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واگذاری طرحهای نیمه تمام
دولتی به بخش خصوصی
یلدا راهدار

وقتــی دولــت بخــش بزرگــی از اقتصــاد را در دســت مــی گیــرد ،مجــال ایفــای
نقــش بــرای بخــش خصوصــی محــدود شــده و یــا از میــان مــی رود .بارهــا
شــنیده ایــم کــه دولــت از طریــق میــدان دادن بــه بخــش خصوصــی ســعی در
شــکوفا کــردن اقتصــاد کشــور دارد یــا اینکــه دولــت در صــدد اســت بــا هــدف
کاهــش معوقــات خــود و کاســتن از کســری بودجــه ،تعــدادی از طــرح هــای نیمه
تمــام خــود را بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد ،آیــا در عمــل ایــن امــر محقــق
شــده اســت؟ آن چیــزی کــه تاکنــون بارهــا بــه اســم خصوصــی ســازی عنــوان
شــده اســت بــا دو هــدف عمــده صــورت مــی گیــرد :
کاهــش مســئولیتهای دولــت و خــارج ســازی صنایــع دولتــی از حیطــه مدیریــت
دولــت
کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور
هــر چنــد کــه طــی ســالیان گذشــته بــه دلیــل تکثــر طرحهــای نیمــه تمامــی
کــه از دولتهــای نهــم و دهــم بــه جــای مانــده هزینــه هــای زیــادی را بــر دوش
دولــت تحمیــل شــده و تاکنــون  4هــزار طــرح نیــز واگــذار شــده اســت امــا
دولــت بیشــتر تمایــل بــه مشــارکت بــا بخــش خصوصــی از طریــق اجــاره بــه
شــرط تملیــک و بــدن تغییــز کاربــری دارد تــا فــروش آنهــا .تاکنــون هــم آنچــه
دولــت بــه عنــوان خصوصــی ســازی و یــا واگــذاری برخــی طــرح هــا بــه بخــش
خصوصــی مــد نظــر داشــته عمدتــا جنبــه کالمــی و ظاهــری بــوده تــا عملــی و
اجرایــی.
شــاید بتــوان گفــت هــدف اصلــی از خصوصــی ســازی جلوگیــری از بکارگیــری
امکانــات تولیــدی در بخــش دولتــی بــه صــورت کــم بــازده ،افزایــش تولیــد،
جلوگیــری از تمرکــز ســرمایه در یــک قطــب ،افزایــش درآمدهــای ارزی باشــد.
وقتــی حــرف از واگــذاری بــه میــان مــی آیــد بایســتی مقدمــات کار و پیــش
نیازهــای آن نیــز مهیــا باشــد .وقتــی موانــع اداری و قانونــی ،نبــود شــفافیت در
اطالعــات مربــوط بــه پــروژه هــا و طــرح هــا ،نبــود حمایــت هــای الزم دولتــی از
ســرمایه گــذاران در ایــن ادامــه در صفحــه 6

سخنگوی دولت در اختتامیه نمایشگاه برق
اعالم کرد:

صدور مجوز جذب
 ۶.۳میلیارد یورو برای
احداث نیروگاه

ســخنگوی دولــت گفــت :شــورای اقتصــاد بــرای جــذب  ۶.۳میلیــارد
یــورو بــرای احــداث  ۸هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی مجــوز
صــادر کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار انــرژی امــروز ،محمدباقــر نوبخــت در برنامــه اختتامیــه
هفدهمیــن همایــش بیــن المللــی صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه ارائــه الیحــه
بودجــه بــه مجلــس تــا  ۱۵آذر گفــت :ســاالنه حــدود  ۷۰۰میلیــارد تومــان تــا
 ۱۰۰۰میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در بخــش بــرق کافــی نیســت و بایــد
از منابــع دیگــر ســرمایه هــم اســتفاده کــرد .برهمیــن اســاس شــورای اقتصــاد
بــرای جــذب  ۶.۳میلیــارد یــورو بــرای احــداث  ۸هــزار مــگاوات ظرفیــت
نیروگاهــی مجــوز صــادر کــرد.
وی افــزود :در الیحــه بودجــه ،توجــه ویــژه ای بــه صنعــت بــرق شــده و همانطــور
کــه در برنامــه دولــت و برنامــه پنــج ســاله توســعه آمــده بایــد بســترهای افزایش
 ۵هــزار مگاواتــی ظرفیــت تولیــد ســاالنه بــرق را فراهــم کنیم.
نوبخــت بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته مصمــم شــدیم  ۲۲۰۰میلیــارد
تومانــی کــه از صنعــت بــرق بــرای یارانــه هــا گرفتــه مــی شــود را بــه توانیــر
برگردانیــم ،تصریــح کــرد :امســال هــم همیــن تصمیــم را داریــم .برنامــه ششــم
توســعه بــه دولــت تکلیــف کــرد تــا نســبت بــه اصــاح تعرفــه هــای حامــل

هــای انــرژی اقــدام کنــد کــه در ایــن خصــوص بررســی هایــی در دولــت در
حــال انجــام اســت.
ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه توزیــع بــرق نیــاز بــه بازســازی
دارد ،گفــت :بــه دســتور رییــس جمهــور هیــات وزیــران ملــزم شــد کــه بــرای
فعــال ســازی وزارت نیــرو بــا اردکانیــان همــراه باشــد .در ایــن راســتا کارهــا
بــرای پرداخــت بدهــی وزارت در کوتــاه مــدت انجــام میشــود.
بدهیها را زودتر باید بدهیم /چرا در بازار منطقه ناکارآمدیم؟
وزیــر نیــرو گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط امــروز کشــور بــه لحــاظ اقتصــادی،
اشــتغال و بــا توجــه بــه پتانســیلهای منطقــه بــرای بازســازی ،اقتضــا میکنــد
مجالــی را بــه آســیب شناســی در ایــن زمینــه دهیــم و علــت ناکارآمــدی مــا را
بــرای حضــور در بــازار منطقــه مشــخص شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار انــرژی امــروز ،رضــا اردکانیــان در مراســم اختتامیــه
هفدهمیــن نمایشــگاه صنعــت بــرق گفــت :ابتــدا بــه عنــوان وزیــر نیــرو تشــکر
خــود را از مجموعــه شــرکت کننــدگان ،برگــزار کننــدگان ،طراحــان و برنامــه
ریــزان بــه ویــژه آقــای تابــع جماعــت ابــراز کنــم.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
صــدور مجــوز جــذب  ۶.۳میلیــارد یــورو
بــرای احــداث نیروگاهســخنگوی دولــت

گفــت :شــورای اقتصــاد بــرای جــذب  ۶.۳میلیــارد
یــورو بــرای احــداث  ۸هــزار مــگاوات ظرفیــت
نیروگاهــی مجــوز صــادر کردمشــروح خبــر

تغییــرات بــرق اتوبوســی نخواهــد بــود

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی تاکیــد
کــرد :پتروشــیمی بــه نوعــی کاالی نفتــی اســت
و مــا در حــوزه صنعــت رتبــه نخســت صــادرات را
داریــم مشــروح خبــر

روی نهــاد صــدور گواهینامــه کیفیــت قطعــات و
تجهیــزات صنعــت نفــت بحــث و تبادلنظــر شــد
مشــروح خبــر،

ـوی
ـه سـ
ـارس بـ
ـج فـ
ـورهای خلیـ
ـز کشـ
خیـ
انرژیهــای تجدیدپذیــر نــرژی خورشــیدی

بــه انــدازهای ارزان شــده کــه حتــی کشــورهای
عربــی حاشــیه خلیج فــارس کــه سرشــار از ذخایر
نفــت خــام هســتند ،بــه انگیــزه فــروش بیشــتر
ســوختهای فســیلی و کنتــرل میــزان آالیندگــی
ن بــه منابــع تجدیدپذیــر روی آوردهانــد.
کربــ 

مشروح خبر
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مجــوز کار گرفتنــد مشــروح خبــر

ن
ـرای تعیی ـ 
ـر بـ
ـیه و قطـ
ـران ،روسـ
ـیل ایـ
پتانسـ
توتــال کارگاه آموزشــی برگــزار میکنــد
قیمــت جهانــی گاز مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

اعــام آمادگــی ازبکســتان بــرای حضــور در
ـک
ـود نزدیـ
ـای اوج خـ
ـه روزهـ
ـرق بـ
ـت بـ
صنعـ
اجــاس آتــی اوپــک در ویــن مشــروح خبــر
میشــود مشــروح خبــر،

ـران و
ـترک برقی ایــ
ـای مشـ
ـروژه هـ
ـرای پـ
اجـ
افزایــش  30درصــدی حضــور شــرکتهای
ژاپـــن درکشــور ثالث مشــروح خبر
خارجــی در هفدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت بــرق  مشــروح خبــر،
ـتیم،
ـدوق ارزی هسـ
ـن صنـ
ـیس اولیـ
ـاده تاسـ
آمـ

مشــروح خبــر

ـران و
ـن ایـ
ـی بیـ
ـه نفتـ
ـم نامـ
ـای  ۶تفاهـ
امضـ
ـیهمعاون وزیــر نفــت در امــور بیــن الملــل و
روسـ

صالحــی ،عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،

بازرگانــی از امضــای  ۶تفاهمنامــه بــا شــرکتهای
نفتــی روس در حاشــیه ســفر رئیــس جمهــوری
روســیه بــه تهــران خبــر داد .مشــروح خبــر

ادامــه مذاکــره بیــن ایــران و ترکمنســتان
درمــورد قطــع گاز ترکمنســتان مشــروح خبــر رشــد  ۱۱درصــدی صــادرات فــرآورده هــای
پتروشــیمی مشــروح خبــر
تســهیالت ویــژه بــرای جــذب ســرمایه
گذارانخارجــی مشــروح خبــر
همــه تبعــات افزایــش قیمــت بـــــــرق

جــذب فاینانــس در صنعــت بــرق،
ـتپیام باقــری ،نایــب رئیــس
ـی اسـ
آیندهفروشـ

نشســت چالشهــا و راهکارهــای موجــود
بــرای تحقــق اهــداف صادراتــی صنعــت
بــرق کشورنشســت چالشهــا و راهکارهــای

روســیه خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه
هنــد را میســازد مشــروح خبــر

نقــش تأثیرگــذار بانکهــا در گســترش
روابــط تجــاری گفتوگویــی بــا حمیدرضــا

مشــروح خبــر

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و عضــو هیــت
مدبــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران )

موجــود بــرای تحقــق اهــداف صادراتــی صنعــت
بــرق کشــور بــا حضــور علیرضــا دائمی،مشــروح

تســهیل راه بــازار خارجــی بــرای حضــور
شــرکتهای داخلیوزیــر نیــرو بــا اشــاره

ـید ایــران
ـرق فرارسـ
ـت بـ
ـاح قیمـ
ـان اصـ
ازمـ
در بیــن  ۲۰۰کشــور دنیــا ،جــزء ســه کشــور دارای
کمتریــن تعرفــه بــرق اســت؛ عــاو ه بــر ایــن در
هیــچ جــای دنیــا نــرخ بــرق بــرای بخــش مشــروح

مشــروح خبــر

بــه مســئولیت قابــل مالحظــه ســازمان هــای
دولتــی گفــت :وزارت نیــرو تــاش میکنــد تــا
حــد امــکان حضــور بخــش خصوصــی در خــارج از
ایــران را تســهیل کنــد .مشــروح خبــر

تدویــن اولویتهــای بخشخصوصــی
بــرای مشــارکت در پروژههــای آتــی
نفــتدر چهارمیــن نشســت کمیســیون انــرژی

و محیــط زیســت اتــاق تهــران ،عــاوه بــر آنکــه

خبــر

خبــر

فعالیــت شــرکتهای بــرق ایــران در ۳۰
کشــور جهــان قائممقــام وزیــر نیــرو گفــت:
خوشــبختانه فعــاالن داخلــی صنعــت بــرق در
ســالهای بعــد از انقــاب بــه یــک خودبــاوری
رســیدهاند مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

تشــکیل وزارت انــرژی هنــوز جــدی نیســت

مشــروح خبــر

خوشــبینی ژاپــن نســبت بــه همــکاری برقــی
بــا ایــران مشــروح خبــر
ـد
ـرای تولیـ
ـون دالر بـ
ـارد و  ۲۰۰میلیـ
ـک میلیـ
یـ
بــرق ســوریه مشــروح خبــر

مذاکــره بــرای فاینانسهــای جدیــد مشــروح
خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
اجــرای  ۶.۱میلیــارد دالر پــروژه در  ۲۵کشــور بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد

کارشناســان توتــال بــرای فعالیــت در ایــران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
او در ادامــه بــا توجــه بــه مشــارکت گســترده شــرکتها
و ســازندگان خارجــی ،بــه زبــان انگلیســی بــه مخاطبــان
خارجــی خیرمقــدم گفــت و بــر پتانســیلهای شــرکتهای
ایرانــی تاکیــد و دعــوت کــرد تــا بــا شــرکتهای ایرانــی
جوینــت شــوند وامیدواریــم در آینــده نزدیــک ،صنعــت
بــرق ایــران و شــرکتهای اروپایــی ،افریقایــی و آســیایی
ارتبــاط قــوی بــا شــرکتهای ایرانــی داشــته باشــند.
اردکانیــان ســپس خطــاب بــه کل حاضــران بــه زبــان
فارســی صحبتهــای خــود را ادامــه داد و گفــت :بخــش
بــرق ایــران بــا بیــش از  ۳۴میلیــون مشــترک ،کســب رتبــه
 ۱۴در جهــان و ایجــاد حــدود  ۷۷هــزار مــگاوات ظرفیــت
نیروگاهــی از پتانســیل باالیــی برخــوردار اســت.
او اظهــار کــرد :تعــداد قابــل مالحظــه اعضــای ســندیکای
بــرق نویــد روزهــای روشــن را میدهــد .وجــود ۱۱۰هــزار
شــاغل در شــرکتهای بــرق دولتــی و خصوصــی در ســطوح
مختلــف شــغلی و تحصیلــی مــا را بــه حضــور فعالتــر در
بازارهــای دیگــر امیــدوار میکنــد؛ همچنیــن امیــد اســت
بــا رشــد صنعــت بتوانیــم از توســعه پایــدار پشــتیبانی و
برنامههــا را محقــق کنیــم .از چالشهــای ایــن حــوزه
افزایــش مصــرف و کــم شــدن مصــرف انــرژی اســت.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه تاکیــد مجلــس بــر مدیریــت
تقاضــا ،بــا اشــاره بــه کســب رأی حداکثــری در مجلــس
گفــت :بایــد بــه موضــوع مدیریــت مصــرف نیــز عــاوه بــر
برگــزاری نمایشــگاه پرداخــت .مــا بــه ایدههــا و طرحهــای
جدیــد خــوش آمــد مــی گوییــم.
او اظهــار کــرد :شــرایطی کــه امــروز در کشــور بــه
لحــاظ اقتصــادی ،اشــتغال و بــا توجــه بــه پتانســیلهای
منطقــه بــرای بازســازی ،اقتضــا میکنــد مجالــی را بــه
آسیبشناســی در ایــن زمینــه دهیــم و علــت ناکارآمــدی
مــا را بــرای حضــور در بــازار منطقــه مشــخص شــود.
وزیــر نیــرو گفــت :فرصتهــای فــراوان ســرمایهگذاری در
صنعــت بــرق بــه اتــکای نیروهــای متخصــص کمــک دولــت
را میطلبــد و وزارت نیــرو بیــش از پیــش در ایــن زمینــه
یــار بخــش خصوصــی خواهــد بــود.
او ادامــه داد :وجــود صدهــا شــرکت پیمانــکاری و مشــاور
نقطــه روشــنی اســت و بــا رفــع موانــع فرصــت بیشــتری
بــرای حضــور ایــن صنعــت در خــارج را رقــم میزنــد.
قابــل رقابــت بــودن نکتــه قابلتوجهــی اســت و نــگاه نبایــد

انـرژی
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تغییرات برق اتوبوسی
نخواهد بود
تعــداد قابــل مالحظــه
اعضــای ســندیکای بــرق
نویــد روزهــای روشــن را
میدهــد .وجــود ۱۱۰هــزار
شــاغل در شــرکتهای
بــرق دولتــی و خصوصــی در
ســطوح مختلــف شــغلی و
تحصیلــی مــا را بــه حضــور
فعالتــر در بازارهــای دیگــر
امیــدوار میکنــد؛
صرف ـاً فــروش محصــوالت در داخــل باشــد و بایــد چشــم
بــه بازارهــای خــارج از کشــور نیــز داشــت.
اردکانیــان از اولویتهــای دولــت دوازدهــم بهرهبــرداری
از  ۲۰هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی ،بهرهبــرداری از
 ۴۰۰۰مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر ،افزایــش راندمــان
تــا حداقــل  ۴۰درصــد ،ســاماندهی اقتصــاد بــرق ،بهبــود
فضــای کســب و کار و تــک رقمــی کــردن تلفــات بــرق را
نــام بــرد.
او بــا اشــاره بــه حضــور رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه
در مراســم تصریــح کــرد :در حضــور آقــای نوبخــت عــرض
میکنــم کــه الزامــات بهبــود فضــای کســب و کار ایــن
اســت کــه وزارت نیــرو و دولــت بتوانــد هــر چــه زودتــر
بدهــی خــود را بــه پیمانــکاران و فعــاالن صنعــت بپــردازد.
راههــای مختلــف بــرای ایــن امــر در حــال پیگیــری اســت و
امیــدوارم از حمایتهــای آقــای نوبخــت برخــوردار باشــیم.
اردکانیــان گفــت :سیاســت وزارت نیــرو بــرای حفــظ
و توســعه اشــتغال ،انجــام تعهــدات مالــی بــه بخــش
خصوصــی اســت و امیدواریــم تــا نمایشــگاه بــرق در ســال
آینــده بــه توفیقاتــی دســت یافتــه باشــیم.

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی تاکیــد کــرد:
پتروشــیمی بــه نوعــی کاالی نفتــی اســت و مــا در حــوزه
صنعــت رتبــه نخســت صــادرات را داریــم .بیــش از ۲۰
میلیــارد دالر میتوانیــم صــادرات داشــته باشــیم کــه
امیــد اســت بــا تســهیل صــادرات از ظرفیــت خالــی کشــور
بهــره ببریــم.
بــه گــزارش خبرنــگار انــرژی امــروز ،هوشــنگ فالحتیــان
در نشســت خبــری هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
صنعــت بــرق دربــاره شــرکت کننــدگان آن گفــت :در
ایــن نمایشــگاه شــرکتهایی از کشــورهای اتریــش ،چیــن،
فنالنــد ،آلمــان ،ایتالیــا ،ژاپــن ،آمریــکا ،کــره جنوبــی،
ترکیــه ،اســپانیا ،هلنــد ،لهســتان و ســوییس بــه صــورت
مســتقیم شــرکت کردنــد و نماینــدگان شــرکتهایی از
فرانســه ،بلژیــک ،تایــوان ،اســلوانی ،مالــزی ،چــک ،ســوئد و
امــارات تیــزر حضــور دارنــد.
وی در ادامــه افــزود :ایتالیــا ،چیــن ،کــره جنوبــی و ترکیــه
نیــز پاویــون دارنــد .بــه عبارتــی در هفدهمیــن نمایشــگاه
بــرق  ۳۱۷شــرکت خارجــی و  ۴۵۸شــرکت داخلــی حضــور
دارنــد .از ســوی دیگــر دو نشســت تخصصــی بــرق نیــز در
ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــران جــزو شــش کشــور در دنیــا اســت کــه قــادر
بــه ســاخت انــواع نیــروگاه هســتیم ،گفــت :شــرایط مــورد
نیــاز فراهــم شــده و شــرکت هــای ایرانــی و خارجــی
میتواننــد تولیــدات مشــترک داشــته باشــند .در نتیجــه
قیمــت تمــام شــده کاهــش مــی یابــد و شــاهد افزایــش
صــادرات نیــز خواهیــم بــود.
ســاالنه  ۳میلیــارد دالر خدمــات فنــی و مهندســی
صــادر میکنیــم
وی در ادامــه افــزود :هــم اکنــون ســاالنه  ۳میلیــارد دالر
خدمــات فنــی و مهندســی صــادر میکنیــم و رتبــه اول را
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در صــادرات غیرنفتــی کشــور داریــم و بیــش از  ۲۰میلیــارد
دالر میتوانیــم صــادرات داشــته باشــیم کــه امیــد اســت بــا
تســهیل صــادرات و برداشــتن موانــع در آینــده از ظرفیــت
خالــی کشــور بهــره ببریــم.
فالحتیــان در پاســخ بــه انــرژی امــروز مبنــی بــر اینکــه
رتبــه نخســت صــادرات کاال و خدمــات غیرنفتــی بــه
پتروشــیمی تخصیــص دارد ،تاکیــد کــرد :پتروشــیمی نیــز
بــه نوعــی کاالی نفتــی اســت و مــا در حــوزه صنعــت رتبــه
نخســت صــادرات را داریــم
.
وزارت نفــت معتقــد اســت نیروگاههــای مقیــاس
کوچــک بایــد گاز را بــه نــرخ صنعــت بخرنــد
وی درمــورد ســوخت نیــروگاه هــای مقیــاس کوچــک نیــز
گفــت :بــرای خریــد تضمینــی بــرق از بخــش خصوصــی
تیــران  ۲۷۰۰مــگاوات قــرارداد بســتیم .وزارت نفــت
معتقــد اســت نیروگاههــای مقیــاس کوچــک بایــد گاز را بــه
نــرخ صنعــت بخرنــد امــا مــا معتقدیــم تمــام نیروگاههــای
بــرق بایــد یــک نــرخ بــرای ســوخت نیــروگاه هــا بپردازنــد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی تصریــح
کرد:جلســات متعــددی در شــرکت ملــی نفــت برگــزار و
مقــرر شــد کــه آییــن نامــه اجرایــی تبصــره  ۱۴بودجــه
ســال  ۹۶توســط دولــت تعییــن تکلیــف شــود .پیــش
بینــی میشــود ایــن مشــکل ظــرف یکــی دو هفتــه حــل
شــود.
فالحتیــان در مــورد منــع صــدور جــواز بــرای نیــروگاه
هــای مقیــاس کوچــک هــم گفــت :منتظــر هســتیم کــه
ســوخت نیــروگاه هــا تعییــن تکلیــف شــود و ســپس بــر
اســاس نیــاز بــا اولویــت  CHPمجــوز صــادر شــود .اگــر
از حــرارت نیــروگاه مقیــاس کوچــک از حــرارت اســتفاده
نکننــد راندمــان  ۴۶درصــد خواهــد بــود .اولویــت در آینــده
در ایــن حــوزه بــا احــداث نیــروگاه هــای  CHPو CCHP
خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه بدهــی  ۷۰میلیــارد تومــان وزارت نیــرو
بــرای ســوخت نیروگاههــا گفــت :برنامــه ششــم توســعه
بــه دولــت اجــازه داده بــا رعایــت اقشــار آســیب پذیــر نــرخ
بــرق اصــاح شــود .بــر همیــن اســاس هــم وزارت نیــرو
پیشــنهاد خــود را بــه ســازمان برنامــه داده اســت .اکنــون
هــر کیلــو وات بــرق را کمتــر از  ۷۰تومــان میفروشــیم در
حالــی کــه در ســال جــاری قیمــت تمــام شــده بــرق بــدون
ا احتســاب ســوخت  ۱۰۰تومــان اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نقش تأثیرگذار
بانکها در گسترش
روابط تجاری

 .بــا تحریــم واردات نفــت از ایــران و قطــع روابــط بانکهــای
ایرانــی بــا بانکهــا و مؤسســات مالــی بــزرگ و معتبــر
بینالمللــی ،مشــکالت اقتصــادی بســیار زیــادی پدیــد
آمدنــد .خســارتهای مســتقیمی کــه بــه نظــام بانکــی
یــا مشــتریان بانکهــا وارد شــده اســت نظیــر توقیــف
امــوال یــا مســدود کــردن حســابها و خســارتهایی
کــه بــه طرفهــای خارجــی نیــز وارد شــدهاند و مشــخصاً
مؤسســات مالــی کــه مراوداتــی را بــا ایــران داشــتهاند بــا
جریمههــای ســنگینی روب ـهرو شــدهاند .نکتــه مهــم اینکــه
پــس از اجــرای برجــام نیــز همچنــان برخــی تحریمهــای
بانکــی مشــکالتی را بــرای تجــار و بازرگانــان بــه وجــود
آورده اســت .دراینبــاره ســتاره صبــح گفتوگویــی
بــا حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیئــت نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی ،گفتوگویــی انجــام داده کــه در
پــی میخوانیــد.
یکــی از مشــکالتی کــه امــروزه بازرگانــان مــا
بــا آن دســتوپنجه نــرم میکننــد مربــوط بــه
تحریمهــای بانکــی اســت .نظــر شــما دربــاره ایــن
موضــوع چیســت؟ نقــش بانکهــا در مــراودات

تجــاری چیســت؟
بایــد توجــه داشــت کــه امــروز مــا در عصــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات قــرار داریــم .درگذشــته یــک جــاده
ابریشــم وجــود داشــت و بازرگانــان و تجــار معــدودی
یــک کاالیــی را از ســرزمین خــود بــه دیگــر ســرزمینها
میبردنــد و در عــوض کاالی دیگــری را ه ـمارزش محصــول
خــود دریافــت میکردنــد .در ایــن سیســتم ســنتی نــه
واســطهای حضــور داشــت و نــه پولــی ردوبــدل میشــد .امــا
امــروزه تمــام تبــادالت تجــارت بینالملــل وابســتگی 100
درصــدی بــه نظــام بانکــی دارد .در قــرن جدیــد فعالیــت
اقتصــادی بــدون حضــور بانکهــا را نمیتــوان متصــور شــد.
چنانکــه در دوره تحریمهــا مشــاهده کردیــم بــا بســته
شــدن شــبکههای انتقــال بانکهــا ،تجــار ایرانــی از انجــام
مــراوده تجــاری بازماندنــد .اکنــون بــرای تحریــم یــک کشــور
دیگــر نیــازی نیســت بیــن مرزهــا دیــواری کشــیده شــود،
فقــط کافــی اســت کــه تحریــم بانکــی صــورت گیــرد .پــس از
رفــع تحریمهــا و اجــرای برجــام فرصــت مناســبی بــرای مــا
پیــش آمــد تــا کاالهــای خــود را بــه کشــورهای دیگــر صــادر
کنیــم و محصــوالت موردنیــاز خــود را از آنهــا بگیریــم.
امــا بــه دلیــل وجــود پــارهای از مشــکالت در نظــام بانکــی
هنــوز مــا نتوانســتهایم آنطــور کــه بایــد وارد بازارهــای
بینالمللــی شــویم و ایــن نشــان از نقــش پررنــگ بانکهــا
در تجــارت بینالمللــی دارد .بــه دلیــل تأکیــدی کــه
مســئوالن مــا در مذاکــرات برجــام بــر رفــع کامــل و یکجــای
تحریمهــا داشــتند ،انتظــار میرفــت کــه در پســابرجام
تحریمهــای بانکــی هــم برداشــته شــود ،امــا در عمــل ایــن
اتفــاق نیفتــاد .البتــه برخــی بانکهــا بــا ایــران همــکاری
میکننــد و همچنیــن در برخــی مــراودات از ارزهــای محلــی
اســتفاده میشــود ،امــا هنــوز در جابهجایــی دالر مشــکالتی
وجــود دارد .عمــده بانکهــا هنــوز بــا ایــران کار نمیکننــد،
دلیــل عمــدهاش هــم میتوانــد وابســتگی شــبکه بانکــی
بیشــتر دنیــا بــه بــازار آمریــکا باشــد .ایــن بانکهــا بــه
دلیــل اینکــه نمیخواهنــد رابطــه بانکــی بــا شــبکه ارزی
آمریــکا را از دســت دهنــد بــا ایــران کمتــر کار میکننــد.
ایــن یــک واقعیــت اســت ،امــا در همیــن حــال هــم ما شــاهد
هســتیم بانکهــای اروپایــی آمدهانــد و بــا ایــران همــکاری
میکننــد .مشــکل امــروز مــا صرف ـاً آمریــکا و سیاس ـتهای
ترامــپ اســت .اگــر مــا میخواهیــم مســئله نظــام بانکــی
حــل شــود ،بایــد یــک ســری حرکتهــای بــزرگ انجــام
دهیــم.

انـرژی
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آیــا نظــام بانکــی ایــران آمادگــی همــکاری با ســایر
بانکهــای جهــان را دارد؟
اوالً اینکــه نظــام بانکــی مــا بایــد مشــکالت خــودش را کــه
چندیــن ســال اســت عقــب مانــده برطــرف کنــد .ایــن شــبکه
در ابتــدا بایــد ب ـهروز شــود و بــا اســتانداردهای روز جهــان
کار کنــد .امــروزه بانکهــای جهــان در سیســتمی شــفاف
و قانونمنــد فعالیــت میکننــد و نــوع حسابرســی آنهــا
کام ـ ً
ا روشــن اســت ،امــا آیــا بانکهــا مــا فعالیتــی شــفاف
دارنــد؟ چــرا مــا هنــوز بهطــور کامــل از فهرســت ســیاه
 FATFخــارج نشــدهایم؟ بااینکــه بانــک مرکــزی در طــول
ســه ســال گذشــته فعالیتهــای مثبتــی در ایــن زمینــه
انجــام داده اســت ،امــا هنــوز مــا نتوانســتهایم رضایــت
مشــتریان خارجــی را جلــب کنیــم .در تمــام ســفرهایی کــه
مــا در قالــب هیئتهــای بازرگانــی بــه خــارج از کشــور
میرویــم ،نمایندگانــی هــم از بانــک مرکــزی حضــور دارنــد
و بــا همتایــان خــود دیــدار و گفتوگــو میکننــد.
بســیاری از کشــورها عالقــه دارنــد در حوزههــای نفتــی،
کشــاورزی ،صنعتــی و  ...بــا مــا همــکاری کننــد ،امــا بــه
دلیــل همیــن مشــکالت بانکــی کــه در داخــل ایــران وجــود
دارد ،حاضــر بــه ایــن کار نمیشــوند و آن را یــک خطــر
میداننــد .اگــر مســائل بانکــی مــا ابتــدا در داخــل و ســپس
در ســطح بینالملــل حــل شــود ،قطعــاً تــراز تجــاری مــا
بهتــر و مثبتتــر هــم میشــود.
دراینبــاره بایــد ســعی کنیــم روابــط کارگــزاری بــا
کشــورهای همســایه را رفــع کنیــم و ســپس بــه فکــر مــراوده
بــا اروپــا و آمریــکا باشــیم .امــروز تحریمهــای داخلــی بیــش
از تحریمهــای خارجــی بــه اقتصــاد ایــران فشــار وارد
میکنــد درواقــع مــا ابتــدا بایــد یــک ســوزن بــه خودمــان
بزنیــم و ســپس یــک جــوالدوز بــه دیگــران.
سالهاســت کــه ســپردهگذاری در بانکهــا
و مؤسســات مالــی بیــش از ســایر فعالیتهــای
اقتصــادی ســودده اســت .آیــا بــا چنیــن وضعیتــی
میتــوان بــه رونــق اقتصــاد امیــد داشــت؟
خیــر .پاســخ کامـ ً
ا روشــن اســت .تــا زمانــی کــه اصالحــات
اساســی در زیرســاختهای اقتصادیمــان انجــام ندهیــم
نمیتــوان بــه رونــق اقتصــاد امیــد داشــت .نــرخ بــاالی
ســود ســپرده بانکــی تنهــا بخشــی از مشــکالت اقتصــاد
ایــران اســت .مــا بهعنــوان فعــال و کارشــناس اقتصــادی
سالهاســت اعــام میکنیــم کــه اقتصــاد نیــاز بــه جراحــی
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دارد .بــه مدیرانــی شــجاع و کارآمــد محتــاج اســت .ایــن
قدمهــای اساســی را دولــت و حاکمیــت بایــد بردارنــد و
یــک چارچــوب اساســی بــرای اقتصــاد تعریــف کننــد .البتــه
برنامههــای مختلفــی نظیــر برنامــه توســعه بیــش از 20
ســال اســت کــه اجــرا میشــود ،امــا بــه هیچیــک از اهــداف
خــود دســت نیافتــه اســت.
در اقتصــاد کالن مــا هنــوز مســائلی نظیــر نــرخ بــاالی
بهــره بانکــی نســبت بــه تــورم وجــود دارد! در ایــن شــرایط
چطــور میتوانیــم بگوییــم کــه تولیــد جــان بگیــرد؟
همیــن فضاســت کــه بــر رانــت و فســاد دامــن میزنــد.
اکنــون شــرایط بــورس ایــران چگونــه اســت؟ کــدام بــازار
را میتــوان بهعنــوان بــازاری پررونــق مثــال زد؟ از کــدام
بــازار بهعنــوان بــازار شیشــهای میتــوان یــاد کــرد؟
مشــخصاً هیچکــدام.
همیــن شــرایط بازارهــا ،رکــود همــراه تــورم ،ســوء مدیریــت
و  ...باعــث شــد تــا بانکهــا وارد بــازار مســتغالت شــوند و
وظیفــه واســطهگری خــود را از یــاد ببرنــد .امــروزه بیشــتر
بانکهــای ایــران بــه بنــگاهداران اقتصــادی تبدیــل شــدهاند
و شــاهد گســترش پولهــای ســرگردان در آنهــا هســتیم.
باقــدرت گرفتــن بانکهــا ،دیگــر بخــش خصوصــی هــم
نمیتوانــد بــا آنهــا رقابــت کنــد ،چراکــه پشــتوانهای بــه
نــام دولــت نــدارد.
بااینکــه دولتهــای مختلــف هــم بارهــا بــا شــعار اجــرای
اصــل  44قانــون اصــل طرفــدار و رأی جمــع کردهانــد ،امــا
تــا امــروز کــه حمایتــی دیــده نشــده اســت .معضالتــی کــه
بانکهــا ایجــاد کردهانــد بــه همینجــا ختــم نمیشــود،
اگــر نــگاه آسیبشناســانه بــه رشــد بیــکاری داشــته باشــیم،
متوجــه میشــویم بانکهــا در ایــن زمینــه هــم مقصــر
هســتند .اگــر دولــت قصــد دارد کیــک اقتصــاد و تجــارت
ایــران را بــزرگ کنــد ،بایــد از تمــام شــهروندان را در اقتصــاد
مشــارکت دهــد .نــه مشــارکتی مشــابه طــرح ســهام عدالــت،
بلکــه مشــارکتی واقعــی و اقتصــادی .برنامههایــی کــه
طــی  40ســال گذشــته اجــرا شــده ،مــردم را از اقتصــاد
دور کــرده اســت .بانکهــا پــول را از مــردم میگیرنــد و
میگوینــد شــما در خانــه بنشــینید مــا ایــن را برایتــان
چنــد برابــر میکنیــم! متأســفانه در دولــت یازدهــم هــم
شــاهد اصالحــات اقتصــادی چندانــی نبودیــم .فقــط شــاهد
یــک انضبــاط مالــی در بانــک مرکــزی بودیــم و ایــن انضبــاط
مالــی باعــث شــد کــه تــورم کنتــرل شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جذب فاینانس
در صنعت برق،
آیندهفروشی است

ایــران جــزو ده کشــور برتــر در زمینــه تولیــد توربیــن و
تجهیــزات ســاخت ســد اســت .بــا ایــن حــال ،صنعــت
بــرق کشــور درگیــر رکــودی طوالنــی شــده تــا جایــی کــه
فعــاالن و دســتاندرکاران ایــن صنعــت اعــام میکننــد
بــرای بقــای خــود و کاهــش هزینههــا ضمــن تعدیــل
نیــرو بــا یکچهــارم ظرفیــت تولیــدی مشــغول بــه گــذران
روزگار هســتند؛ اتفاقــی کــه قــدرت رقابتــی محصــوالت
تولیدکننــدگان ایرانــی در بازارهــای بینالمللــی را تحــت
تأثیــر خــود قــرار داده و زمینــه کاهــش صــادرات تجهیــزات
بــرق را بــه ایــران تحمیــل کــرده اســت .از ایـنرو بــا پیــام
باقــری ،نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران و عضــو هیــت مدبــره فدراســیون صــادرات
انــرژی ایــران گفتوگویــی داشــتیم کــه در ادامــه
میخوانیــم.

اصلیتریــن مشــکل فعــاالن بخــش خصوصــی در
صنعــت بــرق ایــران چیســت؟
هماکنــون یکــی از مشــکالت اساســی صنعــت بــرق کــه
گریبــان اعضــای ســندیکا را هــم گرفتــه بحــث بیــکاری اســت
کــه دلیــل اصلــی آن رکــود حاکــم بــر صنعــت و بهطــور
خــاص رکــود حاکــم بــر صنعــت بــرق اســت .البتــه ریشــه
رکــود صنعــت بــرق؛ بحــث اقتصــاد بــرق اســت .از مجلــس
هفتــم کــه قانــون تثبیــت قیمتهــا اعمــال شــد و قیمــت
بــرق هــم مثــل ســایر حاملهــای انــرژی ثابــت مانــد ،رونــد
مشــکالت آغــاز شــد ،امــا در ایــن دوره بــه دلیــل حجــم باالی
درآمدهــای نفتــی ،ایــن مشــکل کمتــر خودنمایــی کــرد.
چــون منابــع در اختیــار وزارت نیــرو قــرار میگرفــت و بــه
نوعــی چــرخ صنعــت بــه حرکــت درمیآمــد ،امــا بــا شــدت
گرفتــن تحریمهــای غــرب علیــه ایــران کمکــم مشــکالت
خودنمایــی کردنــد و درنهایــت انباشــت آنهــا امــروز باعــث
بــروز مشــکل در صنعــت شــده اســت .اکنــون پــروژه جدیــدی
اساســا تعریــف نمیشــود کــه اعضــای ســندیکا یــا فعــاالن
ایــن بخــش بتواننــد گــردش کار داشــته باشــند .مهمتریــن
چالــش تولیدکننــدگان تجهیــزات بــرق ایــن اســت کــه بــا
مشــکل نبــود ســفارش و تعدیــل یــا تعطیلــی واحدهــای
تولیــدی روبــهرو هســتند ،بــه صورتــی کــه اکنــون تقریبــا
بــا یکچهــارم ظرفیــت خــود مشــغول بــه کار هســتند.
ایــن رونــد بــا توجــه بــه تحمیــل هزینههــای بیشــتر بــرای
تولیــد ،عاملــی اســت کــه نگرانــی گســتردهای در میــان
فعــاالن ایجــاد کــرده اســت ،چــون ایــن رونــد رقابتپذیــری
را بــرای فعــاالن ایــن بخــش کاهــش داده اســت.

انـرژی
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اشــتغالزایی در صنعــت بــرق را چگونــه ارزیابــی
میکنیــد ؟
صنعــت بــرق در ســنوات گذشــته بــه طــور متوســط حــدود
 10درصــد اشــتغالزایی کل صنعــت را بــه خــود اختصــاص
داده و  14/5درصــد ارزش افــزودهای کــه در صنایــع ایجــاد
شــده متعلــق بــه ایــن صنعــت بــوده اســت.

نظــر شــما دربــاره مطالبــات معــوق دولــت بــه
صنعتگــران در ایــن بخــش چیســت؟
همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد تفــاوت قابــل توجهــی
بیــن قیمــت تمامشــده هــر کیلــووات ســاعت بــرق و
فــروش آن وجــود دارد کــه تــراز مالــی درآمــد وزارت نیــرو
را منفــی و منفیتــر کــرده اســت .امــروز قیمــت فــروش
هــر کیلــووات ســاعت بــرق  66تومــان اســت ،درحالــی کــه
قیمــت تمامشــده حــدود  105تــا  110تومــان اســت .ایــن
اختــاف و نادیــده گرفتــن قوانیــن موجــود بــرای جبــران
فاصلــه قیمتــی وزارت نیــرو باعــث شــده مطالبــات معــوق در
بخــش خصوصــی شــکل گرفتــه و روبــه افزایــش باشــد .بدهی
وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی بیشــتر در حــوزه بــرق اعــم
از نیروگاهدارهــا ،ســازندگان تجهیــزات و پیمانــکاران ،حــدود
14هــزار میلیــارد تومــان اســت .البتــه بخــش قابــل توجهــی
از ایــن مطالبــات مربــوط بــه گذشــته اســت و نیروگاههایــی
کــه بــه صــورت خصوصــی تولیــد بــرق میکننــد و آن را
در اختیــار شــبکه سراســری قــرار میدهنــد نیــز مطالباتــی
دارنــد ،امــا در بخــش تولیدکننــدگان تجهیــزات ایــن مشــکل
کمتــر دیــده میشــود .هرچنــد علــت کامــا مشــخص اســت؛
چــون پــروژه جدیــدی تعریــف نشــده کــه تولیدکننــدگان
فکــر نمیکنیــد بخشــی از رکــود فعلــی مربــوط تجهیــزات از دولــت مطالبــه داشــته باشــند ،بدهیهــای
بــه ایجــاد ظرفیتهــای اضافــه بــا ارائــه پروانــه گذشــته نیــز رفتهرفتــه پرداخــت شــده اســت.
بهرهبــرداری بــدون توجــه بــه کشــش بــازار بــوده
بــه نظــر شــما اســتفاده از فاینانــس بــه نفــع اقتصــاد
اســت؟
بلــه ،یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه در روزهــای رونــق اســت یــا خیــر؟
تولیــد ،ظرفیتســازی باالیــی صــورت گرفتــه اســت ،بــه اســتفاده از شــیوه فاینانــس زیــاد مطلــوب نیســت ،بــه ایــن
عنــوان مثــال تعــداد زیــادی ســازنده کابــل و تابلــوی بــرق دلیــل کــه ســرمایهگذاری انجامشــده در واقــع فــرار اســت
داریــم .خــب در مقطعــی کــه رونــق اقتصــادی داشــتیم و بــا هرگونــه تغییــر در شــرایط و روابــط سیاســی در کشــور
همــه چیــز قابــل قبــول بــود ،امــا امــروز ظرفیتهــای جذبکننــده؛ ســرمایهگذار میتوانــد پــروژه را رهــا کــرده و
خالــی کامــا مشــهود اســت و همیــن رونــد باعــث افزایــش نســبت بــه انتقــال ســرمایه خــود اقــدام کنــد؛ دقیقــا اتفاقــی
هزینههــای تولیــد شــده اســت .بــه ایــن دلیــل کــه توجهــی کــه قبــا هــم در بخــش نفــت افتــاد .البتــه چالــش دیگــر
بــه منطــق ظرفیتســازی نکردهایــم .ظرفیتســازی ایجــاد ایــن شــیوه جــذب ســرمایه مربــوط بــه تحمیــل برخــی
مــوارد بــه طــرف دریافتکننــده مثــل ایــران اســت .نکتــه
شــده ،امــروز هــم فرصــت و هــم تهدیــد اســت.
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قابــل توجــه و نگرانکننــده در ایــن بخــش نیــز مربــوط
بــه تهدیــد تولیــد داخلــی از ســوی ســرمایهگذار اســت،
بخصــوص در صنعــت بــرق کــه امــروز تقریبــا  95درصــد
خودکفایــی را تجربــه کــرده و کمتریــن نیــاز را بــه خــارج
از مرزهــا دارد ،ولــی میبینیــم در پروژههــای فاینانــس
مثــل توتــال ایــن توانمنــدی نادیــده گرفتــه شــده اســت.
اصــوال فاینانــس بــه نوعــی آیندهفروشــی اســت ،بــه ایــن
دلیــل کــه باالخــره هنــگام سررســید قــرارداد ،تعهــدات
بایــد بازپرداخــت شــود .بنابرایــن الزم اســت در ایــن زمینــه
برنامهریــزی دقیقــی داشــته باشــیم ،چــون آینــدگان بایــد
هزینــه را پرداخــت کننــد .بــه عنــوان مثــال در همیــن
صنعــت بــرق کــه امــروز بــا چالشهــای جــدی روبــهرو
اســت ،رکــود در آن نمایــان اســت .پــس واقعــا فکــری بــرای
دهســال بعــد یــا  20ســال بعــد آن صنعــت کردهایــم کــه
بایــد تعهــدات را پرداخــت کنیــم؟ واقعــا ایــن صنعــت در آن
دوره بازدهــی مناســبی خواهــد داشــت کــه بتوانــد تعهــدات
را بپــردازد؟ آنطــور کــه بــرآورد شــده اکنــون تضمینهایــی
بــه ســرمایهگذاران خارجــی بــا روش فاینانــس داده شــده
کــه بیشــتر از ســوی بانــک مرکــزی یــا دولــت اســت پــس
در صــورت بــروز هرگونــه اختــاف یــا مشــکل ،شــرکتهای
خارجــی ارائهکننــده فاینانــس یــا کشــورهای خارجــی
میتواننــد داراییهــای ایــران را خــارج از مرزهــا بلوکــه
کننــد و ایــن رونــد در جهــت منافــع ملــی نیســت.
بــه نظــر شــما چــه شــیوهای بهتــر از فاینانــس
اســت؟
بایــد بــه نوعــی مدیریــت کنیــم کــه ســرمایهگذار خارجــی
در خطــوط تولیــد مشــترک و تولیــد محصــوالت قابــل
صــادرات وارد میــدان شــود بــا ایــن شــیوهها ســرمایهگذار
درگیــر شــده و قطعــا منافــع باالتــری بــرای اقتصــاد کشــور
ایجــاد خواهــد شــد .الزامــات جــذب ســرمایههای خارجــی
در ســه شــاخص مختلــف تعریــف میشــود کــه عبارتنــد
از1 :ـ سیاســی 2ـ اقتصــادی 3ـ حقوقــی .متاســفانه در ایــن
مــوارد جایــگاه قابــل قبولــی نداریــم .اصــوال ســرمایهگذاران
بــه تمــام جوانــب توجــه میکننــد و فضــای کســب و کار را
در نظــر دارنــد .در ایــن زمینــه هــم بهرغــم صعــود چنــد
پلـهای هنــوز جایــگاه قابــل قبولــی میــان رقبــای منطقـهای
نداریــم .بــه همیــن دلیــل تنهــا راه جــذب ســرمایه فاینانــس
خواهــد بــود.

منبع  :جام جم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه مســئولیت قابــل مالحظــه
ســازمان هــای دولتــی گفــت :وزارت نیــرو تــاش
میکنــد تــا حــد امــکان حضــور بخــش خصوصــی در
خــارج از ایــران را تســهیل کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز در حاشــیه
برگــزاری اختتامیــه هفدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت بــرق ایــران ،بــا بیــان ایــن کــه در نمایشــگاه
هفدهــم تعــداد قابــل توجهــی از شــرکتهای داخلــی
و خارجــی شــامل ســازندگان ،پیمانــکاران ،مهندســان
مشــاور ،شــرکتهای دانــش بنیــان و موسســات
پژوهشــی حضــور داشــتند ،افــزود :حضــور بیــش از 700
شــرکت کننــده از ایــران و  29کشــور خارجــی نشــان
از آن دارد کــه بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری وســیعی
کــه در صنعــت بــرق شــده اســت ،امــروز بــه حــدی از
خودکفایــی رســیدهایم کــه بایــد بطــور جــدی در ارتبــاط
بــا عرضــه خدمــات و تجهیــزات مهندســی چشــم بــه
بازارهــای خــارج از کشــور داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش خصوصــی در بیــش از 60
درصــد بــرق تولیــدی کشــور حضــور موثــر دارد ،افــزود:
بــا  77هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده نیروگاهــی
در رتبــه چهاردهــم جهانــی قــرار داریــم ولــی بایســتی
از ایــن پــس ســرمایهگذاری روی مدیریــت تقاضــا نیــز
داشــته باشــیم.
اردکانیــان ادامــه داد :ســازندگان و ظرفیتهــای ســاخت
داخــل بایــد بــه شــکل جدیتــری چشــم بــه بازارهــای
خــارج از کشــور داشــته باشــند و ایــن مســتلزم حضــور
فعــال ،ســرمایه گــذاری و همــکاری و پشــتیبانی از
یکدیگــر اســت.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه معــاون رئیــس جمهــور در
ســازمان برنامــه و بودجــه نویــد داده اســت در جهــت
فراهــم کــردن منابــع الزم بــرای بازپرداخــت مطالبــات
بخــش خصوصــی بــه شــکل موثرتــری در آینــده اقــدام
کنــد ،افــزود :میــزان ایــن مطالبــات بالــغ بــر  25هــزار
میلیــارد تومــان اســت کــه ظرفیتهــای قانونــی و
مکانیــزم هــای مختلــف و متنوعــی وجــود دارد تــا دولــت
در آســتانه تدویــن الیحــه بودجــه ســال  1397ســعی کند
از ظرفیــت فراهــم شــده در کشــور در جهــت اشــتغال و
ســاخت داخــل و حضــور موثــر در منطقــه اســتفاده کنــد.
وی برنامــه صــادرات بــرق را مســتلزم همــکاری متقابــل با
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توتال کارگاه آموزشی برگزار
میکند

تسهیل راه بازار
خارجی برای حضور
شرکتهای داخلی
کشــور هــای همســایه دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد
کــه همــکاری متناســبی در ایــن خصــوص شــکل بگیــرد.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه مــا ایــن مســیر رشــد تقاضــا
را نمــی توانیــم بــه شــکل پایــدار ادامــه دهیــم ،افــزود:
امســال نســبت بــه ســال قبــل بیــش از هفــت درصــد
رشــد مصــرف داشــتهایم کــه بایســتی بــه طــور جــدی
بــه موضــوع مدیریــت تقاضــا بپردازیــم و ســعی کنیــم
همانگونــه کــه احــداث یــک نیــروگاه چنــد هــزار مگاواتــی
موجــب رضایــت خاطــر مــا مــی شــود ،کاهــش چنــد
هــزار مــگاوات مصــرف نیــز بــه همــان انــدازه ســبب
مســرت خاطــر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی بایــد بــه طــور
جــدی بــرای عرضــه محصــوالت خــود در پــی بــازار
منطقـهای باشــد ،افــزود :دولــت نیــز بــه طــور جــدی بــه
حمایــت هــای خــود ادامــه خواهــد داد و وزارت نیــرو نیــز
بــا برگــزاری جلســات و ارتبــاط فعالتــر بــا ســندیکای
بــرق کــه بیــش از  600عضــو حقیقــی و حقوقــی دارد
ایــن حمایــت را پیگیــری میکنــد.
وزیــر نیــرو در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامههــای وزارت
نیــرو در دولــت دوازدهــم ،افــزود :در بخــش بــرق بطــور
جــدی بــه افزایــش راندمــان ،کاهــش تلفــات و مدیریــت
تقاضــا در کنــار فعالیتهــای جــاری همچــون احــداث
ظرفیتهــای نیروگاهــی ادامــه خواهیــم داد.

رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
بــا تاکیــد بــر اینکــه «شــرکتهای ایرانــی بایــد بــرای
همــکاری بــا توتــال جهــت توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی
ارتقــا یابنــد» ،گفــت :در حــال نهایــی کــردن مذاکــرات
بــا یــک مشــاور فرانســوی بــرای برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی بــرای برخــی از شــرکتهای ایرانــی واجــد
.شــرایط هســتیم
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،رضــا خیامیــان بــا اشــاره بــه
مذاکــره بــا مشــاوران آلمانــی و فرانســوی بــرای برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی بــرای شــرکتهای نفتــی ایرانــی،
اظهــار کــرد :در حــال نهایــی کــردن مذاکــرات بــا یــک
مشــاور فرانســوی بــرای برگــزاری کارگاههــای آموزشــی
بــرای شــرکتهای ایرانــی بــا هــدف ارتقــاء ایــن
.شــرکتها هســتیم
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مذاکــره مذکــور هنــوز نهایــی
نشــده اســت ،در مــورد شــرکتهایی کــه در ایــن
کارگاههــای آموزشــی حضــور خواهند داشــت ،توضیــح داد:
ابتــدا شــرکتهایی کــه داوطلــب همــکاری بــا توتــال بــرای
توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی هســتند بررســی شــده و
ســپس بــا توجــه بــه ایــن کــه محصــول هــر شــرکت چــه
چیــزی اســت و آیــا محصولــی کــه تولیــد میکننــد مــورد
نیــاز توتــال هســت یــا خیــر در کارگاههــای مذکــور حضــور
.خواهنــد یافــت
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت از
برگــزاری جلســهای بیــن توتــال و انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت در هفتــه آینــده خبــر داد و افزود:
البتــه توتــال مســتقیما ایــن جلســه را برگــزار نمیکنــد
بلکــه گروههایــی کــه زیرمجموعــه شــرکت توتــال هســتند
.در ایــن جلســه حضــور خواهنــد داشــت
خیامیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اخبــاری مبنــی بــر ایــن
کــه توتــال برگــزاری مناقصــه بــرای ســاخت جکتهــای
فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی را بــه تعویــق انداختــه اســت،
توضیــح داد :در ایــن مــورد هیــچ خبــر رســمی منتشــر
نشــده اســت امــا بــا توجــه بــه شــرایط برگــزاری ایــن
مناقصــه تاخیــر وجــود داشــته اســت .بــه نظــر میرســد
توتــال تــا پایــان ســال حرکــت شــتاب دهنــدهای انجــام
.ندهــد
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طرح ها پیش روی سرمایه گذار باشد ،عالقه ]
منــدی را کاهــش مــی دهــد .سیاســتهای دولتــی بایســتی
بــه
گونــه ای باشــد کــه بخــش خصوصــی را تشــویق بــه ســرمایه
گــذاری در ایــن طرحهــا نمایــد .اعطــای تشــویق هــای مالــی
و غیرمالــی از جملــه اعطــای تســهیالت بــا ســود  4درصــد،
حمایــت بــرای واردکــردن تکنولــوژی ،واگــذاری زمیــن
مخصــوص بــرای احــداث کارخانــه و غیــره از جملــه ایــن
حمایتهــا مــی باشــد.
در واگــذاری طــرح هــای نیمــه تمــام دولتــی نکتــه ای
کــه مــورد توجــه اســت زمانبنــدی ایــن طــرح هــا ،تعییــن
اولویــت هــای فــروش ،ارزیابــی دارایــی هــای صنایــع
دولتــی اســت کــه بایــد بــرای بخــش خصوصــی بــه طــور
واضــح مشــخص شــود .ممکــن اســت برخــی از ایــن طــرح
هــا وابســته بــه مــواد و یــا ماشــین آالت وارداتــی باشــند
کــه ارز بــری تعــدادی از ایــن صنایــع قابــل توجــه اســت و
ممکــن اســت بــر روی ســهام داران بخــش خصوصــی تاثیــر
منفــی بگــذارد .همچنیــن از آنجاییکــه برخــی از ایــن طــرح
هــا بــه موسســات دولتــی دیگــر وابســته هســتند واگــذاری
ایــن طــرح هــا مــی توانــد موانــع اداری زیــادی پیــش روی
بخــش خصوصــی قــرار دهــد .مشــکالت نبــود ســازو کارهــای
تشــخیص طــرح هــای قابــل واگــذاری و بازگشــت هزینــه هــا
یــا عــدم تناســب پروندههــا بــا منابــع اعتبــاری نیــز جــز
همیــن معضــات مــی باشــد.
اینکــه دولــت بــه بــاور قلبــی خصوصی ســازی رســیده اســت
یــا نــه بایــد در پرونــده هــای قبلــی دولــت در ایــن زمینــه
جســتجو کــرد .اینکــه شــرکتها و صنایــع دولتــی بــه خــود
نهادهــای دولــت واگــذار شــود کمکــی بــه توســعه بخــش
خصوصــی نمــی کنــد .برخــی از شــرکتها ظاهــرا خصوصــی
هســتند امــا تحــت تســلط مســتقیم دولــت قــرار دارنــد
کــه دســت بخــش خصوصــی را کوتــاه میکنــد .در اغلــب
پــروژه هــا دولــت دیــد مالــی و ســودآوری بــه آنهــا دارد و
مــی خواهــد در کنــار واگــذاری کســب درآمــد نیــز داشــته
باشــد در صورتیکــه پــروژه بایــد بــه کســانی داده شــود کــه
صالحیــت اجــرای آن را داشــته باشــند تــا نتیجــه مطلــوب
حاصــل شــود .وقتــی واگــذاری صــورت مــی گیــرد دولــت
بایســتی همــه امــور مربوطــه را بــه بخــش خصوصــی بســپارد
و آن را در رقابــت بــا بخــش عمومــی تحــت فشــار قــرار
ندهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تدوین اولویتهای
بخشخصوصی برای مشارکت
در پروژههای آتی نفت
در چهارمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت
اتــاق تهــران ،عــاوه بــر آنکــه روی نهــاد صــدور گواهینامــه
کیفیــت قطعــات و تجهیــزات صنعــت نفــت بحــث و
تبادلنظــر شــد ،گزارشــی از نشســت اخیــر انجمنهــای
فعــال و صنعتگــران حــوزه نفــت بــا مشــاور ارشــد صنعتــی
وزیــر نفــت و نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن گردهمایــی
نیــز ارائــه شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ،رییــس کمیســیون انــرژی و
محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه نشســت
چنــدی پیــش انجمنهــا و تشــکلهای صنعــت نفــت
بــا محمدرضــا نعمــتزاده ،تصریــح کــرد کــه بخــش
خصوصــی در صنعــت نفــت بــه دنبــال دســتیابی بــه مدلــی
از مشــارکت ایــن بخــش در پروژههــای آتــی نفــت اســت
و طــی گفتوگــو بــا مشــاور ارشــد صنعتــی وزیــر نفــت،
اولویتهــای تحقــق ایــن هــدف مشــخص شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،رضــا پدیــدار
بــا بیــان اینکــه یکــی از چالشهــای عمــده ســازندگان
تجهیــزات نفــت کشــور بــرای حضــور در پروژههــای
نفتــی ،دریافــت گواهینامههــای کیفیــت و بازرســی اســت،
افــزود :خوشــبختانه بــا دســتور وزیــر نفــت ،نهــاد صــدور
گواهینامــه کیفیــت قطعــات و تجهیــزات صنعــت نفــت
تشــکیل و انجمــن نفــت متولــی آن شــده اســت.
در همیــن رابطــه ،رییــس پژوهشــکده سیســتمهای
مدیریــت کیفیــت و بازرســی پژوهشــگاه اســتاندارد
توضیحاتــی در خصــوص ایــن نهــاد ارائــه داد .انوشــه
رحمانــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس آمــار وزارت نفــت ،تــا
حــدود  15ســال پیــش ،میــزان قطعــات و تجهیزاتــی کــه
در تمامــی پروژههــای نفتــی کشــور اســتفادهمیشــد
نزدیــک بــه  14هــزار قطعــه بــود ،افــزود :ایــن میــزان در
حــال حاضــر بــه بیــش از  2میلیــون قطعــه رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه قراردادهــای جدیــد نفتــی و حضــور
و فعالیــت شــرکتهای بــزرگ نفتــی جهــان در ایــران،

گفــت :حضــور ســرمایهگذاران خارجــی در پروژههــای
نفتــی ایــران ،اهمیــت صــدور گواهــی نامههــای کیفیــت
را دوچنــدان کــرده اســت .از ایــن رو ،طــی توافقنامــه
همــکاری میــان وزارت نفــت و ســازمان ملــی اســتاندارد
ایــران ،انجمــن نفــت بــه عنــوان متولــی صــدور گواهینامــه
کیفیــت قطعــات و تجهیــزات ایــن بخــش معرفــی شــد.
بــه گفتــه رحمانــی ،شــورای عالــی سیاســتگذاری
وزارت نفــت بــر عملکــرد ایــن نهــاد نظــارت دارد .رییــس
پژوهشــکده سیســتمهای مدیریــت کیفیــت و بازرســی
همچنیــن تصریــح کــرد کــه آییننامــه نظــام یکپارچــه
صــدور گواهینامــه کیفیــت طــی خردادمــاه امســال ابــاغ
شــده اســت .وی هــدف از ایجــاد ایــن نهــاد را ،هدایــت
ســازندگان قطعــات و تجهیــزات نفــت ایــران بــه ســمت
دریافــت ارزیابــی گواهینامــه کیفیــت و آمادگــی بیشــتر
بــرای حضــور در پروژههــای مشــارکتی بــا شــرکتهای
خارجــی عنــوان کــرد .انوشــه رحمانــی در ادامــه
توضیحاتــی در خصــوص مقــررات و اســتانداردهای تدویــن
شــده در ایــن بخــش ارائــه و بــه ســواالت نماینــدگان
بخــش خصوصــی در ایــن رابطــه پاســخ داد.
همچنیــن در نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت
اتــاق تهــران ،گزارشــی از جلســه اخیــر فعــاالن صنعــت
نفــت بــا مشــاور ارشــد صنعتــی وزیــر نفــت ارائــه شــد.
بــه گفتــه رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت
اتــاق تهــران ،ایــن جلســه بــا حضــور نزدیــک بــه 110
نفــر از کارآفرینــان ،ســازندگان و پیمانــکاران صنعــت نفــت
کشــور از بخــش خصوصــی ،بــا حضــور محمدرضــا نعمــت
زاده برگــزار شــد .رضــا پدیــدار در ایــن رابطــه افــزود :در
ایــن نشســت هماندیشــی ،نظــرات و پیشــنهادهای بخــش
خصوصــی بــرای افزایــش مشــارکتها در پروژههــای
آتــی صنعــت نفــت کشــور مطــرح و پــس از جمعبنــدی
آن ،اولویتهــای بخــش خصوصــی احصــا و آمــاده ارائــه
بــه وزیــر نفــت بــه عنــوان مطالبــه بخــش خصوصی اســت.

انـرژی

شماره هشتاد و چهار //هفته سوم آبان هزار و سیصد نود و شش

صنعت برق به روزهای اوج خود
نزدیک میشود

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،آرش
کــردی ،مدیرعامــل توانیــر بــا تاکیــد بــر اینکــه هفدهمیــن
دوره نمایشــگاه بــرق بــه لحــاظ حجــم و حضــور کمــی و
کیفــی شــرکتهای حاضــر در ایــن رویــداد بیــن المللــی
بینظیــر اســت ،عنــوان کــرد :حضــور  ۴۵۸شــرکت
داخلــی و  ۳۱۲شــرکت خارجــی حاکــی از آن اســت کــه
صنعــت بــرق بــه لحــاظ حجــم مراجعــه کننــده و فعالیــت
انجــام شــده بــاز هــم بــه همــان روزهــای اوج خــود نزدیــک
میشــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق ایــران رتبــه نخســت
منطقــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،ادامــه داد :ایــن
صنعــت بــا توجــه بــه گســتردگی و رکوردهــای کــه ثبــت
کــرده اســت مســلما نیازمنــد پشــتیبانی ایــن چنینــی از
شــرکتهای درونــی خــود اســت.
کــردی بــا اشــاره بــه اینکــه برپایــی نمایشــگاه منجــر بــه
مــراوده و تعامــل بیــن شــرکتهای داخلــی و خارجــی
میشــود ،تصریــح کــرد :حضــور ایــن شــرکتها در کنــار
یکدیگــر منجــر بــه اطــاع دو طــرف از توانمندیهــای
هــم و رشــد شــرکتهای داخلــی میشــود .چنیــن
تعامالتــی نــه تنهــا منجــر بــه ورود تکنولوژیهــای جدیــد
بــه صنعــت بــرق کشــور خواهــد شــد بلکــه در تعامــات
دو ســویه بــه منظــور تامیــن منابــع مالــی ،پیشــرفت در
پروژههــا و فاینانــس نیــز مثمرثمــر خواهــد بــود.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر بــه مقولــه
خودکفایــی صنعــت بــرق ایــران اشــاره کــرد و گفــت:
در مقاطــع زمانــی کــه کشــور بــا تحریمهــای مختلفــی
مواجــه شــده بــود کوچکتریــن خدشــه و مشــکلی بــه
لحــاظ پایــداری شــبکه ،تامیــن بــرق و تامیــن رشــد ســاالنه
پنــج درصــد در مصــرف ایجــاد نشــده بــود.
ایــن مقــام مســوول بــا تاکیــد بــر اینکــه نــگاه بــه صنعــت
بــرق ایــران افتخارآمیــز اســت ،خاطرنشــان کــرد :وضعیــت
فعلــی حاکــی از آن اســت کــه در زمینــه خودکفایــی داخلی
در تمامــی بخشهــای مربــوط بــه نیــروی انســانی و
فعالیتهــای تخصــص محــور بــه خوبــی عمــل کردهایــم
و در قبــال ورود تکنولوژیهــای حســاس و حیاتــی نیــز
توانســتهایم کار را بــه ســمت و ســوی پیــش ببریــم کــه
کشــور دچــار مشــکل نشــود.
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افزایش  30درصدی حضور شرکتهای
خارجی در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی
صنعت برق

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انرژی گفــت :حضور
شــرکت هــای خارجــی درهفدهمیــن نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت بــرق ایــران در مقایســه بــا نمایشــگاه
شــانزدهم 30 ،درصــد افزایــش داشــته اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انرژی گفــت :حضور
شــرکت هــای خارجــی درهفدهمیــن نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت بــرق ایــران در مقایســه بــا نمایشــگاه
شــانزدهم 30 ،درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت نیــرو (پــاون)،
مهنــدس « هوشــنگ فالحتیــان « معــاون وزیــر
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در حاشــیه برگــزاری
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت بــرق ایران
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بعــد از انقــاب موفقیــت
هــای زیــادی بــرای رســیدن صنعــت بــرق کشــور بــه
عرصــه خودکفایــی کســب شــده اســت ،افــزود :در
زمــان حاضــر جــزو  5یــا  6کشــور جهــان هســتیم
کــه توانایــی ســاخت صفــر تــا صــد نیــروگاه هــا را در
داخــل کشــور داریــم.
وی اضافــه کــرد :در زمــان حاضــر  100درصــد
تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت بــرق در داخــل کشــور
تولیــد مــی شــود و مســئوالن وزارت نیــرو دغدغــه ای
جــز تامیــن بــرق مــورد نیــاز کشــور ندارنــد.
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه هفدهمیــن نمایشــگاه
بیــن المللــی صنعــت بــرق امســال بــا حضــور 700
شــرکت داخلــی و خارجــی برگــزار شــده اســت ،افــزود:
در نمایشــگاه هفدهــم در مقایســه بــا نمایشــگاه ســال
گذشــته شــاهد افزایــش حضــور  30درصــدی شــرکت
هــای خارجــی هســتیم و بــدون شــک حضــور برندهــا
و شــرکت هــای معتبــر جهانــی در ایــن نمایشــگاه
فضایــی را ایجــاد مــی کنــد تــا شــرکت هــای داخلــی
بــا فنــاوری هــای جدیــد جهانــی آشــنا شــوند.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :مشــارکت شــرکت هــای
داخلــی بــا شــرکت هــای خارجــی ســبب افزایــش
صــادرات تجهیــزات بــرق بــه ســایر کشــورهای جهــان
شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
ادامه مذاکره بین ایران و ترکمنستان درمورد قطع
گاز ترکمنستان
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران از ادامــه مذاکــرات
بیــن ایــران و ترکمنســتان درمــورد تخلــف ایــن کشــور در
بســتن شــیر گاز روی ایــران خبــر داد.
حمیدرضــا عراقــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
اینکــه ترکمنســتان در زمســتان ســال گذشــته شــیر گاز
خــود را روی ایــران بســت ،اظهــار کــرد :مذاکــرات بــا ایــن
کشــور درمــورد ایــن موضــوع ادامــه دارد و ایــران هنــوز
بــرای شــکایت کــردن زمــان دارد .امیدواریــم در ایــن
فاصلــه بتــوان ایــن مشــکل را بــا مذاکــره برطــرف کــرد.
وی افــزود:از زمانــی کــه ترکمنســتان شــیر گاز خــود را
روی ایــران بســت تــا زمانــی کــه بــه ایــن کشــور اعــام
کردیــم مــی خواهیــم کایــت کنیــم  ۶مــاه گذشــته و
فرصــت ایــن کشــور هنــوز تمــام نشــده اســت .بــه نظــر
مــن همــه مســائل مــی توانــد در مذاکــره برطــرف شــود.
بــه گزارش ایســنا ،در زمســتان ســال گذشــته ترکمنســتان
بــا هــدف افزایــش قیمــت گازی کــه بــه ایــران وارد
مــی کنــد شــیر گاز خــود را بــه روی ایــران بســت و از
آنجایــی کــه قطــع گاز جــزو بندهــای قــرارداد بیــن ایــران
و ترکمنســتان نبــود شــرکت ملــی گاز ایــران اقــدام بــه
آمادهســازی مــدارک الزم بــرای ارائــه بــه داوری بیــن
المللــی کــرد.
تسهیالت ویژه برای جذب سرمایه گذارانخارجی
قائــم مقــام وزیــر نیــرو وعــده داد شــرکتهایی کــه
بتواننــد شــرکای خارجــی در زمینــه انتقــال تکنولــوژی و
جــذب ســرمایه گــذاری پیــدا کننــد از تســهیالت ویــژه
گمرکــی و ســایر مزایــا برخــوردار خواهنــد شــد.
بهگــزارش ایســنا ،ســتار محمــودی امــروز در حاشــیه
آییــن افتتــاح هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت
بــرق بــا بیــان اینکــه هــر ســاله در نمایشــگاه صنعــت بــرق
ســعی مــی شــود تــا از شــرکت هــای معتبــر داخلــی و
خارجــی دعــوت شــود تــا بــه ارائــه آخریــن دســتاوردهای
خــود در ایــن نمایشــگاه بپردازنــد ،اظهــار کــرد :در واقــع
ایــن نمایشــگاه بســتری بــرای شــرکتهای فعــال در
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نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی افــزود :عــاوه بــر روســیه وایــران ،شــرکت هــای هنــدی
و پاکســتانی نیــز در اجــرای طــرح خــط لولــه گاز مشــارکت
دارند.
نــواک خاطرنشــان کــرد ،تهیــه اســناد ایــن طــرح همیــن
امســال تکمیــل خواهــد شــد و امیدواریــم ســال آینــده
عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــود.
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه و برخــی از
مقامــات بلندپایــه سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــور امــروز
بــه تهــران ســفر مــی کننــد.

صنعــت بــرق جهــت مالقــات بــا یکدیگــر و آشــنایی بــا
قابلیــت هــای همدیگــر اســت.
بــه گفتــه وی ،حضــور شــرکت هــای خارجــی در ایــن
نمایشــگاه مــی توانــد فرصتــی بســیار خــوب بــرای تبــادل
افــکار و تجربیــات بــرای شــرکت هــای داخلــی باشــد و
همچنیــن مــی توانــد فرصتــی بــرای آشــنایی ایــن شــرکت
هــا بــا یکدیگــر و آشــنایی بــا آخریــن دســتاوردهای
یکدیگــر کــه مــی توانــد در تدویــن اســتراتژی هــای آینــده
شــرکت هــای فعــال در ایــن نمایشــگاه بســیار مفیــد باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس گــزارش هــای دریافتــی
در نمایشــگاه هفدهــم نیــز شــرکت هــا بــا تمــام تــوان و
قــدرت خــود حضــور یافتــه انــد و ســعی کردنــد در ایــن
نمایشــگاه بــه ارائــه آخریــن دســتاوردهای خــود بپردازنــد،
عنــوان کــرد :یکــی از اهــداف اصلــی از برگــزاری ایــن
نمایشــگاه فراهــم کــردن زمینــه ای بــرای شــرکت هــای
داخلــی جهــت گفتوگــو بــا همتایــان خارجــی جهــت
انتقــال تکنولــوژی و جــذب ســرمایه گــذاری اســت.
وی تصریــح کــرد :از جملــه مزایــای دیگــر ایــن نمایشــگاه
ورود زمینــه حضــور شــرکت هــای داخلــی در بازارهــای
خــارج از کشــور اســت ،بــه طــوری کــه در همیــن منطقــه
مــا شــاهد وجــود یــک بــازار  ۴۰۰میلیــون نفــری بــرای
محصــوالت شــرکت هــای ایرانــی اســت کــه مــی توانــد بــه
اقتصــاد صنعــت و شــکوفایی آن نیــز کمــک کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :فعــاالن داخلــی صنعــت بــرق در
ســال هــای بعــد از انقــاب بــه یــک خودبــاوری رســیده
انــد ،بــه گونــه ای کــه مــا شــاهد تأمیــن بیــش از ۹۵
درصــد تجهیــزات صنعــت در داخــل هســتیم همچنیــن در
حــال حاضــر در بیــش از  ۳۰کشــور دنیــا فعــال هســتیم
و در ایــن کشــورها در حــال راهبــری طــرح هــای اجرایــی
خــود هســتیم.

تشکیل وزارت انرژی هنوز جدی نیست
قائــم مقــام وزیــر نیــرو گفــت :موضــوع تشــکیل وزارت
انــرژی در هیئــت دولــت و مجلــس هنــوز جــدی نیســت و
وزارت نیــرو بــا شــاکله فعلــی خــود بــا قــدرت بــه تــاش و
فعالیــت ادامــه خواهــد داد.
ســتار محمــودی قائــم مقــام وزیــر نیــرو اظهــار داشــت:
اگرچــه تاکنــون تشــکیل وزارت انــرژی و جدایــی آب و
بــرق چندبــار در محافــل مختلــف مطــرح شــده امــا ایــن
مســئله در هیئــت دولــت و مجلــس هنــوز جــدی نیســت و
وزارت نیــرو بــا شــاکله فعلــی خــود بــا قــدرت بــه تــاش و
فعالیــت ادامــه خواهــد داد.
وی در پاســخ بــه اینکــه عنــوان مــی شــود وزیــر جدیــد
نیــرو اعتقــاد چندانــی بــه بخــش بــرق نداشــته و روی
مســائل آبــی متمرکــز خواهــد شــد ،گفــت :اردکانیــان هــم
وزیــر آب اســت و هــم وزیــر بــرق ،ایشــان بــه مدیریــت
مســائل مرتبــط بــا صنعــت بــرق نیــز بــه میــزان مدیریــت
مســائل حــوزه آب اعتقــاد دارد و اینطــور نیســت کــه توجــه
وزیــر نیــرو بــه چالــش هــای بخــش آب ،بــه کــم توجهــی
بــه مســائل برقــی بینجامــد.

روسیه خط لوله صادرات گاز ایران به هند را
میسازد
روســیه و ایــران امــروز یادداشــت تفاهمــی را بــرای از
احــداث خــط لولــه گاز  ۱۲۰۰کیلومتــری از ایــران بــه هنــد
امضــا میکننــد.
بــه گــزارش ایســنا از اســپوتنیک ،آلکســاندر نــواک وزیــر
انــرژی روســیه بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :شــرکت روســی
«گازپــروم» در ایــن پــروژه مشــارکت دارد و همچنیــن طرح
هایــی نیــز بــرای اســتخراج چندیــن معــدن در ایــران در

خوشبینی ژاپن نسبت به همکاری برقی با ایران
ســفیر ژاپــن در ایــران خواســتار تعامــل هــر چــه بیشــتر
شــرکت هــای دو کشــور در زمینــه صنعــت بــرق شــد و
افــزود :بــه شــکل جــدی از تعامــات فنــی صنعــت بــرق
ایــران و ژاپــن بــرای تعمیــق روابــط میــان دو کشــور
حمایــت خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،هیرویاســو کوبایاشــی در
ســمینار همــکاری هــای مشــترک ایــران و ژاپــن بــا اشــاره
بــه افزایــش تقاضــا بــرای انــرژی در ایــران عنــوان کــرد:
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دولــت ایــران درصــدد اســت تــا ظرفیــت بــرق خــود را
بــه شــکل چشــم گیــری افزایــش دهــد و براســاس برنامــه
ششــم توســعه بایســتی ایــن امــر مهــم را بــا اســتفاده از
ســرمایه گــذاری خارجــی محقــق کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ژاپــن در تــاش اســت بــا بــه
کارگیــری فنــاوری هــای روز دنیــا الکتریســته را بــرای
کشــورهای در حــال توســعه فراهــم کنــد ،ادامــه داد:
صنایــع ژاپنــی ســابقه خوبــی در بــرق دنیــا دارنــد و بدیــن
منظــور بــه همــکاری برقــی میــان دو کشــور نیــز بســیار
خــوش بیــن هســتیم.
کوبایاشــی بــا اشــاره بــه مذاکــرات میــان رئیــس جمهــوری
ایــران و نخســت وزیــر ژاپــن در حاشــیه نشســت مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد گفــت :بــر اســاس برنامــه
ریــزی صــورت گرفتــه در تــاش بــرای تقویــت همــکاری
برقــی میــان دو کشــور از طریــق ارائــه فنــاوری هــای
پیشــرفته در بخــش تولیــد -توزیــع و انتقــال ایــن انــرژی
هســتیم.
ســفیر ژاپــن خواســتار تعامــل هــر چــه بیشــتر شــرکت های
دو کشــور در زمینــه صنعــت بــرق شــد و افــزود :بــه شــکل
جــدی از تعامــات فنــی صنعــت بــرق ایــران و ژاپــن بــرای
تعمیــق روابــط میــان دو کشــور حمایــت خواهیــم کــرد.
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر برای تولید برق
سوریه
وزیــر بــرق ســوریه گفــت :بــا توجــه بــه توانمندیهــای
ایــران در صنعــت بــرق یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون
دالر تفاهمنامــه بــا شــرکتهای ایرانــی بــرای بازســازی
نیروگاههــا و تولیــد بــرق ســوریه بــه امضــاء رســاندهایم.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد زهیــر خربوطلــی در حاشــیه
هفدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق در جمــع
خبرنــگاران بــا بیــان ایــن کــه نمایشــگاه صنعــت بــرق
ایــران متمایــز از ســایر نمایشــگاههای دیگــر اســت ،اظهــار
کــرد :تمــام مســتلزمات بخــش بــرق در ایــن نمایشــگاه
وجــود دارد کــه ایــن مســاله باعــث افزایــش همکاریهــا
میشــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه شــرکتهای ایرانــی تکنولــوژی
باالیــی در زمینــهی بــرق دارنــد ،ادامــه داد :ایــران در
بخــش بینالمللــی توانمندیهــای بســیار خوبــی در حــوزه
صنعــت بــرق دارد کــه ایــن مســاله توفیــق زیــادی را بــرای
مــا بــه ارمغــان م ـیآورد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر بــرق ســوریه بــا اشــاره بــه تخریــب زیربناهای ســوریه
بــه دلیــل درگیریهــای اخیــر ،گفــت :ایــن مســاله باعــث
شــده کــه بیــش از  ۵۰درصــد سیســتمهای برقــی کشــور
ســوریه از بیــن بــرود کــه بــا کمــک دو کشــور روســیه و
ایــران در حــال بازســازی ایــن تخریبهــا هســتیم.
خربوطلــی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر در بخــش
تولیــد بــرق در ایــران همــکاری میکنیــم ،گفــت :ایــران
ظرفیتهــای بســیار خوبــی در صنعــت بــرق دارد کــه
میتــوان از ایــن ظرفیتهــا بســیار اســتفاده کــرد.
مذاکره برای فاینانسهای جدید
رئیــس ســازمان ســرمایه گــذاری و کمکهــای اقتصــادی
و فنــی ایــران ،از گشــایش مناســب در روابــط بانکــی بیــن
ایــران و ســوئیس خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی ،محمــد خزاعــی کــه در پایــان دیــدار
بــا فلیــپ لئوبــا ،وزیــر اقتصــاد ایالــت وود ســوییس ،بــا
بیــان اینکــه هیــات سوییســی بــه همــراه چهــره هــای
شــاخص بانکــی و اقتصــادی ایــن کشــور بــه ایــران ســفر
کــرده اســت ،از جملــه محورهــای مباحثــات امــروز خــود
بــا طــرف سوییســی را توســعه همــکاری هــای در خصــوص
بیوتکنولــوژی ،آی تــی ،تکنولــوژی هــای خــاص بهداشــتی
بــه ویــژه در بخــش ســرطان ،تکنولــوژی کشــاورزی و حمــل
و نقــل عنــوان کــرد.
رئیــس ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای اقتصــادی و
فنــی ایــران بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکه تعــدادی از
ایــن همکاریهــا ،ظــرف یــک مــاه آینــده عملیاتــی شــود،
تصریــح کــرد :فضــای مناســبی بــرای توســعه روابــط بانکــی
بیــن ایــران و ســوییس وجــود دارد ،ضمــن اینکــه راه هــای
همــکاری بانکــی بیــن ایــران و ســوییس بــه شــکل مناســبی
در حــال گشــایش اســت.
خزاعــی افــزود :در جلســه امــروز در مــورد راهکارهــای
بانکــی کــه از طریــق آن بتــوان پــروژه هایــی ایرانــی
را فاینانــس کــرد ،مذاکراتــی انجــام دادیــم کــه بســیار
امیدبخــش بــود.
رئیــس ســازمان ســرمایه گــذاری و کمــک هــای اقتصــادی
و فنــی ایــران گفــت :در دیــدار امــروز بــا طــرف سوییســی
همچنیــن ،موضــوع فاینانــس پــروژه هــای حــوزه هــای
ســرمایه گــذاری و پوشــش هــای بیمــه ای آنهــا از طریــق

شــرکت هــای اروپایــی و راهکارهــای آن مــورد بحــث قــرار
گرفــت.
ایــن گــزارش حاکــی اســت ،فلیــپ لئوبــا ،وزیــر اقتصــاد
ایالــت وود ســوییس نیــز اظهــار داشــت :طــی مــدت حضــور
در ایــران جلســات بســیار خوبــی بــا شــرکت هــای ایرانــی
بــرای توســعه همــکاری هــا در بخــش اقتصــادی داشــتیم
و معتقدیــم ،فرصــت بســیار خوبــی بــرای توســعه روابــط
اقتصــادی و حــوزه هــای صنعتــی بیــن دو کشــور فراهــم
آمــده اســت.
اجرای  ۶.۱میلیارد دالر پروژه در  ۲۵کشور
رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی صنعــت آب
و بــرق وزارت نیــرو گفــت :در ســال جــاری صنایــع آب و
بــرق کشــور توانســته بیــش از  ۵۸پــروژه بــا ارزشــی بالــغ
بــر  ۶.۱میلیــارد دالر را اجرایــی کنــد و یــا در حــال اجــرا
داشــته باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا تشــیعی در هفدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق در جمــع خبرنــگاران
بــا بیــان ایــن کــه صنعــت آب و بــرق کشــور بــه خودکفایــی
رســیده اســت ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر نزدیــک بــه
 ۹۵درصــد تولیــدات ایــن دو صنعــت در داخــل صــورت
میگیــرد کــه ایــن مســاله باعــث شــده بخــش اعظمــی از
نیازهــای داخلــی تامیــن شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه یــک ظرفیــت مناســب بــرای توســعه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و تجهیــزات صنعــت
بــرق بــه خــارج فراهــم شــده اســت ،ادامــه داد :از ســال
 ۱۳۹۱تاکنــون صنعــت آب و بــرق رتبــه اول را در بخــش
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی از آن خــود کــرده
اســت.
رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی صنعــت آب و
بــرق وزارت نیــرو بــا بیــان ایــن کــه بیــش از  ۵۸پــروژه بــا
ارزشــی بالــغ بــر  ۶.۱میلیــارد دالر در صنعــت آب و بــرق
در مرحلــه اجــرا اســت ،گفــت :بیــش از  ۵۰عــدد از ایــن
پروژههــا مربــوط بــه بخــش بــرق اســت کــه ارزش آن بــه
بیــش ازپنــج هــزار و  ۶۷۴میلیــون دالر میرســد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بیــش از  ۵۲درصــد
کل صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کشــور مربــوط بــه
صنایــع آب و بــرق اســت ،گفــت :در حــال حاضــر در ۲۵
کشــور دنیــا از جملــه تاجیکســتان ،عــراق ،ســریالنکا و غیره
پروژههایــی توســط شــرکتهای ایرانــی در حــال اجــرا

انـرژی
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اســت .بــا ایــن وجــود نقشــه راهــی در حــال تدویــن اســت
تــا بتوانیــم ســهم صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بخــش آب و بــرق را بــه بیــش از  ۹۰درصــد از کل صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور برســانیم.
کارشناسان توتال برای فعالیت در ایران مجوز کار
گرفتند
اداره کل اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
اعــام کــرد مجــوز اشــتغال بــرای کارشناســان شــرکت
نفتــی توتــال در هیــات فنــی ایــن اداره کل صــادر شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی ،اداره کل اشــتغال اتبــاع خارجــی اعــام
کــرد :درخواســت شــروع بــه کار مدیــران و کارشناســان
شــرکت نفتــی «توتــال ایــران بــی وی» روز یکشــنبه ۱۴
آبــان در هیــأت فنــی اشــتغال اتبــاع خارجــی مطــرح و
مــورد موافقــت ایــن هیــأت قــرار گرفــت.
شــرکت نفتــی «توتــال ایــران بــی وی» در مهرمــاه ســال
جــاری در اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات تجــاری ایران
بــه ثبــت رســیده و در زمینــه ســرمایه گــذاری پــروژه هــای
باالدســتی ،میــان دســتی و پائیــن دســتی نفــت و گاز
فعالیــت خواهــد داشــت.
ن قیمت
پتانسیل ایران ،روسیه و قطر برای تعیی 
جهانی گاز
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
گفــت :عمدهتریــن تولیدکننــده گاز در منطقــه ،کشــورهای
ایــران ،روســیه و قطــر هســتند ،ایــن ســه کشــور بــا
ن کننــده قیمــت گاز
هماهنگــی یکدیگــر میتواننــد تعییــ 
جهــان باشــند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت،
اســداهلل قرهخانــی بــا اشــاره بــه منافــع مشــترک ایــران
و روســیه و همچنیــن روابــط نزدیــک ایــران و قطــر،
گفــت :عمدهتریــن تولیدکننــدگان گاز جهــان ،کشــورهای
ایــران ،روســیه و قطــر هســتند کــه بــا هماهنگــی یکدیگــر
میتواننــد تعیینکننــده قیمــت گاز در جهــان باشــند.
وی افــزود :ایــران و روســیه در منطقــه خاورمیانــه ،منافــع
مشــترک راهبــردی زیــادی دارنــد ،منافــع ایــن  ۲کشــور
حــول محــور سیاســت بــوده و سیاســت بــه منافــع
اقتصــادی نیــز ختــم میشــود.
قــره خانــی بــا بیــان اینکــه در دل منافــع اقتصــادی،
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حــوزه نفــت و انــرژی نقــش پررنگــی دارد ،تصریــح کــرد:
ایــران میتوانــد بــا روســیه در زمینــه امضــای قراردادهــای
نفتــی همــکاری ویــژهای داشــته باشــد ،روســیه دارای
ذخایــر بــزرگ نفــت و گاز اســت ،در زمینــه فنــاوری نیــز
جایــگاه خوبــی دارد.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس ادامــه داد :ایــران
در خاورمیانــه در بســیاری از اهــداف بــاور مشــترکی دارد،
روســیه نســبت بــه شــرکت در پروژههــای نفــت و گاز ایــران
عالقــه نشــان میدهــد و ایــران نیــز از نظــر جغرافیایــی
دارای موقعیــت خوبــی اســت .هــم اکنــون بــا امضــای چنــد
تفاهمنامــه نفتــی بیــن ایــران و روســیه در زمینــه نفــت و
گاز ،همــکاری خوبــی در حــال شــکلگیری اســت
اعالم آمادگی ازبکستان برای حضور در اجالس
آتی اوپک در وین
باکــو – ایرنــا – ازبکســتان بــرای حضــور بــه عنــوان ناظــر
در اجــاس آتــی کشــورهای تولیــد کننــده نفــت عضــو و
غیــر عضــو اپــک در  30نوامبــر جــاری (  9آذرمــاه ) در وین
اعــام آمادگــی کــرد .
بــه گــزارش روز دوشــنبه پایــگاه خبــری ‹ پودروبنــی ‹
ازبکســتان ،خالــد الفــاح وزیــر انــرژی عربســتان ایــن
مطلــب را در صفحــه توییتــر خــود اعــام کــرد .
الفــاح بــا اشــاره بــه ســفر هفتــه گذشــته خــود به تاشــکند،
افــزود :در ایــن ســفر از ازبکســتان بــرای حضــور در اجــاس
آتــی اوپــک در ویــن دعــوت بــه عمــل آمــد و ایــن کشــور
آمادگــی خــود را بــرای حضــور بــه عنــوان ناظــر در ایــن
اجــاس اعــام کــرد .
ذخایــر نفــت ازبکســتان یــک صــد میلیــون تــن و گاز
طبیعــی آن  1.1تریلیــون متــر مکعــب بــرآورد مــی شــود .
وزیــر انــرژی عربســتان همچنیــن اعــام کــرد ،در ســفرش
بــه تاشــکند بــا علیشــیر ســلطان اف معــاون نخســت وزیــر
ازبکســتان دیــدار و همــکاری هــای دوجانبــه و فرصــت
هــای ســرمایه گــذاری مشــترک را بررســی کــرده اســت .
خالــد الفــاح همچنیــن در اجــاس هفتــه گذشــته شــورای
انــرژی برق کشــورهای مســتقل همســود در تاشــکند حضور
یافــت و در حاشــیه ایــن اجــاس در مذاکــرات چهارجانبــه
عربســتان ،روســیه ،قزاقســتان و ازبکســتان در بــاره شــرایط
جــاری بــازار جهانــی نفــت شــرکت کــرد .
در اواخــر ســال  2016میــای ســازمان اوپــک و  11کشــور
غیــر عضــو و تولیــد کننــده نفــت در بــاره کاهــش حجــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انــرژی خورشــیدی بــه انــدازهای ارزان شــده کــه
حتــی کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس
کــه سرشــار از ذخایــر نفــت خــام هســتند ،بــه
انگیــزه فــروش بیشــتر ســوختهای فســیلی
ن بــه منابــع
و کنتــرل میــزان آالیندگــی کربــ 
تجدیدپذیــر روی آوردهانــد.
کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس بــا داشــتن ۳۰
درصــد از ذخایــر نفــت جهــان و همچنیــن برخــورداری از
پایینتریــن هزینــه تولیــد ،احتمــاال در ســالهای آینــده
بــه صــادرات نفــت بــه عنــوان رکــن اصلــی رفاهشــان
متکــی خواهنــد بــود .امــا بهبــود فنــاوری خورشــیدی
بــه معنــای آن اســت کــه بهرهبــرداری از نــور فــراوان
خورشــید ایــن منطقــه بــه جــای ســوزاندن نفــت و گاز
طبیعــی بــرای فعالیــت نیروگاههــای بــرق ،مقــرون بــه
صرفــه خواهــد بــود .ایــن امــر بــه آنهــا اجــازه خواهــد داد
صــادرات بیشــتری داشــته باشــند و درآمــد خــود را بــاال
ببرنــد.
چــرا کشــورهای نفتخیــز بــه انــرژی تجدیدپذیــر روی
ـد؟
آوردهانـ

بــه گفتــه آدا پرنیســنی از شــرکت مشــاوره ،A.T. Kearney
اســتفاده از بــرق در کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج
فــارس بــه طــور متوســط از ســال  ۲۰۰۰بــه میــزان شــش
درصــد در ســال رشــد کــرده اســت کــه تحــت تاثیــر رشــد
جمعیــت و رشــد صنایــع انرژیبــر بــوده اســت .دولتهــا
بــه دنبــال راههــای موثرتــری بــرای بــرآورد ایــن تقاضــای
رو بــه رشــد هســتند و افزایــش تــوان مالــی اســتفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،انــرژی خورشــیدی و بــادی را
بخــش بزرگتــری از ســبد انــرژی منطقــه میســازد.
طبــق گــزارش بلومبــرگ نیــو انــرژی فاینانــس ،پیشبینــی
میشــود تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰خاورمیانــه و شــمال آفریقــا
 ۲۴.۱گیــگاوات ظرفیــت بــادی و خورشــیدی داشــته
باشــند کــه تقریبــا شــش برابــر  ۴.۲گیگاواتــی اســت کــه
تــا ســال گذشــته نصــب شــده بــود .ایــن میــزان ظرفیــت
مســتلزم  ۲۷.۴میلیــارد دالر ســرمایهگذاری اســت.
ریســک اینکــه قیمتهــای نفــت کاهــش پیــدا کنــد ،بــه
فشــار بــر تولیدکننــدگان خلیــج فــارس بــرای حداکثــر
کــردن درآمدشــان از طریــق صــادرات بیشــتر نفــت بــه
جــای مصــرف آن افــزوده اســت .اســتفاده عربســتان

انـرژی
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خیز کشورهای خلیج فارس به
سوی انرژیهای تجدیدپذیر
ســعودی از بــرق و همچنیــن آب تصفیــه شــده بــه
انــدازهای بــاال اســت کــه ایــن کشــور بــرای تامیــن نیمــی
از تقاضــای آب و بــرق داخلــی نفــت مصــرف میکنــد .اگــر
ایــن کشــور تقاضــا را محــدود نکــرده یــا در منابــع انــرژی
جایگزیــن ســرمایهگذاری نکنــد ،نیازهــای داخلــی ممکــن
اســت عمــده تولیــد هیدروکربــن ایــن کشــور در ظــرف ۱۰
تــا  ۲۰ســال آینــده جــذب کنــد.
رویکــرد بــه ســوی انرژیهــای تجدیدپذیــر از ســوی
شــش کشــور عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه
متنــوع کــردن اقتصادهــای آنهــا نیــز کمــک خواهــد کــرد.
عربســتان ســعودی تحــت برنامــه اســتراتژیک افــق ۲۰۳۰
کــه شــاهزاده محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد عربســتان،
اعتبــار خــود را روی آن گــرو گذاشــته ،بــه دنبــال محــدود
کــردن وابســتگی خــود بــه صــادرات نفــت اســت.
کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس چــه
برنامههایــی بــرای انرژیهــای تجدیدپذیــر دارنــد؟

کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس اقداماتــی
را بــرای بهرهبــرداری از منابــع ســبز انــرژی در پیــش
گرفتهانــد کــه بــه ایــن شــرح اســت.
عربســتان ســعودی :بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان
قصــد دارد تــا ســال  ۲۰۲۰حــدود  ۳.۴۵گیــگاوات نیــروگاه
خورشــیدی و بــادی احــداث کنــد .ایــن کشــور تــا ســال
 ۲۰۲۳قــادر خواهــد بــود  ۹.۵گیــگاوات یــا حــدود ۱۰
درصــد از ظرفیــت تولیــد نیــروی خــود را از منابــع
انرژیهــای تجدیدپذیــر تامیــن کنــد .وزارت انــرژی

عربســتان ســعودی  ۳۰تــا  ۵۰میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری در منابــع انــرژی تجدیدپذیــر را ظــرف شــش
ســال آینــده هــدف گرفتــه اســت.
امــارات متحــده عربــی :امــارات متحــده عربــی قصــد دارد
تــا ســال  ۲۰۵۰ســهم انرژیهــای تجدیدپذیــر در ســبد
انــرژی خــود را بــه حــدود  ۴۴درصــد افزایــش دهــد در
حالیکــه گاز ،زغــال ســنگ و انــرژی هســتهای باقــی ایــن
ســبد را تشــکیل خواهــد داد .ایــن کشــور  ۶۰۰میلیــارد
درهــم ( ۱۶۳میلیــارد دالر) بــرای متنــوع کــردن تامیــن
انــرژی خــود اختصــاص داده اســت .امیرنشــین دبــی در
مــارس فــاز دوم پــروژهای کــه گفتــه میشــود بزرگتریــن
پــارک خورشــیدی جهــان تــا ســال  ۲۰۳۰خواهــد بــود را
تکمیــل کــرد.
کویــت :وزارت بــرق و آب کویــت ســه برابــر شــدن
تقاضــای داخلــی بــرای انــرژی تــا ســال  ۲۰۳۰را پیــش
بینــی کــرده و تولیــد  ۱۵درصــد از بــرق خــود از طریــق
انــرژی بــادی و خورشــیدی تــا آن زمــان را هــدف گرفتــه
اســت.
قطــر :بزرگتریــن صادرکننــده گاز طبیعــی مایــع جهــان
قصــد دارد  ۱.۸گیــگاوات یــا  ۱۶درصــد از تولیــد نیــروی
خــود را تــا ســال  ۲۰۲۰از انــرژی خورشــیدی تامیــن
کنــد و ایــن ظرفیــت را تــا ســال  ۲۰۳۰بــه  ۱۰گیــگاوات
افزایــش دهــد .ایــن کشــور در حــال حاضــر پروژههــای
خورشــیدی در مقیــاس تولیــد بــرق نــدارد.
بحریــن :کوچکتریــن کشــور عضــو شــورای همــکاری
خلیــج فــارس بایســتی ظرفیــت تولیــد نیــرو را شــش
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درصــد در ســال افزایــش دهــد تــا بتوانــد از عهــده
تامیــن تقاضــای رو بــه رشــد بربیایــد .بحریــن ســهم پنــج
درصــدی انرژیهــای تجدیدپذیــر در تولیــد بــرق ایــن
کشــور تــا ســال  ۲۰۲۰را هــدف گرفتــه اســت.
عمــان :عمــان پروژههــای خورشــیدی متعــددی در
دســت اجــرا دارد کــه شــامل برنام ـه تشــویق اســتفاده از
پنلهــای خورشــیدی ســقفی اســت .شــرکت آمریکایــی
گالس پوینــت ســوالر یک تاسیســات حرارتی-خورشــیدی
یــک گیگاواتــی بــرای تبدیــل آب بــه بخــار بــه منظــور
تزریــق بــه میادیــن نفتــی بــرای افزایــش برداشــت نفــت
احــداث میکنــد.
چــرا رقابــت منطقــهای بــرای ارزانتریــن انرژیهــای
ـود دارد؟
ـر وجـ
تجدیدپذیـ

عربســتان ســعودی ارزانتریــن پیشــنهاد جهــان بــرای
تامیــن انــرژی خورشــیدی را دریافــت کــرده اســت.
شــرکت بــرق فرانســه و مصــدر ابوظبــی بــرای فراهــم
کــردن بــرق از یــک نیــروگاه فتــو ولتائیــک  ۳۰۰مگاواتــی
بــه قیمــت  ۱.۷۹ســنت بــرای هــر کیلــووات ســاعت
-پیشــنهاد مشــترک دادهانــد .اگــر ایــن پیشــنهاد پذیرفتــه
شــود ،رکــورد ارزان قبلــی کــه  ۲.۴۲ســنت بــرای هــر
کیلــووات ســاعت بــود و در مــاه مــارس در ابوظبــی ثبــت
شــد ،شکســته خواهــد شــد .پیشــنهاد ابوظبــی بــه نوبــه
خــود رکــورد قبلــی متعلــق بــه دبــی را شکســته بــود کــه
در مــاه مــه ســال  ۲۰۱۶بــرای نیــروی خورشــیدی بــه
قیمــت  ۲.۹۹ســنت بــرای هــر کیلــووات ســاعت ثبــت
شــده بــود .ایــن نرخهــا ممکــن اســت هزینــه کامــل
تامیــن نیــرو در فصــل پیــک تقاضــا در تابســتان را
س کننــده بهبــود در فنــاوری
پوشــش ندهنــد ،امــا منعکـ 
هســتند کــه بــه صرفــه جویــی در هزینــه بهتــر در ســطح
جهانــی منجــر میشــود.
رقابــت در میــان کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس
بــرای تامیــن قراردادهــای ارزان بــرای نیــروی خورشــیدی
ممکــن اســت تامین کننــدگان را برای دادن پیشــنهادهای
ارزان قیمــت تحــت فشــار قــرار دهــد .در عربســتان
ســعودی شــرکتها بــه دنبــال انــرژی خورشــیدی بــه
عنــوان راهــی بــرای تامیــن انــرژی ارزان در برابــر ریســک
افزایــش قیمتهــای بــرق هســتند زیــرا بیــم آن م ـیرود
کــه در راســتای اصالحــات اقتصــادی برنامهریــزی شــده،
یارانههــای انــرژی از ســوی دولــت قطــع شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضای  ۶تفاهم نامه نفتی بین
ایران و روسیه

معــاون وزیــر نفــت در امــور بیــن الملــل و بازرگانــی از
امضــای  ۶تفاهمنامــه بــا شــرکتهای نفتــی روس در
حاشــیه ســفر رئیــس جمهــوری روســیه بــه تهــران خبــر
داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت،
امیرحســین زمانــی نیــا دربــاره جزئیــات تفاهمنامههــای
امضــا شــده ،اظهــار کــرد :نخســتین تفاهمنامــه کــه بــه
امضــای بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران و الکســاندر
نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه رســیده ،همــکاری راهبــردی
در حــوزه انــرژی اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ،ایــن تفاهمنامههــا از همــکاری
تحقیقاتــی آموزشــی تــا توســعه میدانهــای نفــت و گاز را
شــامل میشــود ،تصریــح کــرد :شــرکت ملــی نفــت ایــران
 ۲تفاهمنامــه بــا گازپــروم و  ۲تفاهمنامــه بــا روســنفت
امضــا کــرده اســت.
زمانــی نیــا گفــت :تفاهمنامــه شــرکت ملــی نفــت ایــران
و روســنفت بــه امضــای علــی کاردر ،مدیرعامــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران و ایگــور ســچین ،مدیرعامــل روســنفت
رســیده اســت.
معــاون وزیــر نفــت در امــور بیــن الملــل و بازرگانــی،
تفاهمنامــه امضــا شــده میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران
و روســنفت را فراتــر از یــک تفاهمنامــه دانســت و افــزود:
یکــی از تفاهمنامههایــی کــه میــان کاردر و ســچین
امضــا شــده ،تفاهمنامــه رازداری و محرمانگــی اســت.
 ۶۹,۵درصــد ســهام شــرکت روســنفت روســیه متعلــق
بــه دولــت روســیه و  ۱۹.۷۵درصــد از ســهام آن در اختیــار
شــرکت بیپــی انگلیــس اســت .دفتــر مرکــزی ایــن
شــرکت ،در منطقــه بالچــوگ ،در نزدیکــی کاخ کرملیــن،
در شــهر مســکو مســتقر اســت.
روســنفت ،در ســال  ۱۹۹۳بــه عنــوان یــک واحــد
ســازمانی ،از ســوی دولــت وقــت روســیه تاســیس شــد و
بــا تزریــق داراییهــای شــرکت «روسنفت ـهگاز» ،فعالیــت
عملیاتــی خــود را آغــاز کــرد.
ایــن شــرکت پــس از خریــد داراییهــای بزرگتریــن
شــرکت نفتــی روســیه ،یــوکاس ،در مزایــده دولتــی ،بــه

یــک شــرکت نفتــی بــزرگ تبدیــل شــد .فعالیــت عمــده
شــرکت روســنفت ،در اکتشــاف ،اســتخراج و پاالیــش
نفــت خــام و گاز طبیعــی ،همچنیــن تولیــد محصــوالت
پتروشــیمی متمرکــز اســت.
از مــاه مــارس ســال  ۲۰۱۳در پــی خریــداری ســومین
شــرکت بــزرگ نفتــی روســیه؛ تیانکی-بیپــی ،از
ســوی روســنفت ،ایــن کمپانــی بهعنــوان بزرگتریــن
شــرکت نفتــی روســی ،شــناخته میشــود .هــم اکنــون
ســچین کــه از نزدیکتریــن متحــدان والدیمیــر پوتیــن
اســت ،مدیرعاملــی ایــن شــرکت را بــر عهــده دارد.
زمانــی نیــا دربــاره دیگــر تفاهمنامــه امضــا شــده شــده
در حاشــیه دیــدار رؤســای جمهــوری ایــران و روســیه
هــم گفــت :ایــن تفاهمنامــه میــان اینجانــب و مارکلــف،
معــاون الکســی میلــر ( ،)Alexey Millerمدیرعامــل
گازپــروم امضــا شــد.
گازپــروم بزرگتریــن تولیدکننــده گاز طبیعــی و یکــی
از بزرگتریــن شــرکتهای جهــان اســت ،در میــان
شــرکتهای گازی ،شــرکت روســی گازپــروم ،بــه واســطه
ذخایــر گازی و در اختیــار داشــتن بیــش از ۱۵۲٫۲۰۰
کیلومتــر خــط لولــه گاز طبیعــی ،بزرگتریــن شــبکه
خطــوط لولــه انتقــال گاز در جهــان ،جایــگاه ویــژهای دارد.
دفتــر مرکــزی شــرکت گازپــروم ،در شــهر مســکو قــرار
دارد.
گازپــروم ۲۵ ،درصــد از گاز طبیعــی مــورد نیــاز اروپــا را
تامیــن میکنــد و بزرگتریــن شــرکت روســیه بــه شــمار
م ـیرود ،ایــن شــرکت همچنیــن بزرگتریــن تامینکننــده
گاز طبیعــی اروپاســت.

اجرای پروژه های مشترک
برقی ایـران و ژاپـن در
کشور ثالث

قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل خواســتار
اجــرای پــروژه هــای مشــترک برقــی ایــران و ژاپــن در
کشــورهای ثالــث شــد و افــزود :شــبکه بــرق مــا امــروزه بــه
تمامــی کشــورهای همســایه متصــل شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
علیرضــا دائمــی ،در ســمینار همــکاری هــای مشــترک
ایــران و ژاپــن بــا اشــاره بــه همــکاری مشــترک میــان دو

انـرژی
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کشــور در زمینــه فعالیــت هــای نیروگاهــی گفــت :ایــن
همــکاری در گذشــته منجــر بــه کاهــش گازهــای مضــر
شــده و افزایــش راندمــان انــرژی را در پــی داشــته اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور ژاپــن در ایــران معــروف
بــه اســتفاده بهینــه از منابــع و انتقــال دانــش فنــی اســت
گفــت :مــا امــروزه در کشــور خــود نیازمنــد اســتفاده از
دانــش فنــی روز در زمینــه بهــره وری و مدیریــت صحیــح
منابــع هســتیم.
دائمــی بــا بیــان اینکــه کشــور ایــران دارای ظرفیــت
هــای بــاالی در زمینــه دسترســی بــه منابــع گاز ،انــرژی
خورشــیدی و بــادی ،نیــروی کار متخصــص و شــرکت
هــای مناســبی اســت تصریــح کــرد :در مذاکــرات میــان
شــرکت هــای دو کشــور الزم اســت کــه بــه اجــرای پــروژه
هــای مشــترک در کشــورهای ثالــث نیــز توجــه شــود.
امــروزه کشــورهای همچــون عــراق و ســوریه نیازمنــد
توســعه زیرســاخت هســتند بنابرایــن حضــور در چنیــن
کشــورهای موقعیــت مناســبی بــرای انجــام پــروژه هــای
مشــترک خواهــد بــود.
وی بازتوانــی نیــروگاه هــا را امــری جــدی دانســت و افــزود:
شــبکه بــرق مــا امــروزه بــه تمامــی کشــورهای همســایه
متصــل شــده و در تــاش بــرای تقویــت مــراودات بخــش
انــرژی خــود هســتیم.
دائمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــکاری صلــح آمیز کشــورها
بــا یکدیگــر عاملــی بــرای زندگــی مســالمت آمیــز ملــت
هــا در کنــار یکدیگــر خواهــد بــود خاطرنشــان کــرد:
امــروزه تمامــی مولفــه هــای زندگــی همچــون حمــل و
نقــل و ارتباطــات بــا انــرژی مرتبــط اســت و بایــد نــگاه
ویــژه ای بــه ایــن بخــش داشــته باشــیم.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل زمینــه
فعالیــت در حــوزه انــرژی هــای نــو و تجدیدپذیــر را بســیار
گســترده ارزیابــی کــرد و افــزود :براســاس برنامــه ششــم
توســعه بایــد پنــج هــزار مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی و
بــادی جدیــد در کشــور ایجــاد شــود و ظرفیــت تولیــد
بــرق در کشــور را بــه شــدت افزایــش دهیــم.
وی بــر لــزوم توجــه هــر چــه بیشــتر بــه امــر بهــره وری
و کیفیــت تاکیــد کــرد و گفــت :امیدواریــم بــا برپایــی
چنیــن نشســت هــای مشــترکی بتوانیــم در کنــار یکدیگــر
بــه همــکاری هــای میــان دو کشــور بــه خوبــی ادامــه
دهیــم.
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ظرفیت انرژی تجدید پذیر
هند تا سال  2022دو برابر
می شود
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از گــزارش ســازمان بیــن المللــی
انــرژی ( )IEAکــه روز دوشــنبه در تارنمــای ‹اویــل پرایــس›
قــرار گرفتــه اســت ،هنــد در ایــن راســتا گام هــای بلنــدی
برداشــته بــه گونــه ای کــه انــرژی خورشــیدی و بــادی90 ،
درصــد از ظرفیــت رشــد ایــن کشــور در بخــش انــرژی تجدیــد
پذیــر را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
سیاســت هــای دولــت هنــد و همچنیــن مزایــده هــای مختلف
ســبب شــده اســت کــه قیمــت ایــن تکنولــوژی هــا در هنــد
بــه کمتریــن میــزان خــود در جهــان برســد.
دولــت هنــد قصــد دارد تــا ســال  2022ظرفیــت تولیــد انــرژی
خــود را بــه  175گیــگا وات شــامل  100گیــگاوات انــرژی
خورشــیدی و  75گیــگاوات انــرژی بــادی برســاند.
هــم اکنــون ظرفیــت کل انــرژی تجدیــد پذیــر هنــد 59
گیــگاوات اعــام شــده اســت.
در ادامــه ایــن گــزارش اعــام شــده اســت کــه هنــد نیازمنــد
ســرمایه گــذاری  100میلیــارد دالری بــرای رســیدن بــه
هــدف خــود در گســترش ظرفیــت انــرژی تجدیــد پذیــر تــا
ســال  2022مــی باشــد.
ار کــی ســینگ وزیــر نیــرو و انــرژی تجدیــد پذیــر هنــد
پیــش از ایــن در جمــع خبرنــگاران اعــام کــرده بــود کــه
هــم اکنــون  30درصــد از پنــل هــای خورشــیدی مــورد نیــاز
تامیــن شــده انــد و ایــن تکنولــوژی بــه دلیــل افزایــش تقاضــا
شــاهد کاهــش بیشــتر قیمــت خواهــد بــود.
هنــد قصــد دارد ســهم تولیــد انــرژی بــا اســتفاده از ســوخت
هــای غیــر فســیلی را تــا پایــان ســال  2030بــه  40درصــد
برســاند .هــم اکنــون  30درصــد از تولیــد انــرژی هنــد بــا
اســتفاده از ســوخت هــای غیــر فســیلی انجــام مــی شــود ،امــا
ایــن کشــور بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی خــود بــا چالــش
هــای فراوانــی از جملــه منابــع مالــی ضعیــف ،مشــکالت
انتقــال بــرق تولیــد شــده در ایســتگاه هــای خورشــیدی بــه
مــدار و غیــر اقتصــادی بــودن تجهیــزات آنهــا روبــرو اســت.
بــزرگ تریــن نیــروگاه انــرژی خورشــیدی جهــان بــا ظرفیــت
تولیــد بــرق  648مــگاوات در ایالــت تامیــل نــادو واقــع در
جنــوب هنــد مــی باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آماده تاسیس اولین صندوق ارزی
هستیم
معــاون نظــارت بــر بورسهــا و بازارهــای ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار از تاســیس صنــدوق ارزی و راهانــدازی معامالت
آتــی ارز در آینــدهای نزدیــک و بــا همــکاری مناســب بانــک
مرکــزی خبــر داد.
حســن امیــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره راهانــدازی
صنــدوق ارزی در بــازار ســرمایه در قالــب مدلــی همچــون
صندوقهــای کاالیــی در آینــده نزدیــک و اثــرات آن در

پوشــش ریســک تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی گفــت:
مباحــث ارزی دامنــه وســیعی را شــامل میشــود کــه
ابزارهــای بــازار ســرمایه میتوانــد کمــک حــال زیــادی در
بحــث کاهــش نوســانات کاذب بــازار ارز باشــد.
وی افــزود :در حــوزه ارز چنــد نکتــه حائــز اهمیــت وجــود
دارد کــه یــک مــورد آن بحــث بسترســازی در حوزههــای
ارزی اســت کــه در ایــن راســتا بحــث انتشــار اوراق ارزی،

نشســت چالشهــا و راهکارهــای موجــود بــرای تحقــق
اهــداف صادراتــی صنعــت بــرق کشــور بــا حضــور
علیرضــا دائمــی ،معــاون وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل،
در جریــان نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق برگــزار
شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز» ،در ایــن
نشســت یکــی از تولیدکننــدگان بــا اشــاره بــه فقــدان
دیپلماســی سیاســی گفــت :مــا هنــوز بــه فرهنــگ
صــادرات نرســیدیم؛ امــا بایــد بــا هــم باشــیم و جوینــت
شــویم.
یکــی از کارشناســان بــازار یــک شــرکت نمونــه صادراتــی
نیــز اظهــار کــرد :مــا نیازمنــد حمایــت و تاییــد دولــت
هســتیم .از ســوی دیگــر اتحادیــه و ســندیکا بایــد مــا را

بــه هیاتهــای خارجــی معرفــی کننــد.
یکــی از حاضریــن نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه «در پایــش
صــورت گرفتــه مشــخص شــروع کــه  ۲۲مانــع بــرای
صــادرات وجــود دارد» ،گفــت :بایــد تــاش کنیــم ادبیــات
مــا ادبیــات صادراتــی باش ـد؛ امــا مشــکالت بیرونــی را هــم
بایــد ببینیــم .مشــکالت دولتــی هــم بســیار اســت .بایــد
پنجــره واحــد وجــود داشــته باشــد و خودمــان بــا خودمــان
رقابــت نکنیــم.
بهنــام حقیقــی ،مدیــر ارتباطــات گــروه مپنــا ،نیــز در ایــن
نشســت گفــت :هوشــمندی الگــوی تکــرار شــدنی از اندیشــه
اســت .اگــر قــرار اســت توســعه صــادرات داشــته باشــیم؛

نشست چالشها و
راهکارهای موجود برای
تحقق اهداف صادراتی
صنعت برق کشور

انـرژی
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تاســیس صندوقهــای ارزی و راه انــدازی معامــات آتــی ارز
نیــز مطــرح هســتند .البتــه پیــش از ایــن نیــز موضــوع انجام
معامــات آتــی ارز در بــورس کاالی ایــران مطــرح بــود کــه
ایــن امــر در انتظــار اعــام بــا بانــک مرکــز ی اســت.
معــاون نظــارت بــر بــورس هــا و بازارهــای ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار بــا تاکیــد بــر اینکــه بایســتی بــه تدریــج
اســتفاده از هرکــدام از ایــن بازارهــا را در بــازار ســرمایه
عملیاتــی کنیــم ،گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه انجــام هــر
اقدامــی در بــازار ارز بــه بانــک مرکــزی نیــز ارتبــاط دارد ،مــا
در بــازار ســرمایه در همــه ایــن حــوزه هــا بایــد بــا بانــک
مرکــزی همکاریهــای الزم را داشــته باشــیم کــه اولیــن
مصــداق ایــن موضــوع بحــث راه انــدازی صندوق هــای ارزی
اســت کــه بانــک مرکــزی نیــز بــرای تحقــق آن همراهــی
کــرده تــا بــه زودی شــاهد راه انــدازی اولیــن صنــدوق ارزی
باشــیم و بعــد از آن بتوانیــم اســتفاده از ســایرمحصوالت و
ابزارهــای موجــود در بــازار ســرمایه را در حــوزه ارز عملیاتــی
کنیــم.

امیــری دربــاره زمــان راهانــدازی و آغــاز فعالیــت ایــن
صنــدوق گفــت :از جنبــه مقرراتــی نیــز بــا هماهنگــی بانــک
مرکــزی ایــن طــرح در حــال حاضــر تکمیــل شــده اســت
ودرخواســتی نیــز بــرای راه انــدازی صنــدوق ارزی در بــازار
ســرمایه وجــود دارد ،بنابرایــن اگــر متقاضــی مربوطــه
مــدارک خــود را تکمیــل کنــد ،مانــع مقرراتــی بــرای
راهانــدازی ایــن صنــدوق وجــود نــدارد و اجــرای آن ســریعا
عملیاتــی میشــود.
ایــن عضــو هیــات مدیــره ســازمان بــورس در خاتمــه
ســخنان خــود گفــت :آییــن نامــه مقرراتــی ،اســاس نامــه
و دســتورالعمل مربــوط بــه راهانــدازی صنــدوق ارزی نهایــی
شــده و درآخریــن جلســه هیــات مدیــره ســازمان بــورس
مقــرر شــد کــه بایســتی در ابتــدای امــر درخواســت هــای
موجــود بــرای راهانــدازی صنــدوق ارزی بــه ســازمان بــورس
ارایــه شــود تــا پــس از طــی مراحــل قانونــی ،در آینــده
نزدیــک شــاهد راهانــدازی ایــن صنــدوق در بــازار ســرمایه
باشــیم.

بایــد بــه آن خــوب بیاندیشــیم و خــوب درکــش کنیــم.
مــا بایــد وارد عمــل شــویم و نشســتهای اینچنینــی
مقدمــه اندیشــه اســت .مــا در بســیاری از اقداماتــی کــه
انجــام میدهیــم؛ ابعــاد گســترده موضــوع را نمیبینیــم.
اگــر قــرار اســت صنعــت بــرق کشــور را نجــات دهیــم،
بایــد هوشــمندانه بــه موضــوع نــگاه کنیــم و حتمــا بــه
مرحلــه عمــل برســیم.
علیرضــا دائمــی نیــز در ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر
اینکــه «یکــی از دوســتان گفتهانــد کــه بــه نالــه کار
انجــام نمیشــود» ،گفــت :همــه بحثهــا در راســتای
عملیاتــی شــدن راهکارهــا اســت.
وی افــزود :از ســوی صادرکننــدگان موضوعاتــی چــون
ریســک و بــازده ،انســجام صــادرات ،یکپارچگــی،
درخواســت تخصیــص تســهیالت کــم بهــره مطــرح شــده
اســت .در همــه جــای دنیــا موضــوع ارائــه تســهیالت
کمبهــره مطــرح اســت ،در ایــران تســهیالت از  ۸درصــد
در بخــش کشــاورزی ۱۴ ،درصــدی در بخــش صنعــت تــا
 ۲۸درصــدی داریــم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل بــا بیــان اینکــه
«فراینــد صــادرات تدریجــی اســت» ،تصریــح کــرد :بایــد
زیرســاخت هــا را ایجــاد کنیــم .از ســوی دیگــر ،تحــوالت
تنــدی در منطقــه صــورت میگیــرد کــه بــر اســاس آن،

بایــد اســتراتژی خــود را تعریــف کنیــم.
دائمــی افــزود :بایــد دســتور العمــل هــا را بهتدریــج
اصــاح کنیــم تــا از صادرکننــده نفــت بــه صادرکننــده
کاال تبدیــل شــویم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــران در بیــن  ۲۰۰کشــور دنیــا ،جــزء ســه کشــور دارای
کمتریــن تعرفــه بــرق اســت؛ عــاوه بــر ایــن در هیــچ جــای
دنیــا نــرخ بــرق بــرای بخــش کشــاورزی تــا ایــن انــدازه
پاییــن نیســت ،بــه همیــن دلیــل مســووالن وزارت نیــرو
برنامههایــی را بــرای افزایــش قیمــت ایــن کاال بــه هیــات
دولــت ارائــه دادهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در بخــش بــرق ســاالنه حداقــل ۷۰۰۰
میلیــارد تومــان مابهالتفــاوت قیمــت تمــام شــده در نــرخ
تکلیفــی بــدون احتســاب هزینــه ســوخت اســت و ســاالنه
 ۲۴۰میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق یارانــهای در داخــل
کشــور بــه فــروش میرســد کــه فاصلــه قیمــت تمــام شــده
و فــروش تکلیفــی تبدیــل بــه بدهــی میشــود .عــاوه بــر
ایــن ،اگــر ســوخت نیروگاههــا حســاب شــود یاران ـهای کــه
دولــت بابــت ایــن مابهالتفــاوت پرداخــت میکنــد ،بالــغ بــر
 ۱۵هــزار میلیــارد تومــان در ســال اســت.
همچنیــن نــرخ بــرق در مناطــق گرمســیر کشــور حــدود
 ۱۶تــا  ۱۷تومــان اســت کــه ایــن نرخهــا نســبت بــه
تعرفههــای بــرق ســایر کشــورها بســیار پاییــن اســت ،در
همیــن راســتا هوشــنگ فالحتیــان معــاون بــرق و انــرژی
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه مابهالتفــاوت قیمتهــای تکلیفــی
و واقعــی در حــوزه بــرق ،از ارائــه پیشــنهاد افزایــش قیمــت
بــرق بــه هیــات دولــت خبــر داد و گفــت :پیشــنهادی بــرای
ســامان دهــی بــه اقتصــاد آب و بــرق بــه دولــت ارائــه شــده
کــه امیدواریــم بــا تصویــب آن بتــوان بخشــی از مشــکالت
ایــن بخــش را جبــران کــرد.
در مجمــوع مســووالن وزارت نیــرو معتقدنــد کــه تعرفههــای
بــرق در ایــران در قیــاس بــا کشــورهای دیگــر بســیار
ارزانتــر اســت بــه طوریکــه در میــان کشــورهای اروپایــی
ســوئد کمتریــن و ایتالیــا بیشــترین قیمــت بــرق را دارنــد
کــه البتــه ایــن نــرخ در ایــران از کشــور ســوئد کمتــر اســت.
شــهروندان ایتالیایــی بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت انــرژی
الکتریکــی  ۱۵.۷ســنت بــه اضافــه مالیــات مربوطــه را
پرداخــت میکننــد .همچنیــن آلمــان بــا قیمــت ۱۵.۲۲
ســنت و انگلســتان بــا فــروش هــر کیلــووات ســاعت بــرق بــه
قیمــت  ۱۴.۱۶ســنت ،بیشــترین قیمــت بــرق را در ســطح
جهــان دارنــد.
عــاو ه بــر ایــن شــهروندان کشــور بلژیــک ،پرتغــال و
اســپانیا بــه ترتیــب بــا پرداخــت  ۱۱.۱۷ســنت۱۱.۰۵ ،
ســنت و  ۱۱.۰۴ســنت بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت

انـرژی
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قائممقام وزیر نیرو در افتتاحیه هفدهمین
:نمایشگاه بینالمللی صنعت برق اعالم کرد

فعالیت شرکتهای
برق ایران در ۳۰
کشور جهان

زمان اصالح قیمت
برق فرارسید

انــرژی الکتریکــی در جایگاههــای بعــدی قــرار دارنــد ،ایــن
درحالــی اســت کــه در ســال گذشــته میــادی ســاکنان
کشــور اســلوواکی بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت انــرژی
الکتریکــی  ۹.۹ســنت و ســاکنان آمریــکا نیــز  ۹.۴۳ســنت
پرداخــت کردنــد.
از ســوی دیگــر کشــورهای فرانســه ،آفریقــای جنوبــی،
اتریــش ،لهســتان ،هلنــد ،اســترالیا و جمهــوری چــک نیــز
قیمــت برقــی بیــن  ۸تــا  ۸.۹ســنت بــه ازای هرکیلــووات
ســاعت بــرق دارنــد و کشــورهای کانــادا بــا  ۷.۲۳ســنت،
فنالنــد بــا  ۶.۴۲ســنت و ســوئد بــا  ۵.۳۴ســنت نیــز در
جایگاههــای بعــدی قــرار گرفتهانــد.
در ایــران میانگیــن قیمــت بــرق  ۶۰تومــان معــادل  ۲ســنت
بــه ازای هرکیلــووات ســاعت انــرژی اســت بههمیــن دلیــل
بســیاری معتقدنــد کــه افزایــش تعرفههــای بــرق میتوانــد
موجــب مدیریــت مصــرف شــود بــر همیــن اســاس بایــد
گفــت کــه افزایــش قیمــت ایــن تعرفــه میتوانــد اثــرات
مثبتــی در راســتای صرفــه جویــی انــرژی داشــته باشــد

قائممقــام وزیــر نیــرو گفــت :خوشــبختانه فعــاالن
داخلــی صنعــت بــرق در ســالهای بعــد از انقــاب
بــه یــک خودبــاوری رســیدهاند ،بــه گونــهای کــه مــا
شــاهد تأمیــن بیــش از  ۹۵درصــد تجهیــزات صنعــت
در داخــل هســتیم.
بهگــزارش خبرنــگار انــرژی امــروز ،ســتار محمــودی
امــروز در حاشــیه آییــن افتتــاح هفدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق اظهــار داشــت :هــر ســاله
در نمایشــگاه صنعــت بــرق ســعی میشــود تــا از
شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی دعــوت شــود
تــا بــه ارائــه آخریــن دســتاوردهای خــود در ایــن
نمایشــگاه بپردازنــد ،در واقــع ایــن نمایشــگاه بســتر و
میعادگاهــی بــرای شــرکتهای فعــال در صنعــت بــرق
جهــت مالقــات بــا یکدیگــر و آشــنایی بــا قابلیتهــای
همدیگــر اســت.
وی افــزود :حضــور شــرکتهای خارجــی در ایــن
نمایشــگاه میتوانــد فرصتــی بســیار خــوب بــرای
تبــادل افــکار و تجربیــات بــرای شــرکتهای داخلــی
باشــد و همچنیــن میتوانــد فرصــت مغتنمــی باشــد
بــرای آشــنایی ایــن شــرکتها بــا یکدیگــر و شــنایی
بــا آخریــن دســتاوردهای یکدیگــر کــه میتوانــد در
تدویــن اســتراتژیهای آینــده شــرکتهای فعــال در
ایــن نمایشــگاه بســیار مفیــد باشــد.
وی تصریــح کــرد :براســاس گزارشهــای دریافتــی
بــه نظــر میرســد خوشــبختانه در نمایشــگاه هفدهــم
نیــز شــرکتها بــا تمــام تــوان و قــدرت خــود حضــور

یافتــه انــد و ســعی کردنــد در ایــن نمایشــگاه بــه ارائــه
آخریــن دســتاوردهای خــود بپردازنــد.
محمــودی اضافــه کــرد :یکــی از اهــداف اصلــی مــا
از برگــزاری ایــن نمایشــگاه فراهــم کــردن زمینــه ای
بــرای شــرکتهای داخلــی جهــت گفتگــو بــا همتایــان
خارجــی جهــت انتقــال تکنولــوژی و جــذب ســرمایه
گــذاری اســت.
وی تأکیــد کــرد :شــرکتهایی کــه بتواننــد شــرکتهای
خارجــی در ایــن زمینــه پیــدا کننــد از تســهیالت ویــژه
گمرکــی و ســایر مزایــا برخــوردار خواهند شــد.
وی تصریــح کــرد :از جملــه مزایــای دیگــر ایــن
نمایشــگاه ورود زمینــه حضــور شــرکتهای داخلــی در
بازارهــای خــارج از کشــور اســت ،بــه طــوری کــه در
همیــن منطقــه خاورمیانــه مــا شــاهد وجــود یــک بــازار
 ۴۰۰میلیونــی بــرای محصــوالت شــرکتهای ایرانــی
اســت کــه میتوانــد بــه اقتصــاد صنعــت و شــکوفایی
آن نیــز کمــک کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :خوشــبختانه فعــاالن داخلــی
صنعــت بــرق در ســالهای بعــد از انقــاب بــه یــک
خودبــاوری رســیده انــد ،بــه گونــهای کــه مــا شــاهد
تأمیــن بیــش از  ۹۵درصــد تجهیــزات صنعــت در
داخــل هســتیم.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو گفــت :خوشــبختانه همیــن االن
شــرکتهای مــا در حــال حاضــر در بیــش از  ۳۰کشــور
دنیــا فعــال هســتند و در ایــن کشــورها در حــال راهبری
طرحهــای اجرایــی خــود هســتند.
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رشد  ۱۱درصدی صادرات فرآورده
های پتروشیمی

مرضیــه شــاهدایی در مراســمی کــه دقایقــی قبــل بــا
حضــور وزیــر نفــت در محــل ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد،
بعنــوان مدیرعامــل شــرکت ملــی پتروشــیمی تودیــع و
بعنــوان قائــم مقــام وزیــر معارفــه شــد.
وی در ایــن مراســم طــی ســخنانی بــا اعــام اینکــه طــی
٢٠مــاه حضــورش در شــرکت ملــی پتروشــیمی ،ظرفیــت
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی از نظــر تنــاژ بــا رشــدی
۹درصــدی روبــرو بــوده اســت ،گفــت :در بخــش صــادرات
فــرآورده هــای پتروشــیمی نیــز از نظــر تنــاژ و ارزش،
شــاهد رشــد ١١درصــدی بودیــم.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول،در مــدت مذکــور میــزان
فــروش محصــوالت پتروشــیمی در داخــل کشــور رشــد
١٦-١٧درصــدی را تجربــه کــرد.
شــاهدایی ضمــن تشــکر از حســن ظــن وزیــر نفــت بــه
منظــور انتخــاب وی بــرای قائــم مقامــی ایــن وزیــر ،گفــت:
طــی مــدت فعالیتــم در شــرکت ملــی پتروشــیمی تــاش
کــردم تــا در چارچــوب اختیــارات و قوانیــن عمــل کنــم و
همچنیــن مباحــث مربــوط بــه حمایــت از محیــط زیســت،
مســئولیت اجتماعــی ،شــفاف ســازی و تامیــن منافــع ذی
نفعــان را تامیــن کنــم.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،طــی ســال  ۹۵تــا ۱۱ ،۹۶
طــرح بــه بهــره بــرداری رســید و در ســال جــاری نیــز ۴
طــرح دیگــر در حــال راه انــدازی اســت.
وی از جملــه اقدامــات پســابرجام شــرکت ملی پتروشــیمی
بــه امضــای تفاهــم نامــه ای بــا شــرکت توتــال ،شــل ،لینده
و  ...اشــاره کــرد و گفــت :ایــن تفاهــم نامــه هــا در مرحلــه
فعــال شــدن و اجرایــی شــدن هســتند .یکــی دیگــر کــه
بحــث هایــی کــه بــه منظــور انجــام اجــرای ســریع تــر
فعالیــت هــای ایــن شــرکت و حــل مشــکالت آن انجــام
شــد ،انســجام ارتبــاط بیــن شــرکت هــای خصوصــی و
شــرکت ملــی پتروشــیمی بــه عنــوان نهــاد حاکمیتــی بــود.
وی ادامــه داد :صنعــت پتروشــیمی اســتعداد رشــد و توســعه
را دارد و مهمتریــن ســرمایه آن را مــی تــوان عــاوه بــر
ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش نیــروی انســانی ماهــر
دانســت.

انـرژی
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همه تبعات افزایش قیمت
بـــــرق

نایــب رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران گفــت« :تصمیــم دربــاره قیمــت
بــرق نبایــد قربانــی مالحظــات سیاســی شــود».
علیرضــا کالهیصمــدی در گفــت وگــو بــا خبرگــزاری
خبرآنالیــن دربــاره اولویتهــا بــرای برنامهریــزی
در صنعــت بــرق ،اظهــار داشــت« :تصمیــم درســت و
ضــروری در شــرایط کنونــی در صنعــت بــرق ،افزایــش
نــرخ بــرق اســت کــه تبعــات سیاســی دارد».
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش نــرخ بــرق ،یــک تصمیــم
منطقــی چــه از نظــر کارشناســی و چــه از نظــر
اقتصــادی خواهــد بــود ،افــزود« :مــا تــورم را در ۲۰
ســال اخیــر در نــرخ تمــام خدمــات عمومــی و دولتــی
داشــتیم؛ از جملــه گاز و مخابــرات .ایــن در شــرایطی
اســت کــه بــرق کمتریــن شــیب رشــد افزایــش قیمــت
را داشــته اســت».
نایــب رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران تصریــح کــرد« :پاییــن بــودن
نــرخ بــرق و آب باعــث عــدم کنتــرل مصــرف میشــود
و در عیــن حــال ،وزارت نیــرو بــا چالــش اقتصــادی
مواجــه خواهــد شــد».
کالهیصمــدی عنــوان کــرد« :وزارت نیــرو جــزو
بدهکارتریــن وزارتخانــه هاســت و افزایــش نــرخ بــرق
میتوانــد جــزو منطقیتریــن تصمیمهــا در شــرایط
کنونــی باشــد .امیــدوارم ایــن موضــوع قربانــی
مالحظــات سیاســی نشــود».
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه چطــور مــا مخابــرات
را گــران میکنیــم و بنزیــن و گاز افزایــش قیمــت
دارنــد ،امــا در رابطــه بــا بــرق محافظــه کارانــه عمــل
میکنیــم؟ متذکــر شــد« :نســبت هزینــه بــرق در
ســبد هزینــه یــک خانــوار ایرانــی یکســوم تــا یــک
چهــارم نــرم جهانــی اســت».
نایــب رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران خاطرنشــان کــرد« :مــا حاضــر
هســتیم ۱۰۰هــزار تومــان پــول موبایــل بدهنــد ،امــا
حاضــر نیســتیم  ۱۵هــزار تومــان پــول قبــض بــرق را
بدهیــم».
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هر هزار مگاوات برق تجدیدپذیر،
چهار هزار شغل ایجاد می کند
رییــس موسســه آمــوزش عالــی  -علمــی
کاربــردی صنعــت آب و بــرق از راه انــدازی
مرکــز آمــوزش انــرژی هــای تجدیدپذیــر در ایــن
موسســه خبــر داد و گفــت :بــه ازای ایجــاد هــر
یــک هــزار مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر ،ســه تــا
چهــار هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد مــی شــود.
«داود توکلــی» امــروز (یکشــنبه) در نشســتی خبــری در
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بــرق میــزان ظرفیــت
ایجــاد شــده در انــرژی هــای تجدیدپذیــر را  500تــا 600
مــگاوات عنــوان کــرد و گفــت :ایــن ظرفیــت تــا پایــان
امســال بــه یــک هــزار مــگاوات مــی رســد و قــرار اســت
تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه ،ایــن رقــم بــه پنــج
هــزار مــگاوات برســد.
وی ادامــه داد :در تولیــد بــرق حرارتــی ،بــه ازای هــر یــک
هــزار مــگاوات ظرفیــت 500 ،نفــر فرصــت شــغلی در
ســایت تولیــدی و ســه تــا چهــار برابــر ایــن ظرفیــت در
بخــش تولیــد تجهیــزات ،نگهــداری ،تعمیــرات اشــتغال
زایــی ایجــاد مــی شــود.
رییــس موسســه آمــوزش عالــی علمــی  -کاربــردی
صنعــت آب و بــرق افــزود :ســایت هــای تولیــدی انــرژی
هــای تجدیدپذیــر (انــرژی هــای خورشــیدی و بــادی)
نســبت بــه ســایت هــای تولیــد بــرق حرارتــی نیــاز
کمتــری بــه نیــروی انســانی دارد امــا در بخــش تولیــد
تجهیــزات ،پنــل هــای خورشــیدی ،باطــری هــا اشــتغال
زایــی قابــل توجهــی بــه همــراه خواهــد داشــت.
توکلــی افــزود :در مرکــز آمــوزش انــرژی هــای
تجدیدپذیــر ،دوره هــا ،ســمینارها و کارگاه هایــی بــا
همــکاری کشــورهای پیشــرو در انــرژی هــای تجدیدپذیر

از جملــه آلمــان ،برگــزار مــی شــود.
وی افــزود 20 :دوره آموزشــی بــا همــکاری ســازمان
انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق
(ســاتبا) در زمینــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر طراحــی
شــده اســت و دوره هــای مهارتــی نیــز بــا دانشــگاه جامــع
علمــی  -کاربــردی راه انــدازی خواهــد شــد.
توکلــی دربــاره فعالیــت هــای ایــن موسســه گفــت:
موسســه آمــوزش عالــی علمــی  -کاربــردی صنعــت آب
و بــرق بــه مهــارت آمــوزی برخــی رشــته هــای مغفــول
مانــده در صنعــت آب و بــرق (بیــن رشــته ای هــا) مــی
پــردازد.
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن ،دوره هــای آموزشــی بــدو
خدمــت و حیــن خدمــت را بــرای فعــاالن صنعــت آب و
بــرق دســتگاه هــای زیرمجموعــه وزارت نیــرو و همچنین
پیمانــکاران بخــش خصوصــی برگــزار مــی کنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،ایــن موسســه دارای هفــت
مجتمــع عالــی آموزشــی پژوهشــی در تهــران ،اصفهــان،
تبریــز ،مشــهد ،کرمانشــاه ،بــه شــیراز و اهــواز ،دو واحــد
آموزشــی و  20دفتــر آموزشــی در سراســر کشــور اســت
کــه در ســطوح مدیریتــی ،فنــی -تخصصــی ،عمومــی،
تکنســینی و کارگــری بــه ارایــه خدمــات آموزشــی مــی
پــردازد.
بــه گــزارش ایرنــا ،هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
بــرق دیــروز بــا حضــور  458شــرکت داخلــی و 310
شــرکت خارجــی از  30کشــور مختلــف آلمــان ،چیــن،
ترکیــه ،ایتالیــا ،اســپانیا ،فنالنــد ،لهســتان ،انگلســتان،
ســوئد ،امــارات ،روســیه آغــاز بــکار کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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تفکر خالق
تفکــر خــاق اثــر تــام وجــک شــامل تمریــن هایــی بــرای آمــاده ســازی ،تقویــت و تکامــل مهمتریــن ســرمایه بشــر ،یعنــی
ذهــن و فکــر اســت .تــام وجــک در ایــن کتــاب صوتــی مجموعــه ای متفــاوت ،متنــوع و جامــع از تمریــن هــای فکــری بــا هــدف
ظرفیــت ســازی ذهنــی و پیشــگیری از نقصــان آن را جمــع آوری کــرده اســت.
تفکــر خــاق ،نظیــر ورزشــگاهی بــه شــنونده تمرینهایــی را میآمــوزد کــه بتوانــد عضلههــای فکــری و ذهنــی را آمــاده و
چــاالک ســازد و میآمــوزد کــه چگونــه بــر دقــت ،تمرکــز و نیــروی حافظــه خویــش بیافزایــد
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