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عبرت از اشتباهات تاریخی
در اقتصاد

عوضمحمد پارسا ِرییس هیت مدیره فدراسیون
صادرات انرژی
اشــتباهات تاریخــی شــبیه اشــتباه مجلــس هفتــم در مــورد تثبیــت قیمــت
حامــل هــای انــرژی نتایــج غیرقابــل جبرانــی را بــرای اقتصــاد ایــران بــه یــادگار
گذاشت،اشــتباهاتی کــه مســیر اقتصــاد کشــور را تغییــر داد .حــال آنکــه واقعــی
ســازی قیمــت حامــل هــای انــرژی از افــراط و شــیب تنــد و افزایــش قیمتهــا
جلوگیــری مــی کــرد.
اغلــب کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بهتریــن راه حــل بــرای شــرایط کنونــی
کشــور ایــن اســت کــه در یــک فاصلــه  ۳تــا  ۱۰ســاله قیمــت حامــل هــای
انــرژی قابــل قاچــاق ســریعتر و بــا شــیب تندتــر واقعــی شــود و قیمــت حامــل
هــای انــرژی شــبیه گاز ،آب و بــرق را نیــز کــه مــی توانــد بــا شــیب مالیــم تــر
و ده ســاله واقعــی شــود ،بــه همیــن شــکل بــه وضعیــت مطلــوب مــی رســد،
مشــروط بــه اینکــه قیمــت ارز را هــم مطابــق برنامــه ششــم توســعه هــر ســاله
معــادل تــورم داخلــی منهــای تــورم خارجــی واقعــی شــود.
از ســویی ایجــاد امنیــت اقتصــادی و روابــط بیــن الملــل مطلــوب و اعتمــاد
داشــتن بــه برنامــه هــای نهایتــا بیســت ســاله و پنــج ســاله و اجــرای آنهــا و
ثبــات تصمیــم گیــری و رویــه عــدم دخالــت سیاســت در اقتصــاد و اقتصــاد
در سیاســت و محیــط رقابتــی در کســب و کار و خصوصــی ســازی واقعــی و
اعــام شــیب افزایــش قیمــت حامــل هــای انــرژی و مفیــد بــودن آن مــی توانــد
ســرمایه هــای کوچــک و بــزرگ داخلــی و خارجــی را بــه تدریــج در بخــش
انــرژی جــذب کنــد.
اقتصــاد ایــران نیــاز دارد کــه خصوصــی ســازی واقعــی را تجربــه کنــد ،انحصارات
از بیــن برونــد و درآمدهــای نفتــی بــا شــیب باالتــر از ســالی ســه درصــد بــه
صنــدوق توســعه ملــی واریــز شــود ،تــا در ســال  ۱۴۰۴یعنــی موعــد پیــش بینی
شــده بــرای تحقــق چشــم انــداز ،دولــت بــدون وابســتگی بــه درآمــد نفــت از
محــل درآمدهــای مالیاتــی هزینــه اش را تامیــن نمایــد.
اگــر مجلــس بــرای ســال آینــده بــه دولــت اجــازه مــی داد کــه قیمــت حامــل
هــای انــرژی را اصــاح کند،درآمــد بســیار بزرگــی از محــل اصــاح قیمــت
حامــل هــای انــرژی حاصــل ادامــه در صفحــه 3

پیشنهاد استراتژیک روحانی به اعراب

یک اتحادیه بزرگ
تشکیل دهیم

رییسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه مــا خواهــان صلــح و امنیــت
بــا جهــان هســتیم ،گفــت :تمــام کشــورهای منطقــه خلیجفــارس
و دریــای عمــان در ســایه قــدرت ملــت ایــران میتواننــد در فکــر
تشــکیل یــک اتحادیــه بــزرگ باشــند.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،حســن روحانــی در ســخنرانی امــروز خــود در جمــع
مــردم بندرعبــاس بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا خواهــان صلــح و امنیــت بــا جهــان
هســتیم ،اظهــار کــرد :تــا روزی کــه جهــان بــا نــگاه صلــح بــه مــا نــگاه کنــد ،مــا
حافظــان ایــن مســیر اســتراتژیک در ایــن منطقــه هســتیم و تــا روزی کــه دنیــا
فکــر توطئــه نســبت بــه ملــت ایــران را در ســر نپرورانــد امنیــت ایــن مســیر را
حفــظ خواهیــم کــرد.
وی همچنیــن افــزود :مــا بــه کشــورهای حاشــیه جنــوب خلیجفــارس اعــام
میکنیــم کــه همســایه خوبــی بــرای شــما بــوده ،هســتیم و خواهیــم بــود،
دیگــران شــما را اغفــال نکننــد .بیگانــگان و بدخواهــان پشــت ســر شــما شــعار

ندهنــد ،زیــرا آنهــا بــه فکــر منافــع شــما نیســتند .آنهــا بــه ایــن فکــر میکننــد
کــه چگونــه ســاح خــود را بــه قیمــت گــران بــه شــما بدهنــد و نفــت شــما را
ارزان ببرنــد.
رییسجمهــور ادامــه داد :مــن اعــام میکنــم تمــام کشــورهای کنــار ایــن آبــراه
مهــم از هنــد و پاکســتان گرفتــه تــا کشــورهای ســواحل عمــان و خلیجفــارس،
ســواحل عربســتان و ســایر کشــورها تــا عــراق همــه میتواننــد در ســایه قــدرت
ملــت ایــران و تصمیــم صلحخواهانــه ایــن ملــت ،در فکــر تشــکیل یــک اتحادیــه
بــزرگ بــرای تجــارت ،گردشــگری ،صنایــع و انــرژی باشــند.

برای قدرت دفاعی خود با هیچ کشوری مذاکره نخواهیم کرد.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در جنــگ تحمیلــی و همچنیــن جنــگ دوم
خلیجفــارس مــردم ایــران امنیــت ایــن آبــراه بــزرگ بینالمللــی را حفاظــت
کردنــد ،تصریــح کــرد :مــردم میتوانســتند ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی
یــک اتحادیــه بــزرگ تشــکیل دهیــم ظریــف ،وزیــر خارجــه ایــران را در ســفر بــه
رییسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه مــا خواهــان کشــورهای صربســتان ،بلغارســتان ،کرواســی و
.
صلــح و امنیــت بــا جهــان هســتیم ،گفــت :تمــام بوسنی همراهی کردند مشروح خبر
کشــورهای منطقــه خلیجفــارس و دریــای عمــان
در ســایه قــدرت ملــت ایــران میتواننــد در فکــر ایــران مــی توانــد یــک تامیــن کننــده
ـن
ـنی و هرزگویـ
ـرای بوسـ
ـرژی بـ
ـن انـ
تشــکیل یــک اتحادیــه بــزرگ باشــند .مشــروح مطمئـ

خبــر
باشــد محمــد جــواد ظریــف در ادامــه ســفر
خــود بــه بوســنی و هرزگویــن بــا اعضــای
چگونــه ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه شــورای ریاســت جمهــوری بوســنی و هرزگویــن
تبدیــل مــی شــود؟ حمیدرضــا صالحــی دبیــر دیــدار و گفتوگــو کــرد .مشــروح خبــر
کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
.
در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی گــروه فرانســـه بــه دنبــال ســفت کــردن جــای
ـران وزیــر
ـود در ایـــــ
ـادی خـ
ـای اقتصـ
اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان،؛ دربــاره پـ
خــط لولــه انتقــال گاز تاپــی کــه قــرار اســت گاز امورخارجــه فرانســه در حالــی در راس یــک هیــات
ترکمنســتان را بــا گــذر از افغانســتان بــه پاکســتان عالــی رتبــه وارد ایــران شــد کــه قــرار اســت در
و هنــد برســاند مشــروح خبــر
ایــن ســفر مذاکــرات گســترده ای در حــوزه هــای
سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی صــورت گیــرد

بــرق ،گنــج پنهــان اقتصــاد ایــران ایــران مشروح خبر

.

میتوانــد بــه مرکــز مبــادالت بــرق منطقــه تبدیــل
شــود .ایــن موضــوع خــود بــه مثابــه فرصتــی بــرای ارمنســتان دریچــه ورود ایــران بــه بــازار
کســب درآمد ارزی و اشــتغال زایی در کشــور اســت .منطقــه اوراســیا اســت وزیــر نیــرو گفــت:
فرصتی که مشروح خبر
 .ایــران بــه ارمنســتان بــه عنــوان دریچ ـهای بــرای
ورود بــه بــازار منطقــه اوراســیا بــا  ۱۸۰میلیــون
مشــروح خبــر
تــاش بخشخصوصــی بــرای بهبــود جمعیــت نــگاه میکنــد

شــاخص تجــارت بینالمللــی و آزادی
ـی در
ـی مهندسـ
ـات فنـ
ـادرات خدمـ
ـق صـ
اقتصــادی در نشســتی کــه عصــر سهشــنبه بــه رونـ
دعــوت مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری خارجــی گــروی توجــه اســت یکــی از ظرفیــت هــای

اتــاق تهــران و بــا حضــور نماینــدگان چندیــن
تشــکل مرتبــط بــا تجــارت خارجــی کشــور برگــزار
شد ،مشروح خبر

تســهیل صــدور روادیــد و اتخــاذ راهبــرد
لغــو آن در آینــده نزدیــک اعضــای هیــات

تجــاری ایــران کــه بــه سرپرســتی مســعود
خوانســاری ،رئیــس اتــاق تهــران ،محمدجــواد
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صادراتــی ایــران که مــی توانــد کشــور را از صادرات
تــک محصولــی و نفــت رهــا کنــد ،صــادرات خدمات
فنــی مهندســی اســت .صادراتــی کــه ارزآوری باال و
ظرفیــت زیــادی دارد .امــا طــی دوره هــای مختلــف،
همیشــه ایــن بخــش از صــادرات آنطــور کــه بایــد و
شــاید مــورد توجــه نبــوده اســت مشــروح خبر

2

اخبار کوتاه
ســاخت نیــروگاه خورشــیدی توســط کــره
.
جنوبــی در ایــران مشــروح خبــر
ـیمی
ـوالت پتروشـ
ـران ،محصـ
ـادرات ایـ
ـف صـ
نصـ
.
اســت مشــروح خبــر
تمرکــز وزارت نفــت بــر  ۱۰قــرارداد جدیــد

مشــروح خبــر

.

ـرژی
ـوزه انـ
ـد در حـ
ـران و هنـ
ـای ایـ
همکاریهـ
.
توســعه مییابــد مشــروح خبــر
ـان درآمد
ـارد تومـ
ـزار میلیـ
ـاالنه  ۱۸هـ
ـر سـ
توانیـ
.
دارد مشروح خبر

ـرکتهای ایرانی مشــروح خبر
شـ
ـم
ـه تفاهـ
ـت بـ
ـت نفـ
ـعه صنعـ
ـاره توسـ
ـد دربـ
بایـ
.
ـیم مشــروح خبــر
ـی برسـ
ملـ
واردات نفــت آســیا از ایــران افزایــش یافــت

مشــروح خبــر

بلغارســتان دروازه ورود ایــران بــه
اروپــا اســت مشــروح خبــر

روســیه :نگــران تامیــن گاز نباشــید! مشــروح
.
خبــر

شــرکتهای ایرانــی بــرای عــراق تجهیــزات
 LPGمیسازند مشروح خبر
مایکروســافت مشــتری انــرژی خورشــیدی شــد

مشــروح خبــر

.

افزایــش دو برابــری ســبزترین شــهرهای جهــان
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مشــروح خبــر

آغــاز بــه کار نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی
توربیــن و ژنراتــور مشــروح خبــر
توافــق تاجیکســتان و ازبکســتان در زمینــه
..
صادرات انرژی مشروح خبر
جزئیــات برگــزاری کارگاه نفتــی بــرای

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صفحه11
ادامهازازصفحه
ادامه
بــه دالیلــی نــه چنــدان غیرمنطقــی ،جهــان را در فشــار
قــرار دهنــد ،امــا مــردم ایــران و هرمــزگان و پاســداران
ایــن ســرزمین نخواســتند از مــردم جهــان انتقــام بگیرنــد.
در طــول جنــگ تحمیلــی نیــروی دریایــی و هوایــی
قدرتمنــد ارتــش جمهــوری اســامی ایــران از ایــن آبــراه
حفاظــت کــرده و بــا اســکورت اف ۱۴هــا و ناوچههــای
نیــروی دریایــی ،نفتکشهــا بــه ســامت از ایــن منطقــه
عبــور کردنــد .اکنــون نیــز ایــن آبــراه مهــم توســط نیــروی
دریایــی ســپاه و ارتــش حفاظــت میشــود .نیــروی دریایــی
همچنیــن در تنگــه بابالمنــدب ،دریــای ســرخ و اقیانــوس
هنــد حافــظ کشــتیرانی تجــاری جهــان اســت.
رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه مــا بــه تمــام جهانیــان اعــام
میکنیــم کــه آنچــه بــرای دفــاع از ســرزمینمان نیــاز
داشــته باشــیم بــه دســت هنرمنــدان ،صنعتگــران ،ســربازان
و ســردارانمان تهیــه خواهیــم کــرد ،گفــت :مــا از جهانیــان
اجــازه نخواهیــم گرفــت .ایــن فرمــان خــدا بــه ماســت کــه
در برابــر دشــمنان ایســتادگی کنیــم و اینکــه هــر کــس کــه
بخواهــد در ســایه توطئــه ایــران را مــورد نــگاه خائنانــه قــرار
دهــد در برابــرش میایســتیم.
وی تاکیــد کــرد :مــا بــرای ســاخت موشــک ،تانــک ،نفربــر
و هلیکوپترمــان از کســی اجــازه نگرفتیــم و نخواهیــم
گرفــت .مــا بــرای تامیــن امنیــت منطقــه نیــاز بــه بیگانــگان
نداریــم امــا بــرای ترتیبــات امنیــت منطقــه آمادهایــم تــا بــا
کشــورهای همســایه و دوســتمان بــه مذاکــره بنشــینیم.
روحانــی بــا اشــاره بــه تالشهــای آمریــکا بــرای آســیب
زدن بــه ملــت ایــران ،اظهــار کــرد :آمریــکا چنــد بــار تــاش
کــرد تــا بــه ملــت ایــران ضربــه وارد کنــد .در برجــام آمــد
و حرفهــای غیرمنطقــی زد و همزمــان بــا پاســخی کــه
رییسجمهــور آمریــکا داد تمــام کشــورهای اروپایــی و
بســیاری از کشــورهای جهــان ســخنان نادرســت او را نســبت
بــه ملــت ایــران محکــوم کردنــد و در ایــن مســیر آمریــکا در
انــزوا قــرار دارد و هــر کاری بعــد از ایــن علیــه ملــت ایــران
بکنــد در انــزوا خواهــد بــود.
رییسجمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا پــای پیمانمــان
ایســتادهایم تــا روزی کــه طــرف مقابــل پیمــان را زیــر پــا
نگذاشــته اســت ،اظهــار کــرد :مــا بــه تعهداتمــان پایبنــد
هســتیم امــا نمیگذاریــم کــه دیگــران از آن ســوء اســتفاده
کننــد.

انـرژی

شماره نود یک  //هفته دوم اسفند هزار و سیصد نود و شش

مــردم یمــن بــاز بگذاریــد .وقتــی راه آنجــا بــاز میشــود
وزیر نیرو مطرح کرد؛
بیاییــد و بــه مــردم ســتمدیده یمــن کمــک کنیــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره دوبــاره بــه
تالشهــای آمریــکا بــرای ضربــه زدن بــه ملــت ایــران،
اظهــار کــرد :آمریــکا در ســالهای اخیــر ســه بــار علیــه
ایــران عمــل کــرده اســت و بــه جایــی نرســیده و تــا زمانــی
کــه ملــت ایــران متحــد در کنــار یکدیگــر ایســتاده باشــند و
بــه فکــر توســعه کشــور در کنــار یکدیگــر باشــند بــه هیــچ
جایــی نخواهــد رســید .توســعه ایــران را ملــت مــا تضمیــن
میکنــد و دولــت و مــردم در کنــار هــم قــرار دارنــد تــا از
تنگناهــا عبــور کنیــم.

میخواهند نفتتان
را ارزان ببرند
وی تاکیــد کــرد :آمریــکا وقتــی در موضــوع برجــام تنهــا
مانــد بــار دیگــر بــه صحنــه آمــد تــا از انتقــادات و یــا
اعتراضــات برخــی از مــردم در دی مــاه ســوء اســتفاده کنــد
و پرونــده ایــران را بــه شــورای عالــی امنیــت ســازمان ملــل
ببــرد ،امــا از  ۱۵کشــور عضــو شــورای امنیــت ،آمریــکا بــاز
هــم تنهــا مانــد و منــزوی شــد .دو شــب پیــش هــم بــار
دیگــر آمریــکا بــه شــورای امنیــت رفــت تــا دربــاره یمــن،
ایــران را محکــوم کنــد امــا بــاز هــم تنهــا مانــد و تیــرش
بــه ســنگ برخــورد کــرد.
روحانــی بــا تقدیــر از مواضــع روســیه در قبــال ایــران
در شــورای امنیــت ،اظهــار کــرد :مــا از مواضــع داهیانــه
و برحــق همســایهمان روســیه کــه بــه موقــع ،دقیــق و
درســت بــود تقدیــر میکنیــم و همچنیــن از برخــی دیگــر
از کشــورها کــه اینچنیــن موضــع گرفتنــد و در کنــارش
آمریــکا و انگلیــس را بــرای مواضعشــان تقبیــح میکنیــم.
وی ادامــه داد :مــا بــه آنــان میگوییــم اگــر بــه دنبــال
امنیــت مــردم یمــن هســتید اجــازه ندهیــد موش ـکهای
عربســتان بــر ســر مــردم آنجــا ببــارد .اگــر بــه دنبــال
امنیــت مــردم یمــن هســتید بمبهــای ناپالــم در اختیــار
عربســتان نگذاریــد کــه همــه بمبهــای ســمی هســتند.
بمبهــای ممنــوع خوشــهای را در اختیــار آنــان قــرار
ندهیــد.
رییسجمهــور افــزود :راه رســاندن آذوقــه و غــذا را بــه

فــاز دوم پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس بهــار
ســال آینــده افتتــاح میشــود
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه بــه زودی  ۳۶میلیــون
لیتــر بنزیــن ۱۴ ،میلیــون لیتــر گازوئیــل و  ۳میلیــون لیتــر
ســوخت هواپیمــا در اســتان هرمــزگان تولیــد خواهــد شــد،
گفــت :فــاز دوم پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس بهــار ســال
آینــده افتتــاح میشــود.
روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی از مطالبــات مــردم اســتان
هرمــزگان در ادامــه ســخنانش بــه افزایــش ایجــاد  ۹۵۰هزار
شــغل در فصــل پاییــز امســال نســبت بــه ســال گذشــته
اشــاره کــرد و گفــت :مــا بــه چنیــن موضوعــی افتخــار
میکنیــم و از اینکــه تــا آخــر ســال تــورم تــک رقمــی
میمانــد نیــز افتخــار میکنیــم .مــا در هــر اتفاقــی از
قبیــل ســیل و زلزلــه و یــا حادثــهای کــه بــرای کشــتی
و هواپیماهــای مــا پیــش میآیــد مــردم مــا کنــار هــم
هســتند و ایــن موضــوع افتخارآمیــز اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســفر امــروزش بــه اســتان هرمــزگان
 ۱۵طــرح مهــم بــه ارزش بیــش از چهــار میلیــارد تومــان
در ایــن اســتان افتتــاح خواهــد شــد ،اظهــار کــرد :مــا در
همیــن ســفر آغــاز عملیــات  ۱۵طــرح مهــم دیگــر را هــم به
ارزش بیــش از دو هــزار میلیــارد تومــان اعــام میکنیــم و
میدانیــم کــه مــردم هرمــزگان نیازمنــد توســعه بهداشــتی
و درمانــی هســتند و ایــن کار را بــه حــول قــوه الهــی انجــام
میدهیــم.
وی در پایــان تاکیــد کــرد :مــا قــول میدهیــم کــه از
صنــدوق توســعه ملــی در مــواردی مثــل حــل مشــکل آب
بــه اســتان هرمــزگان کمــک کنیــم و بانکهــا نیــز بــه ایــن
اســتان کمــک کننــد.
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ادامه از صفحه 1
عبرت از اشتباهات تاریخی در اقتصاد
مــی شــد کــه مــی توانســت صــرف کمــک بــه تولیــد و
اصــاح و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی بشــود و ســهم
مالیــات عملکــرد و مالیــات ارزش افــزوده هــم از ایــن
محــل بــه درآمدهــای دولــت اضافــه شــود .البتــه ایــن
درآمــد مــی توانســت بــرای بیمــه ســامت و بیمــه حقــوق
بیــکاری و کمــک بــه افــراد تحــت پوشــش بهزیســتی
و کمیتــه امــداد و افزایــش حقــوق کارمنــدان دولــت
مطابــق نــرخ تــورم شــود.
حتمــا برخــورد علمــی و بــا برنامــه ریــزی همــه جانبــه بــا
افزایــش قیمــت حامــل هــای انــرژی مــی توانــد موجبــات
شــکوفایی اقتصــادی کشــورمان شــود .توجــه داشــته
باشــیم یکــی از اهــداف مهــم برنامــه هــای بیســت ســاله
و پنــج ســاله کوچــک نمــودن دولــت اســت ،دولــت بایــد
هزینــه هایــش کاهــش یابــد ،از طریــق وصــول مالیــات
شــریک تمــام بنگاههــای تولیــدی و خدماتــی کشــور
شــود و درآمــدش را از محــل  ۲۵درصــد ســود بنگاههــا و
مالیــات بــر ارزش افــزوده تأمیــن کنــد.
هــر چــه تعــداد بنگاههــای کشــور بیشــتر شــود و هــر
چــه ســود بنگاههــا افزایــش یابــد ،دولــت هــم درآمــدش
بیشــتر مــی شــود .در واقــع دولــت یــک شــریک
۲۵درصــدی بــرای تمامــی فعالیــت هــای اقتصــادی
کشــور مــی شــود و بایــد ســعی کنــد هــم تعــداد
شــرکایش را باالتــر ببــرد و هــم بنــگاه هــای موجــود را
بزرگتــر و ســودده تــر کنــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چگونه ایران به هاب
انرژی منطقه تبدیل
می شود؟
حمیدرضــا صالحــی دبیــر کل فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــاد و انــرژی گــروه اقتصــادی باشــگاه
خبرنــگاران جــوان،؛ دربــاره خــط لولــه انتقــال
گاز تاپــی کــه قــرار اســت گاز ترکمنســتان را بــا
گــذر از افغانســتان بــه پاکســتان و هنــد برســاند
،اظهــار کــرد :دو ســال و نیــم پیــش ایــن پــروژه ده
میلیــارد دالری بــا حضــور رئیــس جمهــور  4کشــور
ترکمنســتان ،افغانســتان ،پاکســتان و هنــد طــی
مراســمی در ترکمنســتان بــا ســرمایهگذاری 10
میلیــارد دالری کلیــد خــورد.

وی ادامــه داد :ایــن خــط لولــه هــزار و  814کیلومتــری
،قــرار اســت از مســیر ترکمنســتان آغــاز و بــا عبــور از
افغانســتان و گــذر از پاکســتان بــه شــبه قــاره هنــد برســد.
کشــورهایی ماننــد پاکســتان و هندوســتان کــه از لحــاظ
انــرژی در منطقــه دائمــا بــا بحــران روبـهرو هســتند از ایــن
خــط لولــه منتفــع خواهنــد شــد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه بــه تازگی گــروه تروریســتی
طالبــان اعــام کــرده اســت کــه از ایــن خــط لولــه حمایت
خواهــد کــرد افغانســتان عــاوه بــر منافــع مالــی کــه
ســالیانه  500میلیــون دالر از ترانزیــت ایــن خــط لولــه
عایــدش خواهــد شــد از اثــرات امنیتــی قابــل توجــه ایــن
پــروژه نیــز بــه منفعــت خواهــد رســید.این در حالــی اســت
کــه اکنــون ارزش کل صــادرات افغانســتان بیــش از 500
میلیــون دالر نمــی رســد.
صالحــی دربــاره آثــار پــروژه خــط لولــه انتقــال گاز تاپــی بر
ایــران اظهــار کــرد :از آنجایــی اولیــن دارنــده ذخایــر گازی
دنیــا در منطقــه هســتیم و بــا اینکــه پروژههــای پــارس
جنوبــی بــا تأخیــر آغــاز شــده اســت امابــه زودی میــزان
تولیــد گاز کشــور بــه مــرز یــک میلیــارد متــر مکعــب
خواهــد رســید.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ضمــن انتقــاد از شــدت مصــرف گاز داخلــی کــه بــا میــزان
مصــرف کل اروپــا برابــری میکنــد ،افــزود :اکنــون میــزان
مصــرف گاز کشــور بــه  500میلیــون متــر مکعــب در روز
رســیده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــران بایــد بــه علــت موقعیــت
اســتراتژیک و حجــم ذخایــر گازی بــه یکــی از بازیگــران
اصلــی صــادرات گاز در منطقــه تبدیــل شــود گفــت :بــا
رســیدن بــه ایــن مهــم مــی تــوان بــه مزیتهایــی
چــون اتصــال شــبکههای گاز کشــور بــه شــبکههای
گاز همســایگان و همینطــور اتصــال شــبکههای بــرق بــه
کشــورهای اطــراف دســت یابیــم.
صالحــی ادامــه داد :فراهــم کــردن شــرایط فــوق منجــر بــه
وابســتگی کشــورهای همســایه بــه انــرژی مــا میشــود و
در صــورت تــداوم ایــن شــرایط ایــران تبدیــل بــه هــاب
انــرژی منطقــه خواهــد شــد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
بیــان کــرد :بــا اینکــه طــی ســالیان قبــل مــی توانســتیم
گاز ترکمنســتان در شــرق کشــور را بــه طــور کامــل در

انـرژی
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اختیــار بگیریــم و بــر آن اعمــال مدیریــت کنیــم امــا ایــن
فرصــت را از دســت دادیــم و اکنــون ترکمنســتان بــه رقیــب
صادراتــی گاز ایــران تبدیــل شــده اســت.
وی ادامــه داد :ترکمنســتان از فرصــت از دســت رفتــه
ایــران اســتفاده کــرده اســت و اکنــون بــا کشــورهایی
مثــل پاکســتان کــه بــه علــت مســائل سیاســی تمایلــی
بــه همــکاری اقتصــادی بــا ایــران ندارنــد در حــال فعالیــت
اســت.
صالحــی بــا تأکیــد بــر اینکه بخشــی از علــت موضــوع حادث
شــده فــوق بــه سیاسـتهای بــه کار گرفتــه دولتهــای مــا
طــی ســالیان گذشــته بــر مــی گــردد ،افــزود :متأســفانه در
ایــن رابطــه موفــق نبودهایــم و دولتمــردان چرتکههــای
اقتصــادی خــود را بــه گون ـهای انداختهانــد کــه دور نگرانــه
نبــوده اســت.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
اضافــه کــرد :بــرای مثــال در رابطــه بــا بحــث صــادرات گاز از
طریــق لولــه همیشــه قیمــت قــرارداد صــادرات گاز بــا ترکیه
را مبنــا و اصــل قــرار میدهنــد در صورتــی کــه نبایــد بــرای
یــک یــا دو ســنت بــاال و پاییــن فرصــت هــا را از دســت
بدهیــم.
وی تصریــح کــرد :اکنــون دولــت بایــد ســریع اقــدام کنــد و
پروژههــای باقیمانــدهای کــه هنــوز امــکان اجرایــی آنهــا
وجــود دارد بــه کار گیــرد بــرای مثــال خــط لولــه انتقــال گاز
بــه عمــان ،انتقــال بــرق ایــران بــه پاکســتان ،انتقــال بــرق به
کریــدور شــمال تــا اروپــا و انتقــال گاز بــه اروپــا از دریــای
ســیاه از جملــه فرصتهایــی اســت کــه نبایــد آنهــا را از
دســت بدهیــم.
صالحــی اضافــه کــرد :ازدســت دادن فرصــت هــای مذکــور
منفعــت کشــور را زیــر ســوال میبــرد و رســیدن بــه ایــن
مزیتهــا امتیــازی اســت کــه میتوانــد ایــران را بــه هــاب
انــرژی تبدیــل کنــد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
بیــان کــرد :وقتــی پــروژه خــط لولــه انتقــال گاز تاپــی کلیــد
خــورد بســیاری از دولتمــردان مــا اعتقــادی نداشــتند کــه
ایــن پــروژه روزی اجرایــی شــود ولــی اکنــون شــاهد آن
هســتیم کــه بخــش ترکمنســتان ایــن پــروژه بــه اتمــام
رســیده و ادامــه پــروژه در خــاک افغانســتان آغــاز بــه کار
کــرده اســت.
وی ادامــه داد :اگــر ایــن پــروژه بــا همیــن ســرعت پیــش
رود بــه زودی ممکــن اســت بــا رســیدن بــه هــر مســیری
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بــه گاز رســانی در آنجــا بیانجامــد و در صورتــی کــه بــه
پاکســتان و هنــد برســد از آنجایــی کــه ایــن کشــورها
اقتصــاد نوظهــوری دارنــد و روبهرشــد محســوب میشــوند
ضمــن بهرهمنــدی از انــرژی ارزان تحــرک چشــمگیری را
در زمینــه اقتصادشــان بــه دســت خواهنــد آورد.
صالحــی تأکیــد کــرد :از ایــن رو ایــران نیــز  ،هندوســتان
و پاکســتان را بــه عنــوان بازارهــای بــزرگ خــود از دســت
خواهــد داد ایــن در حالــی اســت کــه در شــمال کشــورمان
خــط لولــه باکــو – جیحــان را نیــز در اثــر بیتوجهــی
مســئوالن ذیربــط از دســت دادهایــم.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
بیــان کــرد :در صــورت تــداوم از دســت دادن فرصتهــای
بــزرگ پیــش روی ایــران در انتقــال گاز ،کشــور مــا در
معامــات انــرژی بــه انــزوا خواهــد رســید.
وی ضمــن انتقــاد از بینالمللــی و سیاســی نبــودن
اقتصــاد دولتمــردان در حوزههــای بازارهــای انــرژی
گفــت :بــر همــگان روشــن اســت کــه انــرژی مــی توانــد در
دیپلماســیهای بینالمللــی بســیار حائــز اهمیــت باشــد
جــدا از اینکــه وزارت نفــت در زمینــه معامــات انــرژی از
جملــه خطــوط لولــه و بــه صرفــه بــودن یــا نبــودن آنهــا
تصمیــم میگیــرد ،دســتگاه دیپلماســی و وزارت خارجــه
نیــز بایــد ضمــن ورود بــه ایــن مباحــث ،انتفاعــی از ایــن
مــوارد عایــد کشــور کنــد.
صالحــی ادامــه داد :اگــر تنهــا بــا نــگاه امــروز حاکــم بــر
وزارت نفــت پیــش رویــم متأســفانه فرصتهــای پیــش رو
را از دســت خواهیــم داد و دیگــر تــا چنــد ســال آینــده هیــچ
کشــوری تمایــل بــه خریــد گاز مــا نخواهــد داشــت.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
افــزود :بــا اینکــه در حــال تولیــد چشــمگیر از میدانهــای
پــارس جنوبــی هســتیم امــا بــا ادامــه ایــن رونــد تولیــد
حاصــل از ایــن میــدان در آینــده مشــتری نخواهــد داشــت.
وی تأکیــد کــرد :بایــد نــگاه جدیــدی را در این رابطــه تدوین
کــرد تــا ایــران بــه قــدرت اول منطقــه از لحــاظ صــادرات گاز
تبدیــل شــود و همــه کشــورهای متقاضــی خریــد گاز را بــه
خــود وابســته کنــد از ایــن رو نبایــد در ابتــدای مذاکــرات بــر
روی قیمــت گاز اصــرار زیــادی داشــته باشــیم.
صالحــی در پایــان گفــت :معتقــدم در ابتــدا بایــد اتصــاالت و
شــبکههای مــا انجــام شــود و بعــد از ایــن اتفــاق در خصوص
قیمــت بــازار رقابتــی آن ،بــه اعمــال نظــر بپردازیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ساخت نیروگاه خورشیدی توسط کره
جنوبی در ایران

گــزارش خبرگــزاری رســمی چیــن حاکــی اســت
کــره جنوبــی قصــد دارد در زمینــه انــرژی
خورشــیدی و توســعه ایــن منبــع پــاک انــرژی در
ایــران ســرمایه گــذاری و بــا تهــران همــکاری کند.
شــینهوا اعــام کــرد کــره جنوبــی از قصــد خــود بــرای
ســرمایه گــذاری در ســاخت یــک نیــروگاه انــرژی
خورشــیدی در زرندیــه ایــران در مرکــز کشــورمان خبــر
داده اســت.
ایــن گــزارش مــی افزایــد یــک هیــات از کــره جنوبــی کــه
بــه ایــران ســفر کــرده از منطقــه ای در اســتان مرکــزی
دیــدن کــرده اســت کــه قــرار اســت نیــروگاه بــرق در آن
ســاخته شــود.
زمینــی بــه وســعت  ۲۸هکتــار بــه گــزارش خبرگــزاری
چیــن بــرای ایــن طــرح اختصــاص داده شــده اســت و کــره
جنوبــی بــرای ایــن برنامــه  ۴۴میلیــون دالر اختصــاص داده
اســت کــه معــادل  ۷۰درصــد از کل بودجــه الزم بــرای
ســاخت نیــروگاه بــرق انــرژی خورشــیدی اســت.
ایــن نیــروگاه کــه مابقــی ســرمایه گــذاری آن را ایــران
برعهــده مــی گیــرد  ۱۷مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق دارد
و بــر اســاس اعــام طرفیــن ظــرف مــدت  ۱۵مــاه ســاخته
خواهــد شــد.
در کنــار عالقــه کــره جنوبــی بــه تامیــن مالــی ایــن طــرح
 ،یــک انجمــن اقتصــادی کــره جنوبــی اعــام کــرده کــه از
جملــه برنامــه هایــش ایجــاد مراکــز فــن آوری کــره جنوبــی
در ایــران و چنــد کشــور دیگــر اســت.
از زمانــی کــه توافــق هســته ای بــه اجــرا گذاشــته شــده
روابــط اقتصــادی و همــکاری هــای انــرژی ایــران و کــره
جنوبــی نیــز گرمتــر و نزدیکتــر شــده اســت.
انجمــن خدمــات گمرکــی و رســیدگی بــه امــور موسســات
کوچــک و متوســط کــره جنوبــی موســوم بــه اس ام بــی آ
خاطــر نشــان کــرده اســت یکــی از بازارهــای هــدف ایــران
اســت.
انجمــن در گــزارش خــود تصریــح کــرده اســت کــه بــرای
ایجــاد مراکــز فــن آوری برنامــه ریزیهایــی در حــال انجــام
اســت و شــرکت هــای کوچــک و متوســط هــم بازارهایــی
نظیــر ایــران را مــد نظــر قــرار دهنــد.

نصف صادرات ایران ،محصوالت
پتروشیمی است
بایــد بــا ســرمایهگــذاری مناســب فرصتهــای
جدیــدی در بازارهــای هــدف خلــق کــرد و بــا
ایجــاد زنجیرههــای پائیــن دســتی پتروشــیمی
ارزش افــزوده صــادرات در ایــن بخــش را افزایش
داد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،رئیــس کنفدراســیون
صــادرات ایــران اظهــار کــرد :صنعــت پتروشــیمی ایــران
بــا شــتاب در حــال توســعه اســت و بایــد از ایــن صنعــت
پیشــرو در تمــام بخــش هــا حمایــت هــای الزم را بــه
عمــل آورد و بــا تکمیــل زنجیــره ارزش مــی تــوان ارزش
افــزوده مطلوبــی را از ایــن صنعــت محقــق کــرد.
محمــد الهوتــی بــا اشــاره بــه ســهم مناســب صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی در ســبد صادراتــی کشــور،
اظهــار کــرد :نگاهــی بــه آمــار صادراتــی کشــور در
ســالهای گذشــته نشــان میدهــد درســال  ۱۳۸۰رقــم
صــادرات کشــور تنهــا  ۳میلیــارد دالر بــوده اســت کــه
ایــن رقــم طــی ســال هــای اخیــر شــتاب قابــل توجهــی
گرفتــه و رونــدی افزایشــی یافتــه اســت.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران عنوان کــرد :در ۱۰
مــاه ابتدایــی ســال جــاری ،ســهم صــادرات پتروشــیمی
و میعانــات گازی بــا  ۳درصــد رشــد نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل بــه حــدود  ۵۰درصــد افزایــش یافــت.
وی افــزود :ایــن رشــد نشــان میدهــد کــه درهــر
بخشــی از اقتصــاد کــه ســرمایهگذاری صــورت گیــرد
ســهم آن بخــش از اقتصــاد در صــادرات نیــز افزایــش
مییابــد و هــر چندکــه در دهــه  ۸۰ســرمایهگذاری
مناســبی در پتروشــیمی انجــام شــد و صــادرات مناســبی
نیــز از ایــن بخــش بــه دســت آمــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه تــا پیــش از آن بیشــتر صــادرات کشــور نفــت خــام
بــود.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات عنــوان کــرد :البتــه
توجــه بــه صنایــع پائیــن دســت پتروشــیمی بــه انــدازه
صنایــع باالدســت آن نبــوده اســت و توجــه بــه توســعه
ســرمایهگذاری در صنایــع پائیــن دســتی میتوانــد
ســهم ایــن صنعــت مهــم را در اقتصــاد کشــور افزایــش
دهــد.

انـرژی

شماره نود یک  //هفته دوم اسفند هزار و سیصد نود و شش

تمرکز وزارت نفت بر  ۱۰قرارداد
جدید

ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت :وزارت نفــت
پــس از قــرارد بــا توتــال در حــال حاضــر بــر روی  ۱۰قــرارداد
جدیــد تمرکــز کــرده اســت.
اســدااله قــره خانــی بــا اشــاره بــه افزایــش قراردادهــای نفتــی
ایــران پــس از برجــام ،گفــت :زمانــی کــه بحــث قــرارداد
بــا توتــال مطــرح شــد ،بــه مــوازات آن گفــت وگوهایــی بــا
شــرکت هــای دیگــر انجــام مــی شــد ،امــا شــاه بیــت ایــن
قراردادهــا توتــال بــود.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی،
افــزود :وزارت نفــت نیــز پــس از برجــام بــر انجــام قــرارداد
بــا توتــال متمرکــز شــده بــود چراکــه عقــد قــرارداد بــا
توتــال بــه طریقــی ســبب گشــایش و شکســته شــدن طلســم
قراردادهــا بــا ایــران مــی شــد.
نماینــده مــردم علــی آبــاد کتول در مجلس شــورای اســامی،
ادامــه داد :زمانــی کــه قــرارداد بــا توتــال منعقــد شــد وزارت
نفــت بــر قراردادهــای دیگــر متمرکــز شــد و در حــال حاضــر
بــر روی حــدود  ۱۰قــرارداد دیگــر تمرکــز کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قراردادهــای وزارت نفــت بــا کــره جنوبی،
چیــن ،ژاپــن ،هنــد ،روســیه و ســایر کشــورها بــوده اســت،

یــادآور شــد :ایــن قراردادهــا پیشــرفت خوبــی داشــته اســت
و برخــی از ایــن قراردادهــا تــا پایــان امســال بــه مرحلــه
نهایــی و امضــا مــی رســد کــه مــی توانــد ســهم ایــران را در
بازارهــای نفتــی افزایــش دهــد.
قــره خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مذاکراتــی در قالــب الگــوی
جدیــد قراردادهــای نفتــی آغــاز شــده و شــرکت هــای
مختلفــی وارد کار شــده انــد ،افــزود :شــرکت هــای بزرگــی
بــا عنــوان اکتشــاف و تولیــد شناســایی شــدند و یــک
حرکــت خــوب رو بــه جلــو در زمینــه اکتشــاف ،توســعه و
بهــره بــرداری نفــت ایجــاد شــده اســت ،بــه گونــه ای کــه
از صــادرات روزانــه یــک میلیــون بشــکه در ســال ۱۳۹۲
اکنــون بــا احتســاب نفــت و میعانــات گازی بــه صــادرات
روزانــه حــدود  ۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار بشــکه در ســال ۹۵
رســید کــه ایــن امــر درآمدزایــی بســیار خوبــی بــرای کشــور
ایجــاد کــرده اســت.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی ،بــا
بیــان اینکــه امســال شــاهد درخشــش بســیار خــوب ایــران
در اوپــک و تغییــر نــگاه ایــن ســازمان بیــن المللــی بودیــم،
تصریــح کــرد :شــرکت هــای بــزرگ نفتــی ماننــد توتــال،
بی.پــی ،شــل و غیــره خواهــان همــکاری بــا ایــران شــدند
کــه ایــن اتفــاق ســبب شــد دیگــر کشــورهای صنعتــی نیــز
جــرات ورود بــه ایــران را پیــدا کننــد

همکاریهای ایران و هند در حوزه انرژی توسعه مییابد
ســخنگوی وزارت امورخارجــه گفــت :همکاریهــای ایــران
و هنــد بــه ویــژه در بخــش انــرژی و در مناطقــی همچــون
ســواحل مکــران و چابهــار توســعه مییابــد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،بهــرام قاســمی امــروز
(دوشــنبه) بــا اشــاره بــه دســتاوردهای مثبــت ســفر دکتــر
حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری در بخــش انــرژی،
اظهــار کــرد :مباحــث زیــادی بــرای همــکاری در حــوزه
انــرژی در منطقــه وجــود دارد ،متاســفانه شــرایط برخــی
کشــورهای منطقــه زمینــه تحقــق چنیــن همکاریهایــی
را محقــق نکــرده اســت.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه افــزود :طرحهــای خوبــی
بــرای همــکاری میــان کشــورهای منطقــه وجــود دارد کــه
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امیدواریــم شــرایط تحقــق آنهــا فراهــم شــود.
وی بــه ســفر رئیــس جمهــوری بــه هنــد در اواخــر بهمــن
مــاه اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن ســفر در مــورد انــرژی،
نفــت و گاز مباحثــی مطــرح شــد .ایــران و هنــد در حــوزه
انــرژی بــه ویــژه در منطقــه مکــران همکاریهــای خــود
را ادامــه میدهنــد ،امیدواریــم چنیــن همکاریهایــی بــه
ســود تمامــی کشــورهای منطقــه باشــد.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن
کــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) بــدون شــک
بــرای ایــران منافعــی در بــر داشــته اســت ،گفــت :مــا در
برجــام منافــع زیــادی داشــتیم ،امــا بــا کارشــکنیها و
بدعهــدی هــای آمریــکا مواجــه هســتیم.
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ادبیــات ایــن مــرزو بــوم مملــو از داســتانهای واقعــی
و تمثیلــی در مــورد گنــج اســت .گنــج ثروتــی هنگفــت و
چشــم ناپوشــیدنی اســت کــه بــر ســر دســتیابی بــه آن،
نزاعهــایکوچــک و بزرگــی روی مـیداد .همیــن امــروز نیــز
اقتصادهــای بــزرگ جهــان از داشــتههای خــود بــه مثابــه
گنــج نگهــداری و مراقبــت میکننــد .بــرق گنــج پنهــان
اقتصــاد ایــران اســت .گنجــی فرامــوش شــده کــه میتوانــد
بخشــی از مشــکالت اقتصــادی کشــور را حــل کنــد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از قانــون ،ایــران
میتوانــد بــه مرکــز مبــادالت بــرق منطقــه تبدیــل شــود.
ایــن موضــوع خــود بــه مثابــه فرصتــی بــرای کســب درآمــد
ارزی و اشــتغال زایــی در کشــور اســت .فرصتــی کــه حــاال بــه
دلیــل بیتوجهــی مســئوالن بــه ســرعت در حــال از دســت
رفتــن اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه صنعــت بــرق ایــران
باوجــود برخــورداری از اســتعداد مناســب بــرای گســترش
نفــوذ کشــورمان بــه دلیــل بخشــینگری ،فقــدان دیــدگاه
بلندمــدت و عــدم اجــرای قوانیــن متعــددی کــه در ایــن
حــوزه وضــع شــده اســت ،امــروز در شــرایط مناســبی بــه
ســر نمیبــرد .از یــک ســو اصــرار بــه تثبیــت قیمــت ایــن
حامــل انــرژی وعــدم پرداخــت بدهیهــا از ســوی دولــت،
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش از اقتصــاد را بــا بحــران
مواجــه کــرده و از ســوی دیگــر تنگناهــای قانونــی و فقــدان
راهبــرد مشــخص در حــوزه صــادرات ،مانــع از شــکوفا شــدن
اســتعدادهای صنعــت بــرق شــده اســت.
کسب و کاری که روزبهروز کوچکتر میشود
بــه دنبــال آغــاز رونــد خصوصیســازی در صنعــت بــرق
کشــور از ســال  ،89امــروز بیــش از  60درصــد بــرق
کشــور توســط بخــش خصوصــی و البتــه شــبهدولتی
تولیــد میشــود .امــا کســب و کار تولیــد بــرق بــا وجــود
واگــذاری  49نیــروگاه برقــی بــه بخــش خصوصــی و ایجــاد
نیروگاههــای جدیــد توســط فعــاالن ایــن بخــش ،آنچنــان
کــه بایــد رونــق نگرفــت .محمــد پارســا ،رییــس هیــت
مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران در تشــریح
دالیــل عــدم رونــق نیــروگاه داری در کشــورمان مــی گویــد:
«ابتــدا قــرار برایــن بــود کــه قیمتهــا آزادســازیو ســپس
خصوصیســازی انجــام شــود .متاســفانه کار بــه صــورت
برعکــس پیــش رفــت .هنــوز قیمتهــا آزاد نشــده بــود
کــه بــا شــروع واگذاریهــا ایــن امــر هــم بــه ضــرر بخــش

انـرژی
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برق،
گنج پنهان اقتصاد ایران
خصوصــی و هــم دولــت تمــام شــد» .ســخنان پارســا در
خصــوص واقعــی نبــودن قیمــت بــرق در ایــران ،اشــاره بــه
مشــکلی ریشـهدار در صنعــت بــرقدارد کــه حــاال با انباشــت
بدهیهــای دولــت بــه ایــن بخــش در حــد  14هــزار میلیــارد
تومــان شــده اســت .بدهیهایــی کــه وزارت نیــرو بــه دلیــل
تثبیــت ســال بــه ســال بهــای بــرق تــا کنــون قــادر بــه
بازپرداخــت آن بــه بخــش خصوصــی نشــده اســت .پیــام

باقــری ،عضــوه هیــت مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی ایــران در مــورد شــرایط اقتصــادی صنعــت بــرق
میگویــد«:در طــول ســالهای پــس از خصوصیســازی نــه
در دولــت قبــل و نــه در دولــت فعلــی هیــچ اقدامــی بــرای
نزدیــک شــدن نــرخ تکلیفــی بــرق بــه بهــای تمــام شــده
انجــام نگرفــت .وزارت نیــرو در طــول ایــن ســالها بــرق را بــا
نــرخ مصــوب مجلــس شــورای اســامی از بخــش خصوصــی
تولیدکننــده بــرق میخریــد امــا مابــه التفــاوت آن را بــه
نیــروگاهداران پرداخــت نمیکــرد .در نتیجــه ایــن رویکــرد
دو اتفــاق بــرای صنعــت بــرق افتــاد .اولیــن اتفــاق ،ضربــه
بــه اقتصــاد بــرق و دومیــن پیامــد از بیــن رفتــن فرصــت
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش بــود» .باقــری در ادامــه
در مــورد آثــار عــدم پرداخــت معوقــات دولتــی بــه بخــش
خصوصــی صنعــت بــرق بیــان میکند«:همانگونــه کــه
گفتــم تاثیــر اول را بایــد در کوچــک شــدن اقتصــاد بــرق
دیــد .اینکــه امــروز بــرای اداره نیروگاههــا دچــار کمبودهــای
بســیاری هســتیم .امــا تاثیــر دوم را مــی تــوان بــه طــور
مســتقیم در توســعه صنعــت بــرق ،چــه بــه لحــاظ ســاخت
نیروگاههــای جدیــد و چــه افزایــش راندمــان نیروگاههــا
دیــد .در حــال حاضــر میانگیــن راندمــان نیروگاهــی حرارتــی
در ایــن  37درصــد اســت کــه ایــن حــدود چهــار درصــد بــا
اســتانداردهای جهانــی فاصلــه دارد .بــر اســاس برنامــه ششــم
تاکیــد شــده اســت کــه بایــد ســالی یــک درصــد بــر راندمــان
نیروگاههــا افــزوده شــود .هــر یــک درصــد افزایــش راندمــان
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نیروگاهــی نیازمنــد  2000میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری
اســت .ایــن ســرمایهگذاری عظیــم بایــد توســط بخــش
خصوصــی انجــام شــود .البتــه بخــش خصوصــی بــرای
ســرمایهگذاری بایــد از شــرایط اطمینــان یابــد .از ســوی
دیگــر بــر اســاس نیــاز کشــور و بــا توجــه بــه رشــد  6تــا
 7درصــدی ،کشــور بــه احــداث  5000مــگاوات نیــروگاه
جدیــد در ســالنیاز دارد کــه ایــن بــه معنــای 20000
میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری ســاالنه اســت .مــا در
ایــن بخــش بــا تلفــات  11درصــدی مواجــه هســتیم کــه
هــر یــک درصــد کاهــش تلفــات در ایــن بخــش نیازمنــد
ســرمایهگذاریهای بــزرگ اســت».
صادرات کلید قفل بسته اقتصاد برق
امــا در میــان تمــام چالشهــای پیــش روی صنعــت بــرق
میتــوان بــه یــک فرصــت اشــاره کــرد و آن صــادرات بــرق
اســت .خــروج صنعــت بــرق از رکــود ،نیازمنــد ابتــکارات
تــازه اســت .یکــی از روش هــای خــروج از وضعیــت
رکــود پرداختــن بــه موضــوع صــادرات بــه عنــوان موتــور
پیشــران رشــد اقتصــادی اســت .نایــب رییــس هیــات
مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق معتقــد اســت توجــه بــه
ایــن پتانســیل ،اقتصــاد بــرق در ایــران را از وضعیت اســفبار
کنونــی خــارج میکنــد .او در ایــن بــاره تصریــح میکنــد«:
صنعــت بــرق همیــن امــروز و بــدون افزایــش تولیــد یــا
ســرمایهگذاری خاصــی میتوانــد بیــن 8تــا  10میلیــارد
دالر درآمــد ارزیکســب کنــد و ایــن تنهــا از محــل
صــادارت  10هــزار مــگاوات بــرق بــدون مصــرف در ایــام
غیرپیــک در طــول ســال میســر اســت .در حالــی کــه امــروز
میــزان تبــادل انــرژی بــرق بــا کشــورهای همســایه در حــد
 2000مــگاوات اســت ،میتــوان ایــن میــزان را پنــج برابــر
افزایــش داد .از محــل ایــن درآمــد هــم بخــش خصوصــی
فعــال در ایــن صنعــت از حالــت رکــود خــارج میشــود و
هــم وزارت نیــرو بــه واســطه اســتفاده از خطــوط انتقــال و
دریافــت حــق ترانزیــت بــه درآمــد مناســبی دســت پیــدا
میکنــد .هــم اکنــون کشــورهای همســایه نظیــر پاکســتان،
عــراق ،افغانســتان ،عمــان و حتــی امــارات متقاضــی بــرق
ایــران هســتند .در یــک نمونــه کشــور پاکســتان متقاضــی
دریافــت  3000مــگاوات بــرق از ایــرانبــوده کــه تاکنــون
تنهــا  100مــگاوات آن تامیــن شــده اســت» .باقــری ادامــه
میدهــد « :خــروج از وضعیــت رکــود نیازمنــد ابتــکار
اســت .ادامــه در صفحــه 14
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در نشســتی کــه عصــر سهشــنبه بــه دعــوت مرکــز
خدمــات ســرمایهگذاری خارجــی اتــاق تهــران و
بــا حضــور نماینــدگان چندیــن تشــکل مرتبــط بــا
تجــارت خارجــی کشــور برگــزار شــد ،وضعیــت
ایــران در آخریــن گــزارش موسســه فریــزر کــه
رتبهبنــدی کشــورها بــر اســاس شــاخص آزادی
اقتصــادی را منتشــر میکنــد ،مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت.
همــکاری اتــاق تهــران بــا موسســه فریــزر ،از ســال گذشــته
و بــه دنبــال پــروژه مشــترک ایــن دو نهــاد بــرای اصــاح
و ارتقــای رتبــه ایــران در شــاخصهای آزادی اقتصــادی
شــکل گرفتــه اســت .موسســه تحقیقاتــی فریــزر جــزو پنــج
نهــاد معتبــر بینالمللــی در رتبهبنــدی آزادی اقتصــادی
کشــورها اســت و گزارشهــای ایــن موسســه یکــی از
مالکهــای اصلــی ســرمایهگذاران خارجــی بــرای ورود
بــه بــازار کشــورها تلقــی میشــود.
بــر اســاس گــزارش موسســه فریــزر ،رتبــه ایــران در
شــاخص آزادی تجــارت بینالمللــی – کــه یکــی از
مولفههــای شــاخص اصلــی آزادی اقتصــادی اســت -از
ســال  2005تــا  2015میــادی از جایــگاه  115بــه 150
نــزول کــرده و بدتــر شــده اســت .همچنیــن رتبــه ایــران
در اکثــر شــاخصهایی کــه بــر اســاس آن آزادی اقتصــادی
ســنجیده میشــود از وضــع نامطلوبــی برخــوردار هســتند.
رتبــه کلــی ایــران در شــاخص اصلــی آزادی اقتصــادی
در گــزارش ســال  2015موسســه فریــزر (بــا اطالعــات و
دادههــای ســال  )2013برابــر  147در بیــن  157کشــور
بــوده اســت.
از ایــن رو ،مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری خارجــی اتــاق
تهــران بــه نمایندگــی از ایــن اتــاق ،همــکاری بــا برخــی
موسســات مشــاوره و تحقیقاتــی جهانــی از جملــه فریــزر
را از حــدود یــک ســال گذشــته آغــاز کــرده اســت
تــا بتــوان بــا کمــک مشــورتی ایــن نهــاد بینالمللــی
راهکارهــای عملــی بــرای بهبــود وضعیــت ایــران از حیــث
شــاخصهای آزادی اقتصــادی بــه دســت آورد .تجــارب
موسســه فریــزر نشــان میدهــد کــه همــکاری و مشــاوره
ایــن نهــاد بینالمللــی بــه برخــی کشــورها ،کمــک کــرده
اســت تــا جایــگاه خــود را در شــاخصهای آزادی اقتصــادی
ارتقــا بخشــند .از جملــه ،کشــور عمــان کــه بــه گفتــه

انـرژی
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توانیر ساالنه  ۱۸هزار میلیارد
تومان درآمد دارد

تالش بخشخصوصی برای بهبود شاخص
تجارت بینالمللی و آزادی اقتصادی

رییــس ســازمان بهبــود ســرمایهگذاری و توســعه صــادرات
ایــن کشــور کــه چنــدی پیــش بــه اتــاق تهــران آمــده بــود،
زمانــی جــذب  10میلیــون دالر ســرمایه بــرای ایــن کشــور
در حــد یــک رویــا بــود امــا بــا اصالحــات ســاختاری در
سیاســتگذاریها ،ایــن کشــور در ســال  2017موفــق شــد
 14میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی جــذب کنــد.
در نشســت روز گذشــته مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری
خارجــی اتــاق تهــران بــا مدیــران برخــی از تشــکلهای
مرتبــط بــا تجــارت بینالمللــی ،از جملــه کنفدراســیون
صــادرات ایــران ،اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،انجمــن واردکننــدگان مــواد
غذایــی و آشــامیدنی ،اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار
ایــران و همچنیــن مدیرانــی از موسســه مطالعــات و
پژوهشهــای بازرگانــی ،شــاخص مربــوط بــه تجــارت
بینالمللــی کــه یکــی از شــاخصهای تعییــن رتبــه
کشــورها از حیــث آزادی اقتصــادی اســت ،مــورد بررســی
قــرار گرفــت.
آنطــور کــه فریــال مســتوفی ،مدیــر مرکــز خدمــات
ســرمایهگذاری خارجــی اتــاق تهــران ،در ایــن جلســه
عنــوان کــرد ،ایــن سلســله از نشســتها کــه بــا حضــور
فعــاالن اقتصــادی ایــران از بخشهــای مختلــف برگــزار
میشــود ،کمــک میکنــد تــا نســخهای حرفــهای بــرای

ارتقــای رتبــه ایــران در شــاخصهای آزادی اقتصــادی در
جهــان ،از ســوی بخــش خصوصــی تدویــن شــود.
بــه گفتــه وی ،اتــاق تهــران در تــاش اســت تــا بــا مشــورت
تشــکلهای اقتصــادی و فعــاالن بخشخصوصــی و
کمکگیــری از موسســه تحقیقاتــی فریــزر ،دادههــای
مــورد نیــاز بــرای گزارشهــای ســاالنه ایــن موسســه
بینالمللــی را اصــاح کنــد .در عیــن حــال ،دولــت و
دســتگاههای متولــی را ترغیــب کنــد تــا بــا بهکارگیــری
دســتورالعملهای بــه دســت آمــده از ایــن مشــورتها،
شــاخصهای اثرگــذار در آزادی اقتصــادی را بهبــود بخشــد.
در ایــن نشســت پــس از نزدیــک بــه دو ســاعت شــور و
مشــورت  ،عــاوه بــر آنکــه پیشــنهادها و راهکارهایــی در
حــوزه بهبــود شــاخص تجــارت بینالمللــی بــه دســت
آمــد ،مقــرر شــد کارگــروه ویــژهای بــرای بررســی بیشــتر
ایــن رویــه تشــکیل شــود

نایــب رییــس کمیســیون بودجــه مجلــس گفــت :هــر
کیلــووات بــرق پیــش از واگــذاری معمــوال  ۴تومــان
بیشــتر بــرای دولــت هزینــه نداشــت ،امــا اکنــون کــه
واگــذار شــده  ۴۰تومــان تفــاوت قیمتــی بــرای دولــت
دارد.
هــادی قوامــی بــا اشــاره بــه میــزان درآمــد شــرکت توانیر
در یــک ســال و میــزان فــروش بــرق ،گفــت :آمــار نشــان
مــی دهــد کــه تعــداد زیــادی نیــروگاه در یــک ســال راه
انــدازی و مناطــق زیــادی بــرق رســانی شــده اســت.
نایــب رییــس کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی ،بــا بیــان اینکــه حــدود ۳۴
میلیــون مشــترک تجــاری ،صنعتــی و خانگــی در کشــور
وجــود دارد ،افــزود :ایــن مجموعــه هــا حجــم زیــادی
بــرق در ســال مصــرف مــی کننــد کــه اگــر نــرخ بــرق
حــدودا  ۶۰تومــان در نظــر گرفتــه شــود توانیــر حــدود
 ۱۸هــزار میلیــارد تومــان درآمــد دارد.
قوامــی ادامــه داد :البتــه معاونــت توزیــع نیــروی بــرق
نیــز هزینــه هــای زیــادی دارد کــه اگــر ایــن هزینــه
هــا کنتــرل شــود و بهــای تمــام شــده فعالیــت بــرآورد و
نظــارت بیشــتری صــورت گیــرد ،وابســتگی ایــن شــرکت
هــا بــه بودجــه دولــت کمتــر مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای انقــاب تاکنــون روســتاهای
زیــادی بــرق رســانی شــده انــد ،یــادآور شــد :در حــال
حاضــر کار خانــه هــای زیــادی ایجــاد شــده کــه از بــرق
اســتفاده مــی کننــد ،لــذا ایــن  ۱۸هــزار میلیــارد تومــان
درآمــد صــرف هزینــه هــا در وزارت نیــرو ،کارخانــه هــا و
شــرکت هــا مــی شــود.
نایــب رییــس کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی ،بــا اشــاره بــه اینکــه بــا
واگــذاری ایــن شــرکت هــا بــه بخــش خصوصــی هزینــه
هــا را بــاال بــرده ایــم ،تضــرح کــرد :هــر کیلــو وات بــرق
پیــش از واگــذاری معمــوال  ۴تومــان بیشــتر بــرای دولــت
هزینــه نداشــت ،امــا اکنــون کــه واگــذار شــده  ۴۰تومــان
تفــاوت قیمتــی بــرای دولــت دارد و دولــت نیــز نمــی
توانــد ایــن بدهــی را پرداخــت کنــد لــذا هــر ســال بدهــی
دولــت بــه ایــن شــرکت هــا افــزوده مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

شرکتهای ایرانی برای عراق تجهیزات LPG
میسازند
دبیــر اتــاق مشــترک ایــران و عــراق از امضــای توافقنامـهای
بیــن ایــران و عــراق در زمینــه تجهیــز امکانــات ال پــی جــی
طــرف عراقــی خبــر داد.
ســید حمیــد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اعــام
خبــر فــوق افــزود :براســاس ایــن توافقنامــه قــرار اســت
شــرکتهای ایرانــی در زمینــه تجهیــز امکانــات ال پــی
جــی بــه طــرف عراقــی کمــک کننــد .ایــن همــکاری در
زمینههــای مختلــف از جملــه توزیــع ،مجهــز کــردن
خودروهــا و در زمینــه مجتمعهــای بیمارســتانی و مســکونی
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر عراقیهــا ال پــی جــی
را از طریــق کپســول اســتفاده میکننــد ،افــزود :براســاس
ایــن توافقنامــه شــرکتهای ایرانــی بــه عراقیهــا کمــک
میکنــد بــه جــای اینکــه در مجتمعهــای مســکونی،
خودروهــا و غیــره از کپســول ال پــی جــی اســتفاده کننــد از
مخــزن ال پــی جــی اســتفاده کننــد.
دبیــر اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بــا تاکیــد بــر اینکــه
شــرکتهای ایرانــی مطابــق بــا نیــاز عراقیهــا مخــزن
خواهنــد ســاخت ،اظهــار کــرد :ایــن توافــق بیــن شــرکت
گاز مایــع بصــره و شــرکت بوتــان ایــران امضــاء شــده و
قــرار اســت طــرف عراقــی تــا قبــل از عیــد بــرای بازدیــد از
کارخانههــای مــا بــه ایــران بیاینــد.
مایکروسافت مشتری انرژی خورشیدی شد
غــول نرمافــزاری مایکروســافت  ۱۰۰درصــد از بــرق تولیــد
پــروژه انــرژی خورشــیدی  ۶۰مگاواتــی شــرکت «ســان
ســیپ» را بــه مــدت  ۲۰ســال بــرای فعالیتهــای دیتــای
خــود در ســنگاپور خریــداری خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،پــروژه «ســان ســیپ» شــامل مجموعهای
از پنلهــای خورشــیدی اســت کــه بــر روی صدهــا بــام در
سراســر شــهر ســنگاپور نصــب شــدهاند.
بــه گفتــه کریســتین بــادی ،مدیــرکل اســتراتژی زیرســاخت
ابــری و معمــاری در مایکروســافت ،ایــن توافــق نخســتین
قــرارداد انــرژی تجدیدپذیر مایکروســافت در آســیا و ســومین
قــرارداد انــرژی پــاک بیــن المللــی ایــن شــرکت اســت.

مایکروســافت اعــام کــرده امســال از هــدف تامیــن ۵۰
درصــد از نیــروی دیتاســنتر جهانــی خــود بــا انــرژی
تجدیدپذیــر فراتــر خواهــد رفــت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،ایــن شــرکتها اعــام کــرده انــد
پــروژه خورشــیدی مذکــور در دســت ســاخت اســت و تــا
پایــان امســال عملیاتــی میشــود.
افزایش دو برابری سبزترین شهرهای جهان
طبــق آمــار جدیــد ،بیــش از  ۱۰۰شــهر جهــان حداقــل
 ۷۰درصــد از بــرق خــود را از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن
میکننــد .
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس تحلیــل موسســه غیرانتفاعــی
 ،CDPبیــش از  ۴۰شــهر شــامل ریــک جاویــک ،ایســلند و
بــازل ســوییس از  ۱۰۰درصــد بــرق تجدیدپذیــر اســتفاده
مــی کننــد.
شــهرهایی شــامل ســیاتل ،واشــنگتن ،اســلو ،ونکــوور و
نایروبــی حداقــل  ۷۰درصــد از بــرق مــورد نیازشــان را از
منابــع تجدیدپذیــر تامیــن میکننــد .طبــق گــزارش ،CDP
فهرســت  ۲۰۱۸از شــهرهایی کــه حداقــل  ۷۰درصــد از
انــرژی مــورد نیازشــان را از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن
میکننــد ،بیــش از دو برابــر افزایــش یافتــه اســت.
بــه گفتــه کایــرا اپلبــای ،مدیــر شــهرهای  ،CDPشــهرها
عامــل انتشــار  ۷۰درصــد از دی اکســید کربــن حاصــل از
مصــرف انــرژی هســتند.
طبــق گــزارش شــبکه ســی ان بــی ســی CDP ،اعــام
کــرده کــه  ۲۷۵شــهر از هیدروپــاور اســتفاده میکننــد و
 ۱۸۹شــهر نیــز بــرق خــود را از انــرژی بــادی و  ۱۸۴شــهر از
فوتوولتائیــک خورشــیدی تامیــن مــی کننــد.
صادرات به عراق به  ۵.۵میلیارد دالر رسید
رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق بــا بیــان اینکــه در یــازده
ماهــۀ ســال جــاری صــادرات غیــر نفتــی ایــران بــه عــراق بــه
رقــم  ۵.۵میلیــارد دالر رســیده اســت ،گفــت :خوشــبختانه
تــراز تجــاری مــا بــا کشــور عــراق مثبــت اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهربــه نقــل از ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،ناصــر بهــزاد افــزود :طــی یــازده ماهــۀ
ســالجاری  ۱۲میلیــون تــن کاالی غیرنفتــی بــه ارزش ۵.۵
میلیــارد دالر از ایــران بــه عــراق صــادر شــده کــه ایــن رقــم،
۱۸درصــد از مجمــوع صــادرات ایــران بــه مقاصــد صادراتــی
را شــامل مــی گــردد.
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وی بــا اشــاره بــه تــراز تجــاری مثبــت ایــران بــا عــراق ،اظهــار
داشــت ۶۶ :درصــد مجمــوع صــادرات ایــران بــه کشــورهای
چیــن ،عــراق ،امــارات ،کــره جنوبــی و افغانســتان انجــام شــده
کــه نیمــی از آن ســهم بــه چیــن و عــراق اســت .
گفتنــی اســت ،در  ۱۱ماهــۀ ســالجاری متوســط قیمــت
هزینــۀ کاالهــای صادراتــی ایــران بــه عــراق  ۴۶۰دالر بــوده
کــه ایــن نــرخ در مقایســه بــا میانگیــن کاالهــا صادراتــی
ایــران بــه مقاصــد مختلــف دنیــا  ۱.۲برابــر اســت .
آغاز به کار نخستین نمایشگاه بینالمللی توربین و
ژنراتور
باشــگاه خبرنــگاران جــوان| نخســتین نمایشــگاه تخصصــی
بینالمللــی توربیــن ،ژنراتــور و ماشــینهای دوار بــا حضــور
مقامــات وزارت نیــرو ،شــرکت مــادر تخصصــی بــرق حرارتــی
و برخــی مقامــات دیگــر آغــاز بــه کار کــرد.
در ایــن نمایشــگاه بیــش از یکصــد شــرکت از  11تــا
 14اســفند مــاه جدیدتریــن تولیــدات ،تجهیــزات ،صنایــع
و خدمــات خــود را در محــل دایمــی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران بــه نمایــش گذاشــتند و در آن عــاوه
بــر شــرکتهای داخلــی شــرکتهایی از کشــورهای ایتالیــا،
هلنــد ،آلمــان ،انگلســتان ،ژاپــن ،بلژیــک ،تایــوان و چیــن نیــز
حضــور دارنــد.
آشــنایی بــا نوینتریــن تولیــدات و پیشــرفتهای ایــن حــوزه،
تبــادل اطالعــات و فنــاوری روز بیــن مشــارکتکنندگان و
متخصصــان آشــنایی شــرکتکنندگان و بازدیدکننــدگان بــا
آخریــن دســتاوردهای عرضــه شــده در بخــش سیســتمهای
توربیــن ،ژنراتــور و ماشــینهای دوار ،ایجــاد ارتبــاط مســتقیم
بی ـن تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان ،ایجــاد فرصتهــای
ســرمایهگذاری ،ایجــاد فرصتهــای اشــتغالزایی و
بازاریابــی و همچنیــن توســعه صــادرات مهمتریــن اهــداف
برگــزاری نخســتین نمایشــگاه تخصصــی بینالمللــی توربیــن،
ژنراتــور و ماشــینهای دوار اســت.
همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه کنفرانــس بینالمللــی ژنراتورهــا
نیــز بــا حضــور نمایندگانــی از کشــورهای انگلســتان ،ایتالیــا،
نیجریــه و هلنــد برگــزار میشــود.
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مربــوط بــه صــادرات بــرق از «دوشــنبه» بــه »تاشــکند» بــه
توافــق رســیدند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،آغــاز صــادرات بــرق تاجیکســتان
بــه ازبکســتان بــه حجــم  1.5میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرای
ســه ماهــه دوم ســال جــاری میــادی برنامــه ریــزی شــده
اســت.
نهادهــای مربوطــه تاجیــک تــا بــه حــال از اعــام قیمــت
صادراتــی بــرق تاجیکســتان بــه کشــور همســایه خــودداری
کردنــد
پیــش از ایــن شــرکت بــرق تاجیکســتان از مذاکــرات بــا
طــرف ازبکــی بــرای صــادرات بــرق خبــر داده بــود.
بنابــه گــزارش شــرکت بــرق تاجیکســتان در ســال جــاری
افزایــش صــادرات انــرژی بــه افغانســتان نیــز برنامــه ریــزی
شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب انتظــار م ـیرود کــه تاجیکســتان در ســال
جــاری میــادی حــدود  1.5میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق
بــه افغانســتان صــادر کنــد کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته
میــادی  200میلیــون کیلــووات ســاعت بیشــتر میباشــد.

جزئیات برگزاری کارگاه نفتی برای شرکتهای
ایرانی
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت از انجــام
مذاکــرات بــا شــرکتهای خارجــی بــرای برگــزاری کارگاههای
آموزشــی بــرای شــرکتهای ســازنده تجهیــزات صنعــت نفــت
ایرانــی خبــر داد و گفــت :ایــن کارگاههــا احتمــاال اوایــل ســال
آینــده برگــزار شــود.
رضــا خیامیــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اعــام خبــر فــوق
افــزود :ایــن مذاکــرات بــا شــرکتهای فرانســوی و نــروژی
انجــام شــده و بــه محــض اینکــه قطعــی شــد اســامی ایــن
شــرکتها اعــام میشــود.
وی بــه ایــن ســوال کــه کارگاههــا برای چنــد شــرکت خارجی
برگــزار خواهنــد شــد ،پاســخ داد :در ابتــدا همــه شــرکتهای
عضــو انجمــن در ایــن کارگاههــا شــرکت میکننــد و ســپس
بــر اســاس توانمنــدی هــا و نیــاز هــا بــه چنــد دســته تقســیم
میشــوند .شــرکتهایی کــه توانایــی آنهــا مــورد نیــاز
شــرکت هــای خارجــی بــرای قــرارداد  IPCاســت زودتــر از
توافق تاجیکستان و ازبکستان در زمینه صادرات
ســایر کشــورها دورههــای آموزشــی خواهنــد دیــد.
انرژی
شــرکتهای ایرانــی بایــد بــرای همــکاری بــا توتــال جهــت
دوشــنبه،
در
فــارس
خبرگــزاری
بــه گــزارش خبرنــگار
توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی و دیگــر شــرکتهای خارجــی
مقامــات انــرژی تاجیکســتان و ازبکســتان پیرامــون مســائل کــه بــرای امضــای قــرارداد  IPCبــه ایــران مــی آینــد
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Short news

inverters to power up Dubai

inverters are helping villa owners in
Hatta reduce energy bills by up to
.40%
Earlier this month, UAE announced
ambitious plans to invest $163bn to
generate almost half the country’s
power needs from renewable sources by 2050, with the aim to increase
clean-energy contributions to 50% by
.2050
As part of this move to harness the
power of the sun, ABB is supplying
600 UNO-DM-PLUS grid-connected
single phase solar inverters to power
.new-build villas in Hatta, Dubai
The installation is sponsored by Dubai Electricity and Water Authority
(DEWA) which is offering free solar
panel installation across the 600 villas to all UAE nationals in Hatta. The
project management, procurement,
installation, testing and commissioning, along with subsequent Operations and Management is being under-taken by Dubai Carbon Centre of
Excellence (DCCE) and Al Mostajed
.)Technologies Co LLC (AMT
The installation will be complete by
summer 2018 and will be supported
by ABB’s dedicated team of experi.enced professionals in the UAE

انـرژی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Cost of solar power expected UAE makes steps towards secA stronger, smarter and greener
ond coal-fired power plant
to drop further
grid

thanks to improved technologies,
and
efficiencies,
providing
underlying support, said the head of
the International Renewable Energy
.)Agency (IRENA
Battery storage is expected to“
within a decade,” %70-60 decline
said Adnan Amin, IRENA’s Director.General
Plunging battery storage costs will
come into play helping accelerate the
transition to a clean energy economy,
as storage provides support to
renewables
during
intermittent
.periods
IRENA also anticipates that between
90GW of new solar capacity-80GW
will be added yearly which can light
billion LED light bulbs over the next 8
.years 6-5
Amin expects South Eastern Asian
percent renewable 23 Nations to reach
as an ,2025 energy generation by
ambitious, yet plausible goal. He
expects India to see future gains in
.solar capacity
Renewables now provide a quarter
of the world’s power, although some
countries are just beginning to
.embrace them

The UAE’s Federal Electricity and Water Authority (FEWA) is said to be in
the initial stages of developing a coalfired power plant that will be the second of its kind in the country should
.plans go ahead
FEWA, the sole utility provider for the
UAE’s norther emirates, is planning
to build the 1.8 gigawatt (GW) coalfired plant based on the independent
power producer model, according to
.local media reports
Construction is underway for Dubai’s
coal-fired power plant, the first in the
GCC, with a planned output capacity
of 2.4GW by 2023 when phase 1 of the
.project is fully operational
The plant located in Hassyan is being
built by Hassyan Energy, a joint-venture between ACWA Power Harbin
Holding Company (49%) and Dubai
Electricity & Water Authority (DEWA)
.)(51%
Based on the ultra-supercritical technology, the $3.4bn plant is designed
to deliver best-in-class performance
on efficiency and output as well as
adherence to highest levels of envi.ronmental best practices globally

There seems to be no tougher job like
being in charge of electric power supply for millions of people, and ensuring that power is delivered right from
point of generation to the end user.
Yet, this occupation is what has come
to define the everyday life of Claudio
Facchin as President of ABB’s Power
.Grids division
Since stepping into this role in January 2016, Facchin’s primary responsibility has been to help utilities build
robust systems across their power
value chains and enabling a stronger,
.smarter and greener grid
Millions of people depend of elec�“
tricity for their livelihoods. It is very
important to maintain a healthy and
operation electric power ecosystem
to avoid power failures,” says Facchin. “It is the duty of every utility
to have a resilient grid network with
help of innovative products and ser”.vices on the market
The challenge will be not just to“
gather and secure data from a hugely
diverse range of sources, but also
to make sense of a wide variety
of structured and unstructured
.formats,” says Facchin
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باید درباره توسعه صنعت نفت
به تفاهم ملی برسیم

رئیس اتاق تهران در نشست مشترک با مقامات و فعاالن
اقتصادی بوسنی و هرزگوین مطرح کرد:

اعضــای هیــات تجــاری ایــران کــه بــه سرپرســتی
مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق تهــران،
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر خارجــه ایــران را در
ســفر بــه کشــورهای صربســتان ،بلغارســتان،
کرواســی و بوســنی همراهــی کردنــد ،در روز پایانــی
ســفر خــود بــا کارآفرینــان و بازرگانــان بوســنیایی
دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی
دو کشــور برگــزار شــد ،عــاوه بــر ظریــف و
خوانســاری ،معــاون نخســتوزیر ،وزیــر تجــارت
خارجــه و رئیــس اتــاق بازرگانــی بوســنی و
هرزگویــن نیــز حضــور داشــتند.
اشــتراکات تاریخــی و مذهبــی نقطــه اتصــال و
پیونــد دو کشــور
در آغــاز ایــن دیــدار ،رئیــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
روابــط دوســتانه گذشــته دو کشــور گفــت :امــروز پــا بــه
ســرزمینی گذاشــتهام کــه ســالها حضــور مــردم ایــران را
در کنــار خــود بهعنــوان حامــی احســاس کردهانــد .مــردم
بوســنی و هرزگویــن ،ایــران را بــرای همیشــه در حافظــه
خــود حفــظ خواهنــد کــرد .ایــران از زمــان اســتقالل ایــن
کشــور ،اســتقالل و همزیســتی مســالمتآمیز همــه اقــوام
در آن را بــه رســمیت شــناخته اســت .صلــح و آرامــش در
سراســر جهــان ،بهخصــوص کشــور مســلمان بوســنی و
هرزگویــن خواســته اصلــی ایــران اســت .اشــتراکات تاریخــی
و مذهبــی بیــن دو کشــور جمهــوری اســامی ایــران و
جمهــوری بوســنی و هرزگویــن میتوانــد نقطــه اتصــال و
پیونــد تاریخی-اقتصــادی دو کشــور بــه هــم باشــد.
مســعود خوانســاری افــزود :همــکاری مشــترک اقتصــادی و
تجــاری ،کانــون اصلــی توجــه دولتمــردان دو کشــور اســت.
ســفر هیــات قــوی و بــا ظرفیــت بــاال از فعــاالن بخــش
خصوصــی ایــران بــه ایــن کشــور دلیلــی بــه توســعه روابــط
اقتصــادی دوجانبــه اســت.
او تأکیــد کــرد :اکنــون اقتصــاد ایــران در کانــون توجــه
بینالمللــی اســت و بــا موقعیــت ممتــاز خــود در منطقــه
و بــا تکیــهبــر ســرمایه انســانی و زیرســاخت مهــم ،فضــای
امنــی را بــرای ســرمایهگذاران خارجــی فراهــم کــرده اســت.
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تسهیل صدور روادید و اتخاذ راهبرد لغو
آن در آینده نزدیک

مشــارکت زنــان بــازرگان ،صنعــت حــال و لــزوم
لغــو روادیــد
خوانســاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران ،ادامــه داد :زمینــه
همــکاری میــان دو کشــور فراهــم اســت و امــروز بایــد
فرصــت را غنیمــت دانســته و از حمایــت و اراده سیاســی
دولتهــا بهرهبــرداری الزم را داشــته باشــیم.
او افــزود :مــا بهعنــوان بخــش خصوصــی در ایــران ،معتقــد
هســتیم کــه در صنعــت گردشــگری ،صنایــع کشــاورزی و
صنایــع تبدیلــی ،خدمــات فنــی و مهندســی و مدیریــت
شــهری و برنامهریــزی ،صنعــت ســاختمان ،حملونقــل
و زیرســاخت جــاده و راه میتوانیــم همــکاری مشــترک و
مناســبی بــا همتایــان خــود در بوســنی و هرزگویــن داشــته
باشــیم.
رئیــس اتــاق تهــران ادامــه داد :مــا میتوانیــم بــا بهرهگیــری
از ظرفیــت کانــون زنــان بــازرگان ،نســبت بــه توانمندســازی
ایــن قشــر مهــم فعالیــت مشــترک انجــام دهیــم .همچنیــن
صنعــت حــال بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه در اقتصــاد
دنیــا ،ازجملــه در زمینــه صنعــت غذایــی و ســامت پیــدا
کــرده اســت ،میتوانــد ســرفصلی خــوب بــرای همــکاری
دو کشــور باشــد.
او تصریــح کــرد :ایــران و بوســنی و هرزگویــن بــرای توســعه
همــکاری اقتصــادی نیازمنــد توســعه گردشــگری و تــردد
بیشــتر اســت .بــرای همیــن دو کشــور بایــد در راســتای
تســهیل صــدور روادیــد و اتخــاذ راهبــرد لغــو روادیــد
بیندیشــند .امیدواریــم در فصــل جدیــد از همکاریهــا

شــاهد نقشــه راهــی باشــیم کــه درنهایــت بــه همــکاری
اقتصــادی ،مشــارکت در ســرمایهگذاری و توســعه
گردشــگری بینجامــد.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران ،بــرای دو کشــور بــا توجــه بــه ســابقه
همــکاری تاریخــی از ابتــدای اســتقالل بوســنی و هرزگویــن،
قابلقبــول نیســت کــه مشــکالتی بــرای مبــادالت بانکــی
وجــود داشــته باشــد .لــذا از مقامــات عالــی حاضــر در
جلســه تقاضــا داریــم بــرای بهبــود ارتبــاط بخــش خصوصــی
دو کشــور کوشــش کننــد.
او از رئیــس اتــاق بازرگانــی بوســنی و هرزگویــن دعــوت
کــرد تــا در رأس هیاتــی بــه تهــران ســفر کننــد تــا ادامــه
ایــن رفتوآمدهــا پشــتیبان گســترش روابــط دوجانبــه
باشــد.

معــاون امــور توســعه و مهندســی مدیرعامــل شــرکت ملی
نفــت ایــران بــا اشــاره بــه نقــش فعــال جوانــان در دومیــن
کنفرانــس اکتشــاف و تولیــد ،گفــت :در گذشــته ارتبــاط
بــا محیــط هــای پیمانــکاری و شــرکت هــای ســاخت
تجهیــزات محــدود بــود؛ امــا اکنــون شــرایط تغییــر پیــدا
کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار انــرژی امــروز ،غالمرضــا منوچهــری
در مراســم اختتامیــه دومیــن کنگــره تولیــد و اکتشــاف
و پنجمیــن همایــش صنعــت حفــاری بــا اشــاره بــه
کهنگــی اطالعــات ،گفــت :در ایــن کنفرانــس نــت ورک
خوبــی صــورت گرفــت و ایــن کار ریش ـهدار اســت .بایــد
بتوانیــم در توســعه صنعــت نفــت بــه تفاهــم ملــی برســیم
و ســر الفبــا بــا یکدیگــر دعــوا کنی ـم .اکنــون در شــرایط
پاییــن بــودن قیمــت نفــت بایــد مســیر تکاملــی خــود را
در صنعــت نفــت انجــام دهیــم.
وی اظهــار کــرد :در دنیــای در حــال تحــول دائمــی،
شــرایط عــوض میشــود و بایــد در لحظــه و در زمــان
صنعــت نفــت را دریابیــم و ایــن تحــول را در همــه اجــرا
بایــد در یابیــم.
معــاون امــور توســعه و مهندســی مدیرعامــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران تصریــح کــرد :مــا همــه بایــد سیاســت
گــذاری کنیــم؛ دنیــای امــروز دنیــای هوشــمندی و جمع
بنــدی و بهبــود مســتمر اســت .بایــد رقابــت کنیــم؛ در هر
کاری رقابــت اصــل اســت و بایــد بــه کیفیــت بپردازیــم.
در زمینــه نــوآوری و اکتشــاف نبایــد لحظــه ای بایســتیم
بــرای اســتمرار بهبــود بهــرهوری ،کاهــش قیمــت تمــام
شــده ،تعامــل دائمــی بــا دنیــا و شــرکای کاری ،ایجــاد
نــت ورک قــوی ،تقســیم کار درســت و ملــی ،تغییــر
فضــای کســب و کار ،خــروج از سیســتم مــرده اداری و
حرکــت دادن صنعــت ،تــاش کنیــم.
منوچهــری خاطــر نشــان کــرد :مــا دولتیتریــن صنعــت
نفــت را در دنیــا داریــم کــه ایــن در شــرایط فعلــی معنــا
نــدارد .هــر تحولــی از فکــر و ذهــن انســان شــروع میشــود.
طبیعتــا بــا چالــش هــای روبــرو هســتیم؛ امــا رشــد واقعی
کشــور در گــرو اســتمرار در یادگیــری و تــاش اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نفت گران میشود

تحلیلگــران در نظرســنجی رویتــرز پیــش بینــی کردنــد
قیمــت نفــت امســال رشــد مســتمری خواهــد داشــت امــا
رونــد رشــد آن بــه دلیــل افزایــش تولیــد شــیل آمریــکا
در برابــر محدودیــت عرضــه اوپــک محــدود خواهــد مانــد.
بــه گزارش ایســنا ،در نظرســنجی رویتــرز از  ۳۷اقتصاددان
و تحلیلگــر پیــش بینــی شــد نفــت برنــت در ســال ۲۰۱۸
بــه  ۶۳دالر در هــر بشــکه مــی رســد کــه اندکــی باالتــر از
قیمــت  ۶۲.۳۷دالر اســت کــه در نظرســنجی مــاه گذشــته
پیــش بینــی شــده بــود.
بــه گفتــه اشــلی پترســون از شــرکت «اســتارتاس
ادوایــزرز» ،ســطح پایبنــدی اوپــک بــه محدودیــت عرضــه
و رونــد رشــد تولیــد شــیل آمریــکا احتمــاال اصلیتریــن
عوامــل تاثیرگــذار بــر قیمــت نفــت در ســال ۲۰۱۸
خواهنــد بــود .قیمتهــا احتمــاال در ســال  ۲۰۱۸نســبت
بــه ســال  ۲۰۱۷نوســان بیشــتری خواهنــد داشــت کــه
بــه دلیــل تردیدهــا نســبت بــه رونــد رشــد آمریــکا اســت.
تولیــد نفــت آمریــکا کــه در حــال حاضــر بــاالی ۱۰
میلیــون بشــکه در روز اســت ،امســال ممکــن اســت از
مــرز  ۱۱میلیــون بشــکه در روز عبــور کنــد.
بــه گفتــه کایلیــن بیــرچ ،تحلیلگــر واحــد اطالعــات
اکونومیســت ،بــازار نفــت شــاهد حضــور شــرکتهای
خصوصــی آمریکایــی اســت کــه بســیاری از آنهــا از هزینــه
هــای پاییــن تولیــد نســبت بــه نقــاط دیگــر ســود مــی
برنــد و در نتیجــه آمریــکا همچنــان یــک بازیگــر مهــم
خواهــد مانــد.
در ایــن بیــن آمــار بخــش تحقیقاتــی اوپــک در مــاه جــاری
نشــان داد ایــن ســازمان صادرکننــده نفــت در حــال
رســیدن بــه هــدف خــود بــرای بازگردانــدن ســطح ذخایــر
کشــورهای صنعتــی بــه میانگیــن پنــج ســاله اســت.
اعضــای اوپــک بــه همــراه شــماری از تولیدکننــدگان
خــارج از ایــن ســازمان شــامل روســیه موافقــت کــرده
انــد ســطح تولیدشــان را مجموعــا حــدود  ۱.۸میلیــون
بشــکه در روز محــدود کننــد .ایــن توافــق از ژانویــه ســال
گذشــته آغــاز شــده و قــرار اســت تــا پایــان امســال ادامــه
پیــدا کنــد.
عربســتان ســعودی هفتــه گذشــته اعــام کــرد امیــدوار

اســت اوپــک و متحدانــش تعدیــل رونــد کاهــش تولیــد
را از ســال آینــده آغــاز کننــد و یــک چارچــوب همــکاری
دائمــی بــرای تثبیــت بازارهــای نفــت پــس از پایــان توافــق
فعلــی ایجــاد کننــد.
بــه گفتــه تحلیلگــران ،بــدون یــک خــروج تدریجــی از
توافــق ،ذخایــر جهانــی ممکــن اســت بــه شــدت کاهــش
پیــدا کــرده و باعــث افزایــش قیمتــی شــوند کــه تبعــات
منفــی خواهــد داشــت.
تولیــد نفــت در ونزوئــا کــه یکــی از اعضــای اوپــک بــوده
و بــا بحــران اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد ،بــه
پایینتریــن میــزان در بیــش از  ۲۰ســال گذشــته ســقوط
کــرده و کمــک کــرده محدودیــت عرضــه اوپــک فراتــر از
 ۱.۲میلیــون بشــکه در روز توافــق اولیــه ایــن ســازمان
شــود.
انتظــار مــی رود رشــد تقاضــا از ســوی اقتصادهــای
آســیایی بــه خصــوص چیــن بخشــی از افزایــش عرضــه
آمریــکا را جــذب کنــد.
پیــش بینــی مــی شــود قیمــت نفــت ســبک آمریــکا در
ســال  ۲۰۱۸بــه  ۵۸.۸۸دالر برســد کــه باالتــر از ۵۸.۱۱
دالر پیــش بینــی شــده در نظرســنجی ژانویــه رویتــرز
اســت.

واردات نفت آسیا از ایران
افزایش یافت

واردات نفــت خــام خریــداران بــزرگ آســیایی از ایــران
در ژانویــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۳.۳
درصــد افزایــش یافــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،چیــن ،هنــد ،ژاپــن
و کــره جنوبــی مــاه میــادی گذشــته مجموعــا ۱.۷۰
میلیــون بشــکه در روز از ایــران نفــت وارد کردنــد کــه
باالتریــن میــزان واردات از اکتبــر ســال گذشــته بــود .ایــن
میــزان واردات ،اندکــی بیشــتر از میانگیــن واردات ۱.۶۷
میلیــون بشــکه در روز ایــن خریــداران در ســال ۲۰۱۷
بــود.
ایــران در مواجــه بــا بازگشــت احتمالــی تحریمهــای
آمریکایــی ،تالشــکرده مشــتریانش در آســیا را حفــظ
کنــد و امیــدوار اســت امتیــازی کهبــه آنهــا میدهــد
جذابیــت نفتــش را در مقایســه بــا ســایر صادرکننــدگان

انـرژی

شماره نود یک  //هفته دوم اسفند هزار و سیصد نود و شش

خاورمیانــهای افزایــش دهــد.
میــزان واردات نفــت چیــن از ایــران در ژانویــه نســبت بــه
ژانویــه ســال گذشــته  ۸۵.۹درصــد رشــد کــرد و بــه ۷۴۸
هــزار و  ۷۱۵بشــکه در روز رســید کــه باالتریــن میــزان از
ســپتامبر بــود و بــه دنبــال ســه کاهــش ماهانــه متوالــی
روی داد .مجمــوع واردات نفــت ایــن کشــور در ژانویــه
حــدود یــک پنجــم رشــد کــرد.
طبــق آمــار منتشــره ،واردات نفــت هنــد از ایــران طــی
مــاه میــادی گذشــته  ۱۰.۷درصــد کاهــش یافــت و بــه
 ۴۹۵هــزار و  ۲۰۰بشــکه در روز در ژانویــه رســید .ایــران
در تــاش بــرای احیــای بخشــی از ســهم بــازار خــود کــه
بــه رقیبــان بزرگــی ماننــد عربســتان ســعودی و عــراق
واگــذار کــرده ،بــه هنــد پیشــنهاد کــرده اســت تخفیــف
حمــل محمولههــای نفتــی بــه هنــد را در قبــال موافقــت
دهلــی نــو بــا افزایــش واردات از ایــران افزایــش دهــد.
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت مــاه جــاری اظهــار کــرد
پاالیشــگاههای دولتــی و خصوصــی هنــد در ســال مالــی
 ۲۰۱۸-۲۰۱۹حــدود  ۵۰۰هــزار بشــکه در روز نفــت ایران
را خریــداری خواهنــد کــرد.
طبــق آمــار وزارت اقتصــاد ،بازرگانــی و صنعــت ژاپــن،
واردات نفــت ایــن کشــور از ایــران در ژانویــه نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال گذشــته  ۲.۹درصــد کاهــش یافــت و
بــه  ۲۰۳هــزار و  ۲۵۹بشــکه در روز رســید .میــزان واردات
نفــت کــره جنوبــی از ایــران در ژانویــه نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته  ۴۷.۳درصــد کاهــش یافــت و بــه
 ۲۵۲هــزار بشــکه در روز رســید.

بلغارستان دروازه ورود ایران
به اروپا است
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه دیــدار خــود بــا
مقامــات بلغارســتان بــا نخســت وزیــر ایــن کشــور نیــز
دیــدار و گفتوگــو کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن دیــدار «بویکــو بوریســف»
ضمــن خوشــامد گویــی بــه وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
اســامی ایــران ،از ســفر خــود بــه ایــران بــه عنــوان
ســفری موفــق یــاد و تاکیــد کــرد توافقــات خــوب آن
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ســفر اجرایــی شــود.
نخســت وزیــر بلغارســتان ضمــن برشــمردن زمینههــای
مختلــف همــکاری دو کشــور خواســتار همکاریهــای
نزدیکتــر شــرکتهای دو کشــور شــد.
وی شــرکتهای بلغــاری در حوزههــای ساختوســاز،
ماشینســازی ،داروســازی ،متــرو ،اتوبــان ،تونــل و پــل
ســازی ،ریــل و  ...را بهتریــن هــا در اروپــا خوانــد کــه
آمــاده همــکاری بــا ایــران هســتند.
در ادامــه وزیــر امــور خارجــه بــا ابــاغ ســام هــای گــرم
معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار کــرد :نقــش شــما بــه
عنــوان یــک کشــور دوســت و رئیــس دوره ای اتحادیــه
اروپــا بــرای مــا مهــم اســت .مــا بلغارســتان را دروازه ورود
خــود بــه اروپــا میدانیــم.
وزیــر امــور خارجــه از سیاســت متــوازن بلغارســتان بــرای
داشــتن روابــط خــوب بــا همــه همســایگان اســتقبال کرد.
ظریــف همچنیــن گفــت :مــا میتوانیــم در آینــده
حجــم روابــط تجــاری را بــه بیــش از یــک میلیــارد دالر
برســانیم .همکاریهــای ترانزیتــی ،نفــت و گاز ،زیــر
ســاخت هــا و خدمــات فنــی و مهندســی زمینههــای
خوبــی بــرای همــکاری هســتند و در ایــن زمینــه هــم الزم
اســت برخــی موانــع و مشــکالت بــر طــرف شــود .از جملــه
مشــکل حمــل و نقــل و مشــکل بانکــی کــه نیازمنــد یــک
کانــال مطمئــن بانکــی بــا توافــق بانکهــای مرکــزی دو
کشــور هســتیم .همچنیــن پیشــنهاد میکنــم صندوقــی
مشــترک بــرای حمایــت از بخشهــای خصوصــی دو
کشــور تشــکیل شــود .مــا میتوانیــم دروازه ورود شــما در
منطقــه و کشــورهای همســایه ایــران باشــیم.
وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه اینکــه زمینــه بــرای ســفر
اتبــاع دو کشــور فراهــم اســت از افزایــش تبــادالت مردمــی
و توســعه گردشــگری میــان دو کشــور اســتقبال کــرد.
ظریــف بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بلغارســتان یــک کمیتــه
چنــد جانبــه ترانزیــت داریــم ،پیشــنهاد کــرد یــک کمیتــه
مشــترک دو جانبــه انــرژی هــم میــان دو کشــور تشــکیل
شــود.
طرفیــن همچنیــن در خصــوص مســائل منطقــه ای و لــزوم
مقابلــه بــا تروریســم و افــراط گرایــی در منطقــه و جهــان
رایزنــی و تبــادل نظــر کردنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران می تواند یک تامین
کننده مطمئن انرژی
برای بوسنی و هرزگوین
باشد

شــب گذشــته وزیــر امورخارجــه فرانســه در حالــی در راس
یــک هیــات عالــی رتبــه وارد ایــران شــد کــه قــرار اســت در
ایــن ســفر مذاکــرات گســترده ای در حــوزه هــای سیاســی،
فرهنگــی و اقتصــادی صــورت گیــرد و مقدمــات ســفر
امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــور فرانســه بــه کشــورمان
فراهــم شــود .عــاوه برایــن ســفر ژان ایــو لودریــان بــه
تهــران در ایــن برهــه زمانــی کــه ترامــپ بــا فشــارهای
بیــن المللــی خــود بــه دنبــال بــی اثــر کــردن برجــام
اســت ،از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده تــا جایــی کــه
گمانــه زنــی هــا نشــان مــی دهــد یکــی از مباحــث اصلــی
مطــرح در ایــن مذاکــرات ادامــه مســیر راه توافــق هســته
ای خواهــد بــود .امــا در کنــار همــه مباحــث سیاســی و
بیــن المللــی افزایــش همــکاری هــای اقتصــادی ایــران و
فرانســه و فراهــم کــردن شــرایط بــرای تحقــق ایــن مهــم،
حتمــا یکــی از بحــث هــای اصلــی ســفر لودریــان بــه
تهــران خواهــد بــود.
فرانســه بعــد از توافــق هســته ای ایــران و  5+1و اجرایــی
شــدن برجــام مهــم تریــن شــریک اقتصــادی ایــران در اروپا
بــوده اســت ،اتفاقــی کــه پاریــس و تهــران نــه تنهــا بــه
دنبــال حفــظ آن بلکــه بــه فکــر گســترش آن هســتند .بعــد
از اجــرای برجــام فضــا بــرای حضــور شــرکت هــای مهــم

محمــد جــواد ظریــف در ادامــه ســفر خــود بــه بوســنی
و هرزگویــن بــا اعضــای شــورای ریاســت جمهــوری
بوســنی و هرزگویــن دیــدار و گفتوگــو کــرد.
بــه گــزارش ایســنا  ،در ایــن دیــدار «باقــر عــزت
بگوویــچ» عضــو شــورای ریاســت جمهــوری بوســنی و
هرزگویــن ضمــن خوشــامدگویی بــه وزیــر امــور خارجــه
جمهــوری اســامی ایــران بــه حمایــت هــای ایــران از
ملــت بوســنی در دوران ســختی هــا اشــاره کــرد و افــزود:
ملــت بوســنی از همــه قومیــت هــا ایــن حمایــت هــا را
فرامــوش نمــی کننــد.
وی افــزود :روابــط سیاســی و فرهنگــی دو کشــور در
ســطح مطلوبــی اســت امــا روابــط اقتصــادی بــه مــوازات
آنهــا توســعه نیافــت .در حــال حاضــر کــه تحریــم هــای
ایــران برداشــته شــده اســت زمینــه بــرای جهــش روابــط
تجــاری آمــاده شــده اســت .در خصــوص روابــط بانکــی و
تســهیالت روادیــدی هــم در حــال کار هســتیم و حتمــا
موانــع را بــر طــرف مــی کنیــم.

فرانسـه به دنبال
سفت کردن جای پای
اقتصادی خود در
ایــــران

فرانســوی در ایــران همچــون رنــو ،پــژو ،توتــال و ...فراهــم
شــد و ایــن فرصــت مناســبی بــرای رشــد ایــن شــرکت هــا
بــه وجــود آورد؛ آن هــم در شــرایطی کــه اقتصــادی ایــن
کشــور بــا رکــود و بیــکاری بــاال دســت بــه گریبــان اســت.
چالــش هــای اقتصــادی کــه در انتخابــات گذشــته ایــن
کشــور در نهایــت بــه روی کار آمــدن امانوئــل مکــرون بــه
عنــوان جــوان تریــن رئیــس جمهــور ایــن کشــور منجــر شــد؛
رئیــس جمهــوری کــه در تمــام مــاه هــای گذشــته تــاش
کــرده اســت تــا دســتاوردهای برجــام را بــرای کشــورش و
جامعــه بیــن الملــل حفــظ کنــد.

انـرژی
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وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران هــم ضمــن
ابــاغ ســام گــرم رئیــس جمهــور روحانــی اظهــار کــرد
 :بــرای مــا همــه اقــوام در بوســنی بســیار مهــم هســتند
و بایــد ایــن روابــط و همبســتگی میــان اقــوام تــداوم یابــد
تــا شــاهد توســعه و امنیــت هــر چــه بیشــتر در بوســنی و
هرزگویــن باشــیم .شــما همیشــه جمهــوری اســامی ایران
را کنــار خــود خواهیــد داشــت.
ظریــف بــا اشــاره بــه هیــات تجــاری همــراه خــود اظهــار
داشــت :امیدواریــم ایــن ســفر و همایــش تجــاری امــروز
شــروع خوبــی بــرای تحــرک بخشــیدن بــه روابــط
اقتصــادی دو کشــور باشــد.
وزیــر امــور خارجــه بــا برشــمردن زمینــه هــای همــکاری
افــزود :ایــران مــی توانــد یــک تامیــن کننــده مطمئــن
انــرژی بــرای بوســنی و هرزگویــن باشــد.
ظریــف بــا ذکــر برخــی موانــع تجــاری موجــود ابــراز
امیــدواری کــرد :ایــن مشــکالت بــا همــکاری طرفیــن
برداشــته شــود .تعرفــه هــای گمرکــی ،روابــط بانکــی و

روادیــد تجــاری و تســهیل روابــط تجــاری و مردمــی از
جملــه نــکات مطــرح شــده توســط وزیــر امــور خارجــه
بــود.
وزیــر امــور خارجــه همچنیــن اظهــار کــرد  :مبــارزه بــا
تروریســم و افــراط گرایــی یکــی از دغدغه های مشــترک
مــا ،شــما و اتحادیــه اروپاســت .افــراط هیــچ ارتباطــی بــا
اســام و ادیــان دیگــر نــدارد .مبــارزه ایدئولوژیــک و
فرهنگــی بــا اندیشــه افــراط بایــد از اولویــت هــا باشــد.
مــا مــی توانیــم در ایــن زمینــه همــکاری کنیــم و انــرا
بــه نفــع صلــح و امنیــت بیــن المللــی و منطقــه ای مــی
دانیــم.
در ایــن دیــدار اعضــای صــرب و کــروات شــورای ریاســت
جمهــوری بوســنی و هرزگویــن هــم بطــور جداگانــه در
ســخنانی بــر اراده دولــت بوســنی و هرزگویــن بــرای
توســعه و تعمیــق روابــط بــا جمهــوری اســامی ایــران
در تمامــی ســطوح و زمینــه هــا تاکیــد کردنــد

طــی حــدود دو ســال کــه از برجــام میگــذرد در میــان
کشــورهای اروپایــی فرانســه روابــط گســتردهتری در میــان
کشــورهای اروپایــی بــا ایــران داشــته اســت و در ایــن مــدت
هیاتهــای اقتصــادی و سیاســی زیــادی از دو کشــور در رفــت
و آمــد بودنــد .رفــت و آمدهایــی کــه صرفــا در حــد مذاکــره
ت و گــو باقــی نمانــد و بــه امضــای بــه قراردادهــای
و گفــ 
مهمــی در حــوزه هــای خودروســازی ،خریــد هواپیمــا،
صنعــت نفــت و گاز و ...ختــم شــد .فرانســه از ســالهای دور
یکــی از شــرکای مهــم اقتصــادی ایــران در اروپــا بــوده اســت
کــه در دوران تحریــم هــای اقتصــادی ایــن روابــط ســیر
چ گاه روابــط بــه طــور کلــی قطــع
نزولــی پیــدا کــرد ،امــا هیـ 
نشــد و بعــد از برجــام نیــز بــه ســمت توســعه حرکــت کــرد.
براســاس آمارهــای رســمی در حــال حاضــر میــزان تجــارت
دوجانبــه بیــن ایــران و فرانســه بــه شــرایط مبــادالت دو
کشــور در پیــش از تحریمهــا بازگشــته اســت و طبــق آمارهــا
حجــم تجــارت دو کشــور در ســال  ۲۰۱۷برابــر بــا ۳.۸
میلیــارد یــورو بــوده اســت کــه البتــه  ۲میلیــارد یــوروی آن
بــه خریدهــای نفتــی توتــال بــاز مــی گــردد .البتــه مســئوالن
دو کشــور امیــدوار هســتند کــه میــزان مبــادالت اقتصــادی
دو کشــور بــه  5میلیــارد یــورو افزایــش پیــدا کنــد.
قــرار اســت در ایــن ســفر دو روزه ،اولین کمیســیون مشــترک

اقتصــادی ایــران و فرانســه بــه ریاســت وزرای خارجــه دو
کشــور تشــکیل و ســند همــکاری هــای اقتصــادی امضــا
شــود .شــرکت هــای مهــم فرانســوی بــه دنبــال اســتفاده
از فرصــت ســفر وزیرخارجــه ایــن کشــور بــه ایــران بــرای
گســترش همــکاری هــای خــود هســتند کــه یکــی از آن
هــا توتــال فرانســه اســت کــه بــرای حضــور در فــاز 11
پــارس جنوبــی برنامــه ریــزی مــی کنــد 18 .آبــان مــاه
امســال بــود کــه موافقتنامــه اصولــی ( )HOAطــرح
توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی بــه ارزش  4.8میلیــارد دالر
میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران و کنسرســیومی متشــکل
از شــرکتهای توتــال فرانســه ،شــرکت ملــی نفــت چیــن
( )CNPCو شــرکت پتروپــارس امضــا شــد .توتــال رهبری
کنسرســیوم پــروژه توســعه فــاز  ١١پــارس جنوبــی را
بــر عهــده دارد و ســهم ایــن شــرکت فرانســوی در ایــن
کنسرســیوم  ٥٠,١درصــد اســت.
البتــه شــرکت هــای فرانســوی و ایرانــی در شــرایطی بــه
گســترش روابــط اقتصــادی دو کشــور امیــدوار هســتند کــه
مشــکالت بانکــی در مــاه هــای گذشــته مهــم تریــن مانــع
برســر راه افزایــش مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای
مختلــف از جملــه اروپاییــان بــوده اســت؛

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ارمنستان دریچه ورود
ایران به بازار منطقه
اوراسیا است

وزیــر نیــرو گفــت :ایــران بــه ارمنســتان بــه عنــوان دریچـهای
بــرای ورود بــه بــازار منطقــه اوراســیا بــا  ۱۸۰میلیــون
جمعیــت نــگاه میکنــد و انتظــار دو کشــور از کمیســیون
مشــترک اقتصــادی اســتفاده از ایــن فرصــت و ایــن امــکان
بــرای توســعه روابــط اســت.
بهگــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو امــروز
(سهشــنبه) در آغــاز بــه کار پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون
مشــترک همــکاری ایــران و ارمنســتان بــا بیــان اینکــه
سیاســت اصولــی جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه
و جهــان بــر توســعه روابــط بــا کلیــه کشــورها بهویــژه
کشــورهای همســایه و منطقــه اســتوار اســت ،اظهــار داشــت:
یقین ـاً روابــط خــوب سیاســی دو کشــور جمهــوری اســامی
ایــران و جمهــوری ارمنســتان موجــب مــی شــود کــه
همگرایــی بیشــتری نیــز در کشــورهای منطقــه ایجــاد شــود.
وی ادامــه داد :بــه مــوازات ایــن سیاســت ،پانزدهمیــن
اجــاس کمیســیون مشــترک ایــران و ارمنســتان را در
شــرایطی برگــزار میکنیــم کــه روابــط دوکشــور همســایه،
بســیار دوســتانه و در ســطح عالــی اســت و از طریــق ایــن
کمیســیون مشــترک شــاهد اقــدام هــای موثــری در توســعه
همــکاری هــای دو جانبــه و منطقــه ای میــان دو کشــور بــوده
ایــم؛ ولــی پتانســیلهای همکاریهــای اقتصــادی مــا بســیار
بیشــتر از حجــم کنونــی اســت و مــا بــه عنــوان مســئوالن
کمیســیون مشــترک دو کشــور ،وظیفــه خطیــری در بــه بــار
نشــاندن ایــن پتانســیل بــر عهــده داریــم.
اردکانیــان افــزود :وزارت نیــروی جمهــوری اســامی ایــران
بــه عنــوان مســئول ایرانــی کمیســیون مشــترک از زمــان
برعهــده گرفتــن مســئولیت کمیســیون مشــترک همــکاری
هــای اقتصــادی ایــران و ارمنســتان بــا توجــه بــه موقعیــت
مهــم کشــور ارمنســتان در اوراســیا ،تــاش فراوانــی بــرای
توســعه همــکاری هــای دو کشــور در زمینههــای مختلــف
همچــون اجــرای خــط ســوم انتقــال بــرق ،تفاهــم بــرای
ایجــاد کریــدور ســه و چهــار جانبــه بــرق شــمال -جنــوب،
توافــق بــرای همــکاری در زمینــه کریــدور جــادهای و

ریلــی و افزایــش میــزان صــدور گاز بــه ارمنســتان ،ایجــاد
همکاریهــای بهداشــتی ،هماهنگــی بــرای برگــزاری همایــش
هــا و نمایشــگاه هــای متعــدد تجــاری ،و اقتصــادی ،توســعه
همکاریهــای گمرکــی ،فرهنگــی و علمــی و پژوهشــی را بــه
عمــل آورده اســت.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :ایــران کشــوری بــا بیــش از ۸۰میلیــون
جمعیــت اســت و مــا بــه ارمنســتان بــه عنــوان دریچــهای
بــرای ورود بــه بــازار منطقــه اