــرون» را متهــم بــه دادن هدیــه
ای بــه ثروتمنــدان ایــن کشــور بــا اعمــال ایــن کار کــرده
اســت؛ در حالیکــه حــزب راســت فرانســه هــم معتقد اســت
کــه ایــن طــرح بــه انــدازه کافــی کارآمــد نخواهــد بــود.
بعــداز یــک هفتــه بحــث و گفتگــو جنجالــی در نهایــت
«مجمــع ملــی» فرانســه طــرح پیشــنهادی «ماکــرون» را
بــرای تخصیــص «مالیــات ثــروت» بــه هــر چیــزی بجــز
مِلــک تصویــب کــرد.
بــه گفتــه وزارت اقتصــاد فرانســه ،اصالحــات قانــون مالیــات
هزینــه ای معــادل  ۴.۴میلیــارد یــورو برابــر بــا  ۵میلیــارد
و  ۱۹۰میلیــون دالر در ســال بــرای ایــن وزارتخانــه دارد.
«برونــو ِل مایــق» وزیــر دارایــی فرانســه گفــت :در حــال
حاضــر پرداخــت «مالیــات ثــروت» توســط  ۳۵۰هــزار
خانــوار ،ناکارآمــد و پیچیــده اســت.
نماینــدگان جنــاح چــپ فرانســه خواســتار ارائــه گــزارش
دولــت مبنــی بــر تاثیــر تغییــرات قوانیــن مالیاتــی بــه
عمــوم مــردم شــدند.
البتــه پیــش از ایــن وزیــر دارای فرانســه نســبت بــه نــاکار
آمــدی و غیــر عادالنــه بــودن نظــام پرداخــت مالیــات و
فــرار کــردن ثروتمندهــا از پرداخــت مالیــات در ایــن کشــور
گفتــه و عنــوان کــرده بــود :یکهــزار نفــر مالیــات دهنــده
در فرانســه ،بیشــترین مالیــات یعنــی  ۴۰۰میلیــون یــورو
پرداخــت مــی کننــد کــه  ۱۰۰نفــر از اینهــا کــه بیشــترین
مالیــات را پرداخــت مــی کننــد در مجمــوع  ۱۲۶میلیــون
پــورو پرداخــت انجــام مــی دهنــد؛ در حالیکــه  ۱۰۰خانــوار
اول فرانســه کــه ثروتمندتریــن خانوارهــا هســتند۷۳ ،
میلیــون یــورو مالیــات پرداخــت مــی کننــد.

با دو شرکت اروپایی برای اجرای  5میلیارد یورو
پروژه پتروشیمی توافق شد
« .عــادل نــژاد ســلیم» امــروز (یکشــنبه) در مجمــع عمومی
ایــن هلدینــگ افــزود :چهــار شــرکت زیــر مجموعــه
شــرکت پتروشــیمی آمــاده هســتند کــه در آینــده ایــن
اقــدام انجــام مــی شــود.
وی بــه مذاکــره بــا شــرکت هــای معتبــر بیــن المللــی
اشــاره کــرد و افــزود :دفاتــر فــروش پتروشــیمی در خــارج
از کشــور راه انــدازی شــده و تــاش مــی شــود محصــوالت
بــه صــورت نقــد فروختــه شــود تــا بــه راحتــی وصــول
شــود.
مدیرهلدینــگ خلیــج فــارس دربــاره حمایــت از ســاخت
داخــل گفــت :میــزان اســتفاده از ســاخت داخــل در ســال
 95نســبت بــه ســال  94حــدود  176درصــد رشــد داشــته
اســت.
وی دربــاره وضعیــت تنهــا واحــد پتروشــیمی خــارج از
کشــور بیــان داشــت :پتروشــیمی فیلیپیــن زیــان دیــده
اســت و اکنــون بــه دنبــال رفــع ایــن مشــکالت و تعییــن
تکلیــف هســتیم.
نــژاد ســلیم حضــور فعالیــت هــای خــارج از کشــور را مــورد
تاکیــد قــرار داد و بیــان داشــت :از اهــداف مــا حضــور در
پــروژه هــای خــارج از کشــور اســت زیــرا باعــث امنیــت
ســرمایه گــذاری مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه محصــوالت پتروشــیمی بــه حــدود
 40کشــور صــادر مــی شــود ،گفــت :میــزان تولیــد از
17.2میلیــون تــن در ســال  92بــه  21میلیــون تــن در
ســال  95افزایــش یافــت کــه بخشــی از آن ناشــی از فعــال
کــردن ظرفیــت هــای خالــی مجتمــع هــای پتروشــیمی
بــوده اســت.
تالش ایران برای صادرات گاز به اروپا
ایــران در حــال مطالعــه مســیرهای احتمالــی صادراتــی
ســاالنه  ۲۵تــا  ۳۰میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اروپــا اســت.
بــه گــزارش انــرژی امــروز  ،ایــران در حــال بررســی
گزینــه هــای مختلــف از جملــه ایجــاد خــط لولــه از مســیر
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان برای انتقــال گاز طبیعی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه اروپــا بــرای بــه دســت آوردن ســهم بیشــتری از بــازار
ایــن ســوخت پــاک اســت.
گرچــه ایــن پــروژه هــا بــه دلیــل مســائل مالــی و دیگــر
مشــکالت بــه بــن بســت خــورده اســت.
بــه گــزارش روزنامــه ایندیــن اکســپرس ،ایــران اکنــون
روزانــه حــدود ۴۰میلیــون مترمکعــب گاز از طریــق خــط
لولــه بــه عــراق و ترکیــه صــادر مــی کنــد و مجمــوع تولیــد
گاز ایــران  ۸۸۰میلیــون متــر مکعــب اســت کــه بیشــتر آن
بــرای تامیــن نیــاز داخلــی مصــرف مــی شــود.
ایــران در حــال مطالعــه مســیرهای احتمالــی صادراتــی
ســاالنه  ۲۵تــا  ۳۰میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اروپــا اســت.
۵۰درصد صادرات غیرنفتی میعانات و پتروشیمی
است!
نایــب رئیــس اول کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران
بــا تاکیــد بــر اهمیــت صنعــت پتروشــیمی در توســعه
صــادرات غیرنفتــی اظهارکــرد :بایــد قبــول کــرد کــه ایــران
یــک کشــور نفتــی اســت و پایــه صــادرات برخــی کاالهــا
نفــت اســت امــا آنچــه مهــم اســت افزایــش ارزش افــزوده و
تکمیــل زنجیــره ارزش در ایــن کاالهاســت و طبیعــی اســت
کــه ره آورد تکمیــل زنجیــره ارزش بــه ویــژه درصنعــت
پتروشــیمی مــی توانــد ســهم مناســبی در توســعه صــادرات
داشــته باشــد.
عدنــان موس ـیپور تصریــح کــرد :کاالهــای غیرنفتــی کــه
هیــچ وابســتگی بــه نفــت نداشــته باشــند ســاالنه بیشــتر
از  ۱۲میلیــارد دالر نیســت و ســرمایه گــذاری هایــی کــه
درحــال حاضــر در حــال انجــام اســت بــرای تقویــت بخــش
غیرنفتــی کشــور نیســت بنــا بــر ایــن الزم اســت دولــت و
بخــش خصوصــی بــا برنامــه ریــزی هــای جامــع و کاربردی
مســیر توســعه صــادرات را تســهیل کننــد.
وی ادامــه داد :در مــورد نقــش صنعــت پتروشــیمی
درصــادرات ،جایــگاه و ظرفیتــی کــه ایــن صنعــت مــی
توانــد در افزایــش درآمدهــای کشــور و ایجــاد اشــتغال
داشــته باشــد نظــرات متفاوتــی وجــود دارد امــا برآینــد
ایــن نظــرات اســتفاده از ظرفیــت هــای صادراتــی کشــور
در بخــش پتروشــیمی اســت .
رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی و صنایــع
و معــادن ایــران نیــز تصریــح کــرد :توســعه صــادرات
غیرنفتــی یعنــی رشــد اقتصــادی ،یعنــی کاهــش بیــکاری و

بــه طبــع آن کاهــش ناهنجــاری هــای اجتماعــی ،بنابرایــن
الزم اســت بــه «بــاور عمومــی» تبدیــل شــود همــه آحــاد
مــردم اعــم از مدیــران دولتــی و کارآفرینــان بخــش
خصوصــی ،کارگــران ،کارکنــان و حتــی مــردم بــه فکــر
صــادرات باشــند.
بهرامــی ارض قــدس عنــوان کــرد :بخــش عمــدهای
از صــادرات غیرنفتــی را میعانــات گازی و محصــوالت
پتروشــیمی (نزدیــک پنجــاه درصــد) تشــکیل میدهنــد و
بــا افزایــش یــا کاهــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی
نــرخ ایــن اقــام نیــز دســتخوش تغییــر و تحــول میشــود
و طبعــاً ایــن تغییــرات نیــز درتــراز تجــاری کشــور اثــر
جــدی دارد و بــا توجــه بــه ابــن مــوارد بایــد تکمیــل
زنجیــره ارزش و توســعه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی
بــا هــدف کاهــش خــام فروشــی مــورد توجــه بیشــتری
قــرار بگبــرد تــا شــاهد ارز آوری بیشــتری باشــیم.
بهرامــی خاطرنشــان کــرد  :خوشــبختانه بــا فعالیــت
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و تشــکیل کارگــروه
برنامــه ملــی پیشــبرد برونگرایــی اقتصــاد و مطالبــه جــدی
از مســئوالن مربوطــه ،و همچنیــن همــراهســازی ســایر
دســتگاههای اجرایــی امیــد اســت کــه در دولــت دوازدهــم
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی از رشــد باالتــری
برخــوردار شــود .
مثبت بودن فضای مجلس برای حضور اردکانیان
علیــم یارمحمــدی نایبرییــس کمیســیون عمــران
مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه وزیــر پیشــنهادی نیــرو فــردی
دانشــگاهی و دارای تجربیــات متعــدد داخلــی و بینالمللــی
اســت ،گفــت :اردکانیــان پیــش از ایــن امتحــان خــود را بــه
خوبــی در وزارت نیــرو پــس داده اســت.
وی افــزود :امیدواریــم همــکاران مــا در مجلــس شــورای
اســامی ایــن موضــوع را بــا تجــارب ایشــان گــره بزننــد و
قضــاوت خوبــی را انجــام بدهنــد تــا بتوانیــم آثــار و تبعــات
آن را درســالهای آینــده در ایــن بخــش مشــاهده کنیــم.
نایبرییــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی
خاطرنشــان کــرد :هماکنــون فضــای مجلــس شــورای
اســامی نســبت بــه حضــور اردکانیــان در راس وزارت
نیــرو مثبــت اســت .یارمحمــدی در پایــان گفــت :براســاس
برنامهریــزی صــورت گرفتــه جلســه رای اعتمــاد بــه وزیــر
پیشــنهادی نیــرو یکشــنبه هفتــه آینــده در صحــن علنــی
مجلــس شــورای اســامی برگــزار میشــود.

انـرژی

شماره هشتاد و دو  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و شش

جذب فاینانس پتروشیمی با یکپارچگی صادرات
قائممقــام انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی
بــا اشــاره بــه صــادرات ســاالنه حــدود 10میلیــارد
دالر محصــول پتروشــیمی از ایــران ،گفــت :در صــورت
یکپارچگــی صــادرات پتروشــیمیها میتــوان از ارز
حاصــل از صــادرات بــرای تضامیــن فاینانــس اســتفاده
کــرد.
فریبــرز کریمایــی دربــاره تصمیــم شــرکتهای
تولیدکننــده و صادرکننــده متانــول بــرای یکپارچهســازی
صــادرات بــا ایجــاد یــک کنسرســیوم صادراتــی در
صنعــت پتروشــیمی ،گفــت :بــرای اخــذ تضامیــن بــرای
بازگشــایی خطــوط اعتبــاری و فاینانــس توســط شــرکتها
و هلدینگهــای صنعــت پتروشــیمی یکــی از راهکارهــا
اســتفاده از ظرفیــت ارزش درآمدهــای حاصــل از صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی اســت.
کریمایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در برنام ـ ه ششــم بیــش از
38میلیــارد دالر نیازمنــد جــذب ســرمایهگذاری هســتیم و
بــرای اتمــام طرحهــای در دســت اجــرا نیــز بایــد حداقــل
بیــش از 20میلیــارد دالر ســرمایهگذاری جــذب نماییــم،
اظهــار داشــت :تــا پایــان برنامــه ششــم حداقــل نیازمنــد
58میلیــارد دالر ســرمایهگذاری هســتیم کــه بهطــور
متوســط میشــود ســاالنه 11.5میلیــارد دالر و ایــن
میــزان هرچنــد هــدف بســیار بزرگــی اســت ،لیکــن بــرای
کشــوری کــه تــوان صادراتــی  10تــا 12میلیــارد دالر در
ســال را دارد ،در صــورت مدیریــت صحیــح امکانپذیــر
اســت.
شناسایی کسب و کارهای نوپا
ایرنــا| معــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت :کســب و کارهــای
نوپــا (اســتارتآپها) از مرحلــه ایــده تــا تجاریســازی
مــورد حمایــت اتــاق بازرگانــی تهــران قــرار میگیرنــد.
هومــن حاجیپــور افــزود :ســرمایهگذاران زیــادی در
اتــاق بازرگانــی روی اســتارتآپهای حــوزه ســامت،
گردشــگری ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ســرمایهگذاری
کردهانــد و برنامــه داریــم ایــن دســته از کســب و کارهــا
را شناســایی و بــه ســرمایهگذاران اتــاق بازرگانــی معرفــی
کنیــم .او ادامــه داد :یکــی از برنامههــای مهــم اتــاق
بازرگانــی حمایــت از استارتآپهاســت و در ایــن راســتا
در یــک فراخــوان و پایــش از میــان 70اســتارتآپ12 ،
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مــورد را بــه نمایشــگاه جیتکــس اعــزام کردیــم .حاجیپــور
افــزود :ســالن «جنبــش اســتارتآپ» در جیتکــس 2017
ایــن فرصــت را بــرای شــرکتهای حاضــر در نمایشــگاه
ایجــاد کــرد کــه بهصــورت مســتقیم بــا جوانــان خــاق
و صاحــب ایــده از  40کشــور جهــان آشــنا شــوند و در
کمتریــن زمــان بــه طرحهــا و ایدههــای جدیــد ایــن
افــراد دســت پیــدا کننــد.
شبکه برق ایران و عراق ماه آینده سنکرون میشود
سرپرســت وزارت نیــرو بــا تأکیــد بــر اینکــه شــبکه
بــرق ایــران و عــراق مــاه آینــده ســنکرون خواهــد شــد،
گفــت :بــرای بازســازی بــرق عــراق و زیرســاختهای آن،
ســنکرون بــرق ایــران و عــراق ضــروری اســت.
ســتار محمــودی در حاشــیه ســی و دومیــن کنفرانــس
بینالمللــی بــرق در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار فــارس
مبنــی بــر اینکــه شــبکه بــرق ایــران و عــراق آیــا بـهزودی
ســنکرون خواهــد شــد ،گفــت:ایــران و عــراق در حــال
حاضــر ارتباطــات خوبــی دارنــد و ایــران در حــال حاضــر
بــه ایــن کشــور صــادرات بــرق انجــام میدهــد ،امــا بــرای
اینکــه صــادرات بــرق بهتــر و بــه شــکل مناســبترین
انجــام شــود ،نیازمنــد ایــن هســتیم کــه شــبکه بــرق ایــران
و عــراق ســنکرون شــود.
محمــودی افــزود :بــرای اینکــه اطمینــان بهتــری بــرای
صــادرات بــرق بیــن دو کشــور صــورت گیــرد و ایــران
بتوانــد بازســازی بــرق عــراق و زیرســاختهای آن را
انجــام دهــد ،نیــاز اســت کــه شــبکه بــرق ایــران و عــراق
ســنکرون شــود.
سرپرســت وزارت نیــرو ادامــه داد :ســنکرون شــدن شــبکه
بــرق ایــران و عــراق هــم بــه لحــاظ کیفــی و هــم بــه لحاظ
کمــی میتوانــد بــرای هــر دو کشــور مفیــد و مناســب
باشــد ،بنابرایــن ظــرف مــاه آینــده شــبکه بــرق ایــران بــا
شــبکه بــرق عــراق ســنکرون خواهــد شــد.
وی تأکیــد کــرد :در حــال حاضــر زمینههــای انجــام ایــن
برنامــه در حــال انجــام اســت ،بنابرایــن ایــن اقــدام بســته
بــه شــرایطی دارد کــه دنبــال ایــن هســتیم کــه هرچــه
زودتــر ایــران در بازســازی زیرســاختهای بــرق عــراق
حضــور پیــدا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کیک اقتصاد کوچک مانده است
دیوار مشوقهای صادراتی خوابیده
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در مراســم روز ملــی
صــادرات گفــت :کیــک اقتصــادی مــا کوچــک مانــده و اگــر
حجــم بــازار و تولیــد خــود را افزایــش ندهیــم ســهم مــا از
بازارهــای جهانــی رقمــی انــدک خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد شــریعتمداری در مراســم روز
ملــی صــادرات کــه بــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون
اول رئیــس جمهــوری برگــزار شــد بــه ســابقه حضــور
جهانگیــری در وزارت صنعــت اشــاره کــرد و گفــت :بــر
همیــن اســاس اطمینــان داریــم کــه حضــور ایشــان در
معاونــت اول ریاســت جمهــوری در ایــن چهــار ســال
قدمهــای مــا را مســتحکمتر خواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در ایــن مراســم صحبتهــای
متعــددی دربــار ه موانــع و وضعیــت صــادرات مطــرح شــده،
عنــوان کــرد :ســهم مــا بایــد رقمــی حــدود  ۱۸۰میلیــارد
دالر باشــد ،امــا هنــوز بــا ایــن رقمهــا فاصلــه بســیاری
داریــم کــه اگــر بخواهیــم بگوییــم اصلیتریــن علــت ایــن
عقــب ماندگــی چیســت شــاید بتــوان گفــت فقــدان بــاور و
عزمــی ملــی و توجــه بــه ایــن نکتــه کــه صــادرات تنهــا راه
پیشــرفت کشــور اســت ،محســوب میشــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد
عــزم ملــی بــرای توســعه صــادرات در اولویتهــای اصلــی
قــرار گیــرد ،اظهــار کــرد :حتــی امــروز برخــی افــراد کــه
بــرای حضــور در ایــن مراســم دعــوت شــده بودنــد در ایــن
جمــع دیــده نمیشــوند.
وی همچنیــن بیــان کــرد :اگــر چــه در ایــن ســالها

تحریمهایــی کــه بــه واســطه نظــام ســلطه بــه مــا تحمیــل
شــده مشــکالت بســیاری ایجــاد کــرده ،امــا مــا این شــرایط
ســخت و دشــوار را برطــرف کردیــم.
شــریعتمداری ادامــه داد :اکنــون اهمیــت صــادرات از حیــث
ارزآوری و انــواع درآمدهــا و میــل بــه توســعه پایــدار بــدون
توجــه بــه ایــن مهــم میســر نخواهــد شــد.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد :اگــر نــرخ دالر را واقعــی نکنیــم،
تنبیــه صــادرات و تشــویق واردات صــورت مــی گیــرد ،پــس
بایــد تغییــرات صــورت دهیــم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان ایــن کــه در ســال
گذشــته ارزش  ۱۰قلــم اول کاالهــای صادراتــی ایــران
بالــغ بــر  ۲۳.۸میلیــارد دالر یعنــی بالــغ بــر  ۵۵درصــد
کل صــادرات غیرنفتــی کشــور بــوده اســت ،اظهــار کــرد:
ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ میدهــد کــه  ۳۰ســال قبــل
هــم صحبــت از لــزوم تنــوع بخشــی کاالهــای صادراتــی
میشــد ،امــا اکنــون پــس از گذشــت  ۳۰ســال دســتیابی
بــه ایــن وضعیــت تاســف بــار اســت .نکتــه جالــب هــم آنکــه
ایــن عددهــا در شــرایطی بــه دســت آمــده کــه حتــی گاز
طبیعــی ،اتیلــن و برخــی مــوارد از ایــن دســت هــم بــه
عنــوان صــادرات غیرنفتــی محاســبه شــده اســت .بدیــن
ترتیــب در  ۳۰ســال گذشــته بــا وجــود تالشهــای صــورت
گرفتــه بــه جایــگاه شایســتهای نرســیدهایم.
وی همچنیــن عنــوان کــرد :در ســالهای اول دولــت
اصالحــات بــه عنــوان مدیــر بازرگانــی وقــت از رئیــس
جمهــور وقــت دعــوت کردیــم و دیــواری را بــه عنــوان موانع
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صادراتــی طراحــی کردیــم و در آن دوره تــاش کردیــم ایــن
دیــوار از بیــن رفتــه و بــه طاقچ ـهای کوتــاه تبدیــل شــود،
امــا طــی ایــن ســالها بــه طــور مجــدد آجرهایــی روی
ایــن طاقچــه چیــده شــده و دیــوار مشــوقهای صادراتــی
خوابیــده اســت.
شــریعتمداری بــا بیــان ایــن کــه مجمــوع صــادرات ایــران
بــه  ۱۰کشــور اولــی کــه بــه عنــوان بازارهــای هــدف
صادراتــی انتخــاب شــدهاند ،معــادل  ۳۵.۸میلیــارد دالر
اســت .بــه عبــارت دیگــر  ۸۱.۴درصــد از کاالهــای صادراتــی
مــا تنهــا بــه همیــن  ۱۰کشــور مــیرود ،ایــن در حالــی
اســت کــه در  ۳۰ســال گذشــته نیــز بــه طــور دائــم بحــث
لــزوم تنــوع بخشــی بــه بازارهــای صادراتــی را داشــتهایم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه وضعیــت
کشــور ترکیــه و تالشهــای ایــن کشــور در حــوزه صــادرات
عنــوان کــرد :در  ۱۰ســال گذشــته ارزش صــادرات ایــن
کشــور بــه  ۳۷۷میلیــارد دالر رســیده اســت ،در حالــی کــه
کل حجــم صــادرات مــا در کشــور بــا وجــود تمــام تغییــرات
صــرت گرفتــه حــدود  ۴۵میلیــارد دالر اســت.
شــریعتمداری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه الزم اســت برنامههــای
جــدی بــرای توســعه صــادرات در دســتور کار دولــت و نظام
قــرار گیــرد ،اظهــار کــرد :اگــر عــزم ملــی بــرای صــادرات
غیرنفتــی در دســتور قــرار گیــرد میتــوان بــه دسترســی
بــه ایــن اهــداف امیــدوار بــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن عنــوان کــرد:
اکنــون مــواردی ماننــد نــرخ ارز ،تعرفههــای گمرکــی و
مســائلی در حــوزه قوانیــن و مقــررات موجــب محدودیــت
بــرای صادرکننــدگان میشــود کــه مــا بایــد بــرای رفــع
ایــن موانــع اقــدام کنیــم.
وی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــه وضعیــت
ســازمان توســعه تجــارت پرداخــت و گفــت :ایــن ســازمان
بایــد حرکــت کنــد و ارتبــاط آن بــا مجموعــه صادرکنندگان
تغییــر یابــد .بــه عبــارت دیگــر بایــد مجــددا ســازمان
توســعه تجــارت خانــه صادرکننــدگان شــده و ایــن ســازمان
وکیــل صادرکننــدگان بــوده و جایــگاه آن احیــاء شــود.
شــریعتمداری در پایــان بــا بیــان ایــن کــه اکنــون گاه
در بازارهــای هــدف صادراتــی شــاهد رقابــت منفــی
صادرکننــدگان بــا یکدیگــر هســتیم ،گفــت :بایــد جلــوی
ایــن موضــوع گرفتــه شــود و در برنــدســازی و تشــکیل
شــرکتهای مشــترک بــا دنیــا مشــکالت فعلــی مرتفــع
شــود.
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تهدیدهای ترامپ؛ فرصتهای ما
جامعــه مدنــی و نخبــگان آمریــکا بــه رئیسجمهورشــان
اســت .سیاســت مــا در ایــن خصــوص چــه بایــد باشــد؟
بــه گمــان مــن در ادامــه و تکمیــل دیالــوگ حرف ـهای در
عالــم دیپلماســی زمــان آن فرارســیده اســت کــه دیالــوگ
گســتردهای در کانالهــای اقتصــادی و اجتماعــی هــم بــه
کمــک دیپلماســی بیاینــد .چنــدی پیــش در یادداشــت
دیگــری بهضــرورت کنــش گــری جامعــه مدنــی و بخــش
خصوصــی بــرای صلــح پرداختــه بــودم .امــروز زمــان روی
آوردن بــه ایــن کنــش گــری اســت .زبــان سیاســت بایــد از
زبــان اقتصــاد و زبــان جامعــه مدنــی وام بگیــرد.
مــاه گذشــته در اجــاس فدراســیون جهانــی اتاقهــا ،اتــاق
ایــران پیشــنهاد تشــکیل ابتــکاری بانــام اتاقهــا بــرای
صلــح ( )Chambers for Peaceرا مطــرح کــرد .میشــود
ایــن جنبــش را امــروز فعــال کــرد ،هــم در ســطح منطقــه
و هــم در تعامــل بــا اروپــا و آمریــکا و دیگــر نقــاط دنیــا.
-ارتبــاط بخــش خصوصــی – بخــش خصوصــی میتوانــد
بــه امیــد بــرای توســعه همکاریهــا و خوشبینــی بــه
حرکــت در مســیر پیشگرفتــه شــده بیفزایــد ،و از آن
گذشــته در شــرایط موجــود اقتصــادی ایــن ارتبــاط را اهــرم
تــکان دادن اقتصــاد کمتحرکمــان کنــد.از ســوی دیگــر
مــا نبایــد فرصــت همــراه کــردن افــکار عمومــی اروپــا و
آمریــکا را بــا خــود از دســت بدهیــم .برقــراری گفتمــان
بیــن جامعــه مدنــی ایــران و آن کشــورها اکنــون یــک نیــاز
مبــرم اســت .شــاید بهتریــن کاری کــه در ایــن شــصت
روز پیــش رو میتــوان انجــام داد ایجــاد ارتبــاط مردمــی
(اعــم از بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی) بــا همتایــان
خــود در آن کشورهاســت .افــکار عمومــی ایــن کشــورها
مهرومومهاســت کــه صرف ـ ٌا شــنونده اخبــار منفــی دربــاره
ایــران از رســانههای خــود بودهانــد .چــرا بایــد انتظــار
داشــته باشــیم کــه آنهــا حــس مثبتــی بــه کشــور مــا
داشــته باشــند؟ دیالــوگ جامعــه مدنــی مــا بــا غــرب
میتوانــد ایــن تصویــر را عــوض کنــد.
مــا ترامــپ نیســتیم ،شایســته مــا هــم نیســت کــه ماننــد
او رفتــار کنیــم .بجــای ناســزاگویی بــه وی در صفحاتــش
در فضــای مجــازی یــا از تریبــون رســانهها ،وقــت خــود را
صــرف گســتراندن دیالــوگ صلــح و دوســتی کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تالش برای جذب سرمایه
گذاران خارجی با حضور در
قلب مالی جهان

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی از تــاش بــرای
جــذب ســرمایه هــای خارجــی بــا امضــای تفاهــم نامــه ســه
جانبــه ای کــه بیــن اتــاق تهــران ،اتــاق انگلســتان و ایــران و
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن خبــر مــی دهــد و مــی
گویــد «:حــدود دو هفتــه پیــش و در جریــان ســفر رئیــس
اتــاق تهــران و جمعــی از فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی
ایــران بــه لنــدن و البتــه بــا تــاش هایــی کــه از ســوی مرکــز
ســرمایه گــذاری اتــاق تهــران صــورت گرفتــه ،تفاهــم نامــه
ســه جانبــه ای بیــن اتــاق تهــران ،اتــاق انگلســتان و ایــران
و شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن در دفتــر شــرکت
بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن بــه امضــا رســید کــه مــی توانــد
در حرکــت هــای بعــدی بــرای جــذب ســرمایه گــذاران
خارجــی در ایــران بســیار موثــر باشــد».
مهــدی شــریفی نیــک نفــس در ادامــه مــی گویــد « :همــه
تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه بتوانیــم ســرمایه گــذاران،
ســرمایه هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری را بــرای ســرمایه
گــذاری در ایــران جــذب کنیــم و لنــدن بــه عنــوان یکــی از
اصلــی تریــن مراکــز مالــی و اقتصــادی جهــان مــی توانــد
نقطــه مناســبی بــرای ایــن کار باشــد؛ باتوجــه بــه اینکــه
مهــم تریــن شــرکت هــای جهــان در ایــن شــهر دفتــر و
حضــور دارنــد و شــاهد بودیــم کــه در جلســه امضــا تفاهــم
نامــه ســه جانبــه هــم نمایندگانــی از شــرکت هــای بســیار
معتبــر حضــور داشــتند».
او بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف اصلــی تفاهــم نامــه امضــا شــده
معرفــی صنایــع ،پتانســیل هــا و پــروژه هــای مهــم کشــور
بــه شــرکت هــای بیــن المللــی و موسســات مالــی و اعتبــاری
اســت ،دربــاره پیگیــری هــای بعــدی تفاهــم نامــه امضا شــده،
مــی گویــد «:از لحــاظ دفتــر و هماهنگــی هــا بعــدی دفتــر
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن مرکــز تمرکــز خواهــد
بــود و توجــه داشــته باشــید صنعــت پتروشــیمی یکــی از
صنایــع اصلــی کشــور اســت کــه مزیــت هــای فراوانــی هــم
بــرای ســرمایه گــذاری دارد و مــا پــروژه هــای خوبــی را
در ایــن زمینــه تعریــف کــرده ایــم البتــه پتروشــیمی تنهــا
یکــی از صنایعــی اســت کــه بــه دنبــال جــذب ســرمایه بــرای

توســعه آن در کشــور هســتیم».
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی همچنیــن مــی
گویــد «:مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم بــا کمــک
دیگــر اعضــا اتــاق یــک شــرکت ســرمایه گــذاری و فانــد را در
لنــدن تشــکیل دهیــم و بتوانیم بخشــی از ســهام یک شــرکت
ســرمایه گــذاری را بخریــم تــا بتوانیــم فاینانــس هــا را راحــت
تــر بــرای توســعه صنایــع مختلــف در کشــورمان جــذب کنیم.
ایــن کار مــی توانــد باعــث حضــور مســتقیم مــا در مرکــز
مالــی دنیــا یعنــی شــهر لنــدن شــود و معرفــی پــروژه هــای
صنعتــی کشــورمان را راحــت تــر کنــد .همچنیــن ایــن حضور
موقعیتــی خواهــد بــود تــا مــا بتوانیــم بــا کمــک شــرکت
هــای معتبــری همچــون شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی لنــدن
و موسســات مالــی ســاختارهای مالــی شــرکت هــا ایرانــی
را اصــاح کنیــم تــا قابــل ارائــه در موسســات مالــی جهــان
بــرای جــذب ســرمایه شــوند».

امضای بزرگ ترین قرارداد
انگلیس و ایران بعد از برجام
آییــن امضــای قــرارداد ســاخت بــزرگ تریــن نیــروگاه
خورشــیدی ایــران بــه ظرفیــت تولیــد  600مــگاوات بــرق،
پــس از ســخنان ضــد ایرانــی رئیــس جمهــوری آمریــکا در
نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد برگــزار شــد.
در ایــن آییــن «حمیــد بعیــدی نــژاد» ســفیر ایــران در لنــدن
و «الکــس چــی شــولم» وزیــر تجــارت ،انــرژی و راهبــرد
صنعتــی انگلیــس حضــور داشــتند.مجری ایــن طــرح کــه
شــرکت «کــورکاس» انگلیــس اســت ،مــی گویــد :این قــرارداد
بــزرگ تریــن همــکاری صــورت گرفتــه میــان یــک شــرکت
انگلیســی و ایــران در پــی لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی
علیــه تهــران (پــس از اجــرای برجــام) بــه شــمار مــی رود.
براســاس گــزارش «فرصــت امــروز» از وزارت نیــرو ،قائــم
مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل و پشــتیبانی صنعــت
آب و بــرق در ایــن ارتبــاط گفــت :تفاهمنامــه اولیــه ایــن
توافقنامــه بیســت و چهــارم تیرمــاه  1395در انگلیــس بــا
حضــور معــاون وقــت وزیــر نیــرو بــه امضــا رســید کــه پــس
از آن در جلســات متعــدد بــا شــرکت انگلیســی بــه امضــای
توافقنامــه ای در مردادمــاه 1396منجــر شــد.
علیرضــا دائمــی ادامــه داد :ایــن نیــروگاه جــزو چنــد نیــروگاه
خورشــیدی بــزرگ جهــان بــا ظرفیتــی بیــش از 600

انـرژی

شماره هشتاد و دو  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و شش

مــگاوات خواهــد بــود کــه در نــوع خــود از نظــر فنــاوری و
میــزان نصــب شــده در جهــان کــم نظیــر اســت .دائمــی
افــزود :توافقنامــه بــه گونــه ای اســت کــه بایــد از نیروهــای
داخلــی بــرای ســاخت آن اســتفاده شــود و بــرآورد مــی شــود
در ایــن نیــروگاه بــرای یــک هــزار و  500نفــر بــه صــورت
مســتقیم اشــتغال ایجــاد شــود .قــرارداد ســاخت بــزرگ تریــن
نیــروگاه خورشــیدی ایــران در حالــی بــا بخــش خصوصــی
انگلیســی در لنــدن امضــا شــد کــه بــه گفتــه قائــم مقــام
وزیــر نیــروی ایــران ،بایــد تــا زمــان پایــان یافتــن عملیــات
اجرایــی نیــروگاه ،ایــن شــرکت دانــش و فنــاوری ســاخت آن
را انتقــال داده باشــد.
بهــره بــرداری از نیــروگاه خورشــیدی ایــران در ســه
ســال آینــده
قائــم مقــام امــور بیــن الملــل تأکیــد کــرد براســاس ایــن
تفاهمنامــه قــرار اســت ایــران در  10ســال نخســت ،بــرق
تولیــدی ایــن نیــروگاه را بــه صــورت تضمینــی خریــداری
کــرده و در  10ســال دوم نیــز قیمــت بــرق براســاس نــرخ
بــازار بــورس انــرژی تعییــن شــود.
وی ادامــه داد :در ایــن تفاهمنامــه تأکیــد شــده اســت
انگلیــس بایــد در ســه ســال آینــده ایــن نیــروگاه را بــه
بهــره بــرداری برســاند کــه در ایــن صــورت بخــش زیــادی
از تعهــدات موجــود در برنامــه ششــم توســعه بــرای ســاخت
ســاالنه یــک هــزار مــگاوات نیــروگاه هــای انــرژی نــو انجــام
مــی شــود.
دائمــی گفــت :قراردادهــای مشــابهی بــرای شــرکت هــای
داخلــی در کشــور وجــود دارد و وزارت نیــرو آمادگــی دارد بــه
هــر میــزان کــه ایــن شــرکت هــا درخواســت دهنــد مجــوز
ســاخت دهــد.
افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق دومیــن اقتصــاد
منطقــه
شــرکت کــورکاس اعــام کــرده اســت کــه ایــران بــه عنــوان
دومیــن اقتصــاد منطقــه متعهــد شــده تــا ســال 2020
میــادی ،ظرفیــت تولیــد بــرق خــود را بــه پنــج گیــگاوات
افزایــش دهــد .ازایــن رو ،زمانــی کــه ایــن طــرح بــه پایــان
برســد ،ایــران صاحــب بــزرگ تریــن نیــروگاه خورشــیدی
جهــان خواهــد بــود .پیــش از ایــن ،انجمــن ملــی ســازندگان
انــرژی هــای خورشــیدی انگلیــس و وزارت نیــرو ایــران درباره
ســاخت نیــروگاه خورشــیدی و کارخانــه تولیــد صفحــه هــای
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خورشــیدی و انتقــال دانــش نصــب سیســتم هــای مرتبــط
بــا انــرژی هــای خورشــیدی در ایــران ،یادداشــت تفاهــم
همــکاری امضــا کــرده بودنــد.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن ملــی تولیــد و ســازندگان انرژی
هــای خورشــیدی انگلیــس در همیــن زمینــه بــه ایرنــا گفتــه
بــود :مــا بــا اســتفاده از منابــع مالــی ،فنــی و سیاســی کــه در
اختیــار داریــم ،درصددیــم طــرح ســاخت نیــروگاه خورشــیدی
را بــا ظرفیــت تولیــد یــک هــزار مــگاوات بــرق در ایــران بــه
اجــرا بگذاریــم.
بــه گفتــه رضــا شــیبانی ،اعتبــار اجــرای ایــن طــرح قــرار
اســت بــا اســتفاده از منابــع مالــی خارجــی و جــذب ســرمایه
گــذاری هــای خــارج از ایــران تأمیــن شــود.
وی افــزود :در بخــش دوم ایــن تفاهمنامــه درصددیــم کارخانــه
تولیــد صفحــه هــای خورشــیدی را بــا ظرفیــت تولیــد 500
مــگاوات در ســال بــه صــورت مشــارکتی بــا شــرکت هــای
ایرانــی بســازیم .او ارزش اجــرای ایــن طــرح را  25میلیــون
یــورو بــرآورد کــرد.
شــیبانی اضافــه کــرد :در بخــش ســوم مــا مــی خواهیــم تجربه
ای را کــه تاکنــون در انگلیــس ،آلمــان ،ســوییس و هلنــد بــه
دســت آورده ایــم در قالــب انتقــال دانــش در زمینــه ارتقــای
کیفیــت نصــب بــه ایــران منتقــل کنیــم.
وی تأکیــد کــرد ایــن مســئله مــی توانــد بــرای دولــت ایــران
درآمدزایــی و اشــتغال زایــی داشــته باشــد و افــزود :اکنــون
انگلیــس ســاالنه رقمــی تــا 7میلیــون پونــد بابــت صــدور مجوز
نصــب سیســتم هــای مرتبــط بــا انــرژی هــای خورشــیدی
روی ســقف خانــه هــا درآمــد کســب مــی کنــد .ازســال 2010
میــادی تاکنــون نیــز 35هــزار نفــر در ایــن بخــش مشــغول
بــه کار شــده انــد.
یادداشــت تفاهــم همــکاری در زمینــه بهــره بــرداری از انــرژی
خورشــیدی بیســت و چهــارم تیــر  1395بــا حضــور وزیــر
نیــرو دولــت یازدهــم ،میــان وزارت نیــرو و انجمــن ملــی
ســازندگان انــرژی هــای خورشــیدی انگلیــس در لنــدن بــه
امضــا رســید .ایــن یادداشــت تفاهــم توســط بهــرام طاهــری،
مشــاور ارشــد وزیــر نیــرو و مدیــرکل دفتــر محیــط زیســت،
ایمنــی ،بهداشــت و امــور اجتماعــی وزارت نیــروی ایــران و
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن ملــی تولیــد و ســازندگان انرژی
هــای خورشــیدی انگلیــس در لنــدن بــه امضــا رســید .در
زمــان امضــای ایــن تفاهمنامــه کاردار ایــران« ،لــرد جــورج
بارکــر» وزیــر پیشــین انــرژی انگلیــس و شــماری از مقــام
هــای انگلیســی نیــز حضــور داشــتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره هشتاد و دو  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و شش

و شــرکت ایرانــی انتخــاب شــده اســت امــا فعــا نــام ایــن
شــرکت اعــام نمیشــود.
وی بــا بیــان اینکــه جکتهــای اول و دوم فــاز  ۱۱پــارس
جنوبــی چنــدان پیچیــده نیســت ،تصریــح کــرد :جکــت
ســوم فــاز یــازده پــارس جنوبــی هــم پیچیــده اســت و هــم
وزن بیشــتری دارد بــه همیــن دلیــل بایــد ســازندهها و
شــرکتهای مختلــف ایرانــی را بــه توتــال معرفــی کنیــم تــا
توتــال ارزیابیهــای الزم را انجــام دهــد.
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا
اشــاره بــه ســهم  ۵۱درصــدی شــرکتهای ایرانــی در
طــرح توســعه فــاز یــازده پــارس جنوبــی ،گفــت :بــرای آنکــه
شــرکتهای ایرانــی قدرتمنــد شــوند تــا بتواننــد نیازهــای
توتــال را پاســخگو باشــند بــا کشــورهای خارجــی در حــال
مذاکــره هســتیم تــا ایــن کشــورها بــرای شــرکتهای
شــرکت هــا بــا هــدف ارتقــای آن هــا خبــر داد.
ایرانــی کارگاههــای آموزشــی برگــزار کننــد تــا شــرکتهای
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،رضــا خیامیــان بــا اشــاره بــه ایرانــی ارتقــا یابنــد و بــه نیازهــای توتــال پاســخ دهنــد.
انتخــاب یــک شــرکت ایرانــی بــرای ســاخت نخســتین خیامیــان بــا تاکیــد بــر لــزوم قدرتمندســازی شــرکتهای
جکــت فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی گفــت :مناقصــه برگــزار شــده

مذاکره با آلمـان و فرانسـه برای
آموزش شرکتهای نفتی
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا تاکید
بــر لــزوم ارتقــا یافتــن شــرکت هــای نفتــی ایرانــی از مذاکــره
بــا کشــورهای آلمــان و فرانســه بــرای آمــوزش شــرکت هــای
نفتــی ایرانــی و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــرای ایــن
حبیــب اهلل بیطــرف» معــاون وزیــر نفــت در امــور
مهندســی ،پژوهــش و فناوری در حاشــیه مراســم تودیع
و معارفــه روســای پیشــین و جدیــد پژوهشــگاه صنعــت
نفــت در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت :بــرای طــرح
بومــی ســازی  10گــروه کاالیــی صنعــت نفــت ،نیازهــا
تجمیــع شــده و تاکنــون بــرای هفــت گــروه ،مناقصــه
خریــد برگــزار شــده اســت و بــرای پنــج گــروه کاالیــی،
 55قــرارداد ســاخت داخــل بــه ارزش یــک میلیــارد و
 500میلیــون یــورو امضــا شــده اســت.
معــاون وزیــر نفــت در امــور مهندســی ،پژوهــش و
فنــاوری بــا بیــان اینکــه «در ایــن قراردادهــا ،بــرای
ســازندگان داخلــی برنامــه انتقــال فنــاوری در نظــر
گرفتــه شــده اســت کــه بــر اســاس آن بایــد فنــاوری
را از طریــق شــرکت هــای خارجــی بــه داخــل منتقــل
کننــد» ،گفــت :توانمنــدی ایــن شــرکت هــا ،پیــش از
برگــزاری مناقصــه توســط دانشــگاه صنعتــی شــریف
ســنجیده شــده و در زمــان اجــرا نیــز دانشــگاه تهــران
بــر ایــن رونــد نظــارت مــی کنــد.
بیطــرف در پاســخ بــه اینکــه «فــاز دوم شناســایی
کاالهــای اولویــت دار ســاخت داخــل در صنعــت نفــت
در چــه مرحلــه ای اســت» ،گفــت 17 :گــروه دیگــر

امضای  ۱.۵میلیارد
یورو قرارداد
ساخت داخل در
صنعت نفت

کاالیــی در صنعــت نفــت بــرای فــاز دوم بومــی ســازی
کاالهــای پرکابــرد ایــن صنعــت شناســایی شــده انــد.
معــاون وزیــر نفــت در امــور مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری
بــا تأکیــد بــر حمایــت از ســاخت داخــل و حضــور ســازندگان
داخلــی در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی گفــت :در
نمایشــگاه هــای تخصصــی ،تحــوالت و دســتاوردهای
شــرکت هــا و صنایــع عرضــه شــده اســت و ضمــن بازاریابــی،
بازدیدکننــدگان بــا ایــن توانمنــدی هــا آشــنا مــی شــوند.
وی افــزود :آشــنایی ســازندگان و فعــاالن بــا تــازه تریــن
فنــاوری هــا ،افزایــش تعامــل میــان ســازندگان و دســتگاه
هــای مصــرف کننــده در صنعــت نفــت و مشــخص شــدن

نیازهــای واقعــی صنعــت از دیگــر مزایــای برگــزاری ایــن
نمایشــگاه هاســت.
بیطــرف بــا بیــان اینکــه «وزارت نفــت از نمایشــگاه هــای
تخصصــی صنعــت نفــت حمایــت مــی کنــد» ،گفــت:
بــرای نمونــه در نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نفــت
اهــواز کــه بــزودی برگــزار مــی شــود ،مشــارکت داریــم و
شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب بــه عنــوان محــور اصلــی
ایــن نمایشــگاه ،حضــوری فعــال دارد؛ معاونــت معاونــت
مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت نیــز در ایــن
نمایشــگاه ،غرفــه ای ویــژه دارد.
بــه گــزارش تســنیم ،قــرار اســت همزمــان بــا نهمیــن دوره
نمایشــگاه تخصصــی ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت
خوزســتان ،در جنــوب کشــور از طــرح جدیــدی رونمایــی
شــود کــه منجــر بــه جلوگیــری از ورود کاالهــای نفتــی
مشــابه ســاخت داخــل مــی شــود .نهمیــن دوره نمایشــگاه
تخصصــی ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت خوزســتان از
تاریــخ  11لغایــت  14آبــان مــاه  96بــا همــکاری شــرکت
هــای ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب ،شــرکت ملــی
حفــاری ایــران و شــرکت نمایشــگاههای خوزســتان در
محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی خوزســتان در
اهــواز برگــزار مــی شــود.
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ایرانــی ،گفــت :قــرارداد بــا توتــال نخســتین قــرارداد بــود
و قــرار اســت قراردادهــای نفتــی دیگــری بــا شــرکتهای
خارجــی امضــا شــود کــه یکــی از بندهــای مهــم ایــن
قراردادهــا مشــارکت شــرکتهای ایرانــی اســت؛ بنابرایــن
شــرکت هــای ایرانــی بایــد تــوان همــکاری بــا شــرکت هــای
خارجــی را داشــته باشــند.
وی بــه ایــن ســوال کــه بــا چــه کشــورهایی بــرای برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی بــرای شــرکتهای ایرانــی مذاکــره
شــده ،پاســخ داد :فعــا در حــال مذاکــره بــا کشــورهای
آلمــان و فرانســه هســتیم البتــه ایــن مذاکــرات هنــوز قطعــی
نشــده اســت.
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ادامــه
داد :بــرای گرفتــن مشــاور قــرار اســت کمکهایــی بــه
انجمــن شــود .آقــای نعمــتزاده مشــاور صنعتــی آقــای
زنگنــه قــول داده از طریــق وزارت نفــت بــه انجمــن کمــک
کنــد .همچنیــن در ایــن راســتا بــا اتــاق بازرگانــی نیــز
مذاکــره کردهایــم.
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«حســین امیــری خامکانــی» دربــاره گزینــه
پیشــنهادی بــرای تصــدی وزارت نیــرو گفــت :در
شــرایط کنونــی ،مشــکل آب در وزارت نیــرو بیــش
از ســایر بخــش هــا خــود را نشــان مــی دهــد و
حضــور اردکانیــان کــه از متخصصــان آب اســت،
مــی توانــد اثربخــش باشــد.
نماینــده مــردم زرنــد در مجلــس شــورای اســامی اضافــه
کــرد :البتــه از وزیــر پیشــنهادی نیــرو انتظــار مــی رود کــه
هــم بــرای بخــش آب برنامــه هــای کوتــاه مــدت و دراز مدت
داشــته باشــد و هــم ضریــب اطمینــان تامیــن بــرق کشــور
را افزایــش دهــد.
وی گفــت :بــا توجــه بــه ظرفیــت هایــی کــه در قوانیــن
کشــور در ارتبــاط بــا انــر ِژی هــای تجدیدپذیــر وجــود دارد،
انتظــار مــی رود ظرفیــت نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور
ارتقــا پیــدا کنــد.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا
تاکیــد بــر اینکــه وزیــر نیــرو قطعــا بایــد بــرای «مدیریــت
منابــع آب» برنامــه داشــته باشــد ،گفــت :هــم اکنــون ۱۸
اســتان مــا در فــات مرکــزی دچــار کــم آبــی هســتند؛ ایــن
اســتان هــا بیــش از  ۴۵میلیــون نفــر جمعیــت دارنــد کــه
بایــد در مدیریــت منابــع آب تــاش شــود کــه آب مــورد
نیــاز ایــن اســتان هــا تامیــن شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،پــس از آنکــه مجلس در جلســه بیســت و
نهــم مردادمــاه بــه «حبیــب اهلل بیطــرف» رای اعتمــاد نــداد،
رییــس جمهــوری دیــروز «رضــا اردکانیــان» مدیــر انســتیتو
مدیریــت منابــع زیســت محیطــی دانشــگاه ســازمان ملــل را
بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی نیــرو بــه مجلــس معرفــی کــرد
و علــی الریجانــی صبــح امــروز نامــه رییــس جمهــوری را
اعــام وصــول کــرد.
رییــس مجلــس در جلســه علنــی امــروز اعــام کــرد :جلســه
رای اعتمــاد بــه وزیــران پیشــنهادی علــوم و نیــرو یکشــنبه
هفتــه آینــده برگــزار مــی شــود.
اردکانیــان وزیــر پیشــنهادی نیــرو در ســال  ۱۳۳۷در شــهر
یــزد بــه دنیــا آمــد؛ وی دانــش آموختــه رشــته مهندســی
عمــران دانشــگاه صنعتــی شــریف ( )۱۳۶۲اســت؛ مــدرک
کارشناســی ارشــد در مهندســی منابــع آب ( )۱۳۷۲و
دکتــری خــود را در زمینــه مدیریــت منابــع آب ( )۱۳۷۶از
دانشــگاه مــک مســتر کانــادا ()Mac Masterاخــذ کرده اسـت.
اردکانیــان مدیــری اجرایــی در زمینــه مدیریــت منابــع آب

انـرژی
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حرکت به سمت مدیریت بههم
پیوسته آب ،خاک و انرژی؛

برنامههای گزینه پیشنهادی
وزارت نیرو به مجلس تقدیم
شد

تجربه اردکانیان به
رفع چالشهای آب
کمک میکن

اســت کــه پارســال بــه عنــوان هماهنــگ کننــده کارگــروه
برنامــه ریــزی ســازماندهی دهــه جدیــد بیــن المللــی آب
( )۱۳۹۷-۱۴۰۷مصــوب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
انتخــاب شــد.
وی پیــش از ایــن بــه عنــوان مدیــر موســس برنامــه
دهــه اول بیــن المللــی آب و سرپرســت معاونــت اروپایــی
دانشــگاه ســازمان ملــل فعالیــت کــرده و در ســالهای اخیــر
محیطــی دانشــگاه
اســتاد تمــام دانشــکده علــوم زیســت
ِ
فنــی درســدن آلمــان بــوده اســت.
در طــول ســه دهــه گذشــته ،اردکانیــان مدیــر موســس و راه
انــدازی واحدهــای مختلفــی در ســطوح ملــی ،منطقــه ای و
بیــن المللــی بــوده و بــه عنــوان مقــام ارشــد ســازمان ملــل
متحــد ،نقشــی کلیــدی در پیــاده ســازی اهــداف توســعه
پایــدار در بخــش آب و محیــط زیســت ایفــا کــرده اســت.
پیــش از مســئولیت هــای بیــن المللــی ،وی بــه عنــوان
قائــم مقــام وزیــر نیــرو و نخســتین معــاون امــور آب در
وزارت نیــرو فعالیــت کــرده اســت.

رئــوس برنامــه هــای وزیــر پیشــنهادی نیــرو کــه در
چهــار بخــش «آب و پســاب»« ،بــرق و انرژیهــای
تجدیدپذیــر»« ،مدیریــت منابــع انســانی ،علــم ،فنــاوری
و پشــتیبانی صنعــت» و « مدیریــت تأمیــن منابــع
مالی»اســت،تقدیم مجلــس شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
همزمــان بــا معرفــی «رضــا اردکانیــان» بــه عنــوان گزینه
پیشــنهادی وزارت نیــرو از ســوی ریاســت جمهــوری بــه
مجلــس شــورای اســامی جزییــات برنامههــا و رزومــه
وی تقدیــم نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی شــد.
براســاس گــزارش هــا ،ایــن برنامــه در چهــار بخــش «آب
و پســاب»« ،بــرق و انرژیهــای تجدیدپذیــر»« ،مدیریــت
منابــع انســانی ،علــم ،فنــاوری و پشــتیبانی صنعــت» و «
مدیریــت تأمیــن منابــع مالــی» تنظیــم شــده اســت.
متــن گــزارش نشــان مــی دهــد کــه گزینــه پیشــنهادی
وزارت نیــرو در ایــن برنامــه ســعی کــرده ضمــن توصیــف
ســیمای کلــی هــر بخــش در مقدمــه ،در ادامــه بــه
بررســی چالــش هــا ،راهبردهــا و برنامــه هــای پیشــنهادی
جهــت رفــع ایــن چالــش هــا و در عیــن حــال پیــاده
ســازی راهبردهــای موجــود بپــردازد .بــه نظــر مــی رســد
وزیــر پیشــنهادی نیــرو چنــان کــه در مقدمــه برنامــه
خــود نیــز بــه آن اشــاره داشــته در دوره جدیــد بدنبــال
ارائــه رویکــردی نــو در برنامــه هــای توســعه در صنعــت
آب و بــرق اســت ،برنامههایــی کــه بــه زعــم او در عیــن
اعتــراف بــه برخــی کاســتی هــا در ســال هــای گذشــته
و درس گرفتــن از آنهــا ،حامــل نوعــی نــگاه بــه هــم
پیوســته در مدیریــت منابــع آب ،خــاک و انــرژی بــا هــم

اســت.
همچنیــن در ایــن برنامــه اردکانیــان بــه اهــداف وزارت
نیــرو در دولــت دوازدهــم بــه شــرح ذیــل اشــاره کــرده و
مســیر حرکــت صنعــت تــا پایــان دوره  4ســال آینــده بــر
اســاس ایــن محورهــا خواهــد بــود:
 حصــول اطمینــان از تامیــن آب و بــرق مطمئــن وپایــدار در جهــت رفــع نیازهــای متعــارف بخشــهای
مختلــف کشــور
 ارتقــای حکمرانــی و بهــرهوری آب از طریــق اســتقرارمدیریــت بهــم پیوســته منابــع آب مبتنــی بــر مدیریــت
تقاضــا در ســطح ملــی ،حوضههــای آبریــز و محلــی و
نیــز اجــرای طــرح هــای توســعه و بازچرخانــی پســاب
بــا رعایــت اصــول توســعه پایــدار ،آمایــش ســرزمین
و هماهنگــی متقابــل بیــن ســرمایههای مختلــف
اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســتمحیطی بــا مشــارکت
مؤثــر ذینفعــان
 ارتقــای بهــرهوری شــبکه بــرق کشــور بــا تمرکــز بــرتوســعه پایــدار ،امنیــت عرضــه و تقاضــا ،بهبــود کیفیــت
و حفــظ محیــط زیســت بــا گســترش انرژیهــای
تجدیدپذیــر
 مدیریــت منابــع انســانی ،ارتقــای ســطح دانــش وخالقیــت ،توســعه پژوهــش و فنــاوری بــا تاکیــد بــر
تقویــت تــوان تولیــد داخــل
 رونــق محیــط کســب و کار در صنعــت آب و بــرق ازطریــق تعامــل حداکثــری بــا بخــش خصوصــی و تعاونــی
هــا ،بهرهمنــدی از ظرفیتهــای قانونــی ،حضــور فعــال
در بازارهــای ملــی و بیــن المللــی و جــذب ســرمایه.
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نهمین نمایشگاه ساخت
تجهیزات صنعت نفت
خوزستان برگزار می شود

ااهــواز -نهمیــن نمایشــگاه تخصصــی ســاخت داخــل
تجهیــزات صنعــت نفــت خوزســتان آبــان مــاه ســال جــاری
در اهــواز برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،برپایــی ایــن نمایشــگاه یکــی
از اقدامــات ایــن شــرکت بــرای اجــرای برنامــه هــای
راهبــردی توســعه ســاخت داخــل ،جلــب همــکاری و ایجــاد
پیونــد بــا ســازندگان کاالی نفــت و توجــه بــه بومــی ســازی
و خوداتکایی اســت.
شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب همچنیــن در
راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی خــود بــا
برگــزاری ایــن نمایشــگاه زمینــه توســعه کشــور و اســتان
خوزســتان از طریــق ایجــاد اشــتغال مولــد بــا اســتفاده از
ظرفیــت بــازار بــزرگ کاالی صنعــت نفــت را فراهــم مــی
کنــد.
بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه نهمیــن
نمایشــگاه تخصصــی ســاخت داخــل تجهیــزات صنعــت
نفــت خوزســتان از  ۱۱تــا  ۱۴آبــان مــاه در محــل دائمــی
نمایشــگاه بیــن المللــی خوزســتان در اهــواز برگــزار مــی
شــود و پذیــرای شــرکت هــا و ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت خواهــد بــود.
شــرکت هــا ،صنعتگــران و مراکــز علمــی و پژوهشــی
عالقمنــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و ثبــت نــام
در ایــن نمایشــگاه مــی تواننــد بــه وبســایت شــرکت
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی خوزســتان بــه آدرس
 ahvazfair.irمراجعــه کننــد.
در برپایــی نهمیــن نمایشــگاه تخصصــی ســاخت داخــل
تجهیــزات صنعــت نفــت خوزســتان ،شــرکت نمایشــگاه
هــای بیــن المللــی خوزســتان مشــارکت و شــرکت هــای
مهــم نفتــی از جملــه شــرکت ملــی نفــت ایــران ،شــرکت
ملــی گاز ایــران ،شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران
و شــرکت پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران
و انجمــن ســازندگان تجهیــزات نفــت ،گاز و پتروشــیمی
خوزســتان حمایــت مــی کننــد.

کنفرانس بین المللی بــرق
فرصت هــم نشیــنی
صنعت و دانشگاه

مدیرعامــل توانیــر گفــت :ســی و دومیــن کنفرانــس بیــن
المللــی بــرق و نمایشــگاه هــای جانبــی میزبــان هــزار و ۹۷
مقالــه بــا مشــارکت بیــش از دو هــزار نویســنده داخلــی و
خارجــی از بیــش از  ۳۰۰ســازمان مختلــف اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،آرش کــردی در ســی و دومیــن
کنفرانــس بیــن المللــی بــرق و نمایشــگاه جانبــی بــا بیــان
اینکــه ایــن کنفرانــس زمانــی کارش را تنهــا بــا  ۲۴مقالــه
و حضــور  ۳۲پژوهشــگر آغــاز کــرد ،گفــت :اکنــون ایــن
کنفرانــس بــه یــک گردهمایــی بیــن المللــی بــزرگ بــا
ابعــادی ملــی و منطقــه ای تبدیــل شــده اســت کــه شــاهد
ارســال هــزار و  ۹۷مقالــه بــا مشــارکت بیــش از دو هــزار
نویســنده داخلــی و خارجــی از بیــش از  ۳۰۰ســازمان
مختلــف بــرای دبیرخانــه ســی و دومیــن کنفرانــس بیــن
المللــی بــرق بــه خوبــی نشــان گــر اهمیــت ،فراگیــری و
اثربخشــی کنفرانــس اســت کــه امــروز شــاهد افتتــاح آن
هســتیم.
وی ادامــه داد :دبیــران  ۲۰کمیتــه علمــی و  ۱۴۰نفــر از
اعضــای کمیتــه هــای علمــی کنفرانــس بــا صــرف صدهــا
نفــر ســاعت وقــت مقــاالت را بررســی کــرده و بــرای ۹۷۸
نفــر از اســتادان و خبــرگان صنعــت بــه عنــوان داوران
ایــن کنفرانــس ارســال کــرده انــد کــه پــس از دریافــت
نظــر داوران و بررســی مجــدد آنهــا در طــی ده هــا جلســه
کمیتــه هــای علمــی تعــداد  ۳۹۳مقالــه از  ۱۴۰دانشــگاه
و شــرکت هــای مختلــف پذیرفتــه شــد .بــه ایــن ترتیــب
 ۱۹۸مقالــه پذیرفتــه شــده از دانشــگاه هــای داخــل و
خــارج از کشــور و  ۱۹۵مقالــه از شــرکت هــا داشــتیم .در
ایــن میــان شــرکت هــای بــرق منطقــه ای ،توزیــع نیــروی
بــرق و نیــروگاه هــا بــه ترتیــب  ۶۵ ،۴۶و  ۱۴مقالــه
پذیرفتــه شــده دارنــد.
بــه گفتــه کــردی ،در ســه روز برگــزاری ایــن کنفرانــس
 ۲۱۰مقالــه بــه صــورت شــفاهی و در پنــج تــاالر بــه صورت
همزمــان و تعــداد  ۹۸مقالــه نیــز بــه صــورت پوســتر ارائــه
مــی شــود .مجموعــه تمامــی مقــاالت پذیرفتــه شــده در
وب ســایت کنفرانــس موجــود اســت.
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گزارش رویترز از تحوالت در سبد انرژی ایران؛

تولید تجدیدپذیرها
در ایران ۷برابر
میشود

رویتــرز طــی گزارشــی نوشــت علیرغــم موضــع تهاجمیتــر
دونالــد ترامــپ در قبــال ایــران ،انرژیهــای تجدیدپذیــر در
حــال رشــد و شــکوفایی در ایــران هســتند بــه طــوری کــه
انتظــار مـیرود طــی پنــج ســال آینــده ظرفیــت تولیــد آنهــا
حداقــل هقــت برابــر شــود.
علیرغــم موضــع تهاجمیتــر دونالــد ترامــپ در قبــال ایــران،
انرژیهــای تجدیدپذیــر در حــال رشــد و شــکوفایی در ایــران
هســتند بــه طــوری کــه انتظــار مــیرود طــی پنــج ســال
آینــده ظرفیــت تولیــد آنهــا حداقــل هفــت برابــر شــود.
آخریــن قــراردادی کــه در ایــن زمینــه بــا ایــران امضــا
شــد ،قــرارداد بــا شــرکت نــروژی ســگا انــرژی بــه ارزش
 ۲.۹میلیــارد دالر بــرای ســاخت تاسیســات نیــروی بــرق
خورشــید بــود.
بــر اســاس آمــار وزارت نیــروی ایــران ،ایــن کشــور بــا ۱۲۴
شــرکت عمدتــا اروپایــی توافــق کــرده اســت تــا تاسیســات
تولیــد  ۲۳۸۰مــگاوات بــرق از نیروهــای تجدیدپذیــر در
ایــران نصــب کننــد .ایــن درحالــی اســت کــه اکنــون ۳۴۰
مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر در ایــران تولیــد میشــود.
ایــن تاسیســات از نیروگاههــای بــادی ،مــزارع خورشــیدی
و ســدهای بــرق آبــی گرفتــه تــا ســوزاندن زیســت تــوده
و زبالــه بــرای گرمایــش خانههــا شــامل مــی شــود .ایــران
یکــی از امضــا کننــدگان توافــق اقلیمــی  ۲۰۱۵پاریس اســت
کــه در میــان  ۱۹۵کشــور متعهــد شــده اســت تــا میــزان
تولیــد آالیندههــای زیســت محیطــی خــود را محــدود کنــد.
فریــد بهرامــی ،یکــی از مقامــات ســازمان انــرژی هــای
تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق تحــت نظــر وزارت
نیــروی ایــران در ایــن رابطــه گفــت« :ایــران تــاش میکنــد
تــا ســهم انرژیهــای تجدیدپذیــر از ســبد انــرژی خــود را

افزایــش دهــد و همچنیــن بــه تعهــدات زیســتمحیطی
بینالمللــی عمــل کنــد».
وی افــزود برنامــه بلندپروازانــه ایــران ،نصــب تاسیســات
تولیــد  ۵گیــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر تــا ســال ۲۰۲۲
اســت.
در میــان شــرکتهایی کــه در ایــران فعالیــت مــی کننــد
مــی تــوان بــه شــرکت انگلیســی کوئرکــس اشــاره کــرد کــه
بــه احــداث ششــمین مــرزع خورشــیدی بــزرگ جهــان در
مرکــز ایــران بــا ســرمایهگذاری نیــم میلیــارد یــورو کمــک
کــرد.
شــرکت هلنــدی گلوبــال رینوئبــل اینوســتمنت (جــی آر آی)
نیــز در نظــر دارد تــا یــک مزرعــه خورشــیدی و بــادی در
ایــران احــداث کنــد تــا بیــش از  ۱.۷گیــگاوات بــرق تولیــد
کنــد.
ایــن شــرکتها بــرای تامیــن مالــی ایــن پروژههــا از
آژانسهــای اعتبــار صادراتــی اروپایــی ،بــازار خصوصــی
بــورس و موسســات مالــی آســیایی اســتفاده کردهانــد.
در نتیجــه موضــع خصمانــه تــر ترامــپ در قبــال ایــران،
برخــی شــرکت کــه قبــا در ایــران ســرمایهگذاری
کردنــد ،گفتنــد ،کــه رویکــرد «صبــر و انتظــار» در پیــش
خواهنــد گرفــت از جملــه میتــوان بــه هلندیــگ یونانــی
مایتیلینئــوس اشــاره کــرد کــه یــک مزرعــه خورشــیدی ۱۰
مگاواتــی در ایــران ســاخته اســت.
آنتیگونــی فاکــو ،ســخنگوی ایــن شــرکت گفــت« :مــا پیــش
از دریافــت هــر پــروژه جدیــدی در ایــران در حــال رصــد
تحــوالت هســتیم».
جــی آر آی اعــام کــرد« :مــا اســتراتژیمان در قبــال ایــران را
تغییر نخواهیــم داد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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جامعهشناسی اقتصادی :ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی
کتاب «جامعهشناسی اقتصادی» نوشته ریچارد سوئدبرگ (  ،)۱۹۴۸-جامعه شناس و اقتصاددان ،است.
ایــن کتــاب بــه عنــوان یکــی از کتابهــای مهــم در جامعهشناســی اقتصــادی جدیــد محســوب میشــود کــه در دهــه
هشــتاد میــادی بــا مقالــه مــارک گرانووتــر متولــد شــد؛ بنابرایــن حــوزه جدیــدی در علــوم اجتماعــی بــه شــمار میآیــد و
بــرای مطالعــه پدیدههــای اقتصــادی خــرد و کالن از منظــر جامعهشناســی بســیار راهگشاســت .ایــن کتــاب نخســت بــا عنــوان
«منفعتطلبــی و ســاختار اجتماعــی» در اختیــار محققــان قــرار گرفــت .انتخــاب ایــن عنــوان متفــاوت بــرای نشــاندادن برنهــاد
اصلــی ریچــارد ســوئدبرگ در جامعهشناســی اقتصــادی جدیــد بــود.
در مقدمه کتاب «جامعهشناسی اقتصادی» میخوانیم:
«همانطــور کــه خواننــدگان مالحظــه خواهنــد کــرد و ریچــارد ســوئدبرگ هــم متذکــر شــده اســت ،مقالــۀ ســخت و پیچیــدهای
اســت ،امــا خوانــدن آن بــرای فهــم تفــاوت اقتصــاد نهادگــرای جدیــد و اقتصــاد نئوکالســیک از یکســو و جامعهشناســی
اقتصــادی جدیــد از ســوی دیگــر الزم اســت .ضمــن اینکــه مترجــم مقدمــۀ مختصــری در تمایــز پارادایــم نظــری اقتصــاد
نئوکالســیک و جامعهشناســی اقتصــادی در ابتــدای کتــاب افــزوده اســت.
ریچــارد ســوئدبرگ در ایــن کتــاب اصــول جامعهشناســی اقتصــادی جدیــد را بهدقــت تشــریح کــرده اســت .وی در سراســر
فصــول کتــاب میــان اندیشــه اقتصــاد نئوکالســیک و اقتصــاد نهادگرایــان جدیــد از یکســو و جامعهشناســی اقتصــادی از
ســوی دیگــر تمایــز قائــل میشــود و بهدقــت وجــوه هرکــدام را توضیــح میدهــد تــا جایــگاه جامعهشناســی اقتصــادی
جدیــد را در مطالعــه پدیــده اقتصــادی روشــن کنــد .بهعــاوه در ادغــام نظریــه منفعــت در نظریــات جامعهشناســی بــرای
اســتفاده از ایــن مکاتــب اقتصــادی تــاش میکنــد .همچنیــن ســوئدبرگ حفرههــای ســاختاری را نیــز در جامعهشناســی
اقتصــادی جدیــد نشــان داده اســت .تشــریح ایــن حفرههــا برنامــه تحقیقــی خوبــی را پی ـشروی محققــان علــوم اجتماعــی
میگــذارد تــا جامعهشناســی اقتصــادی جدیــد را هرچــه بیشــتر توســعه دهنــد».
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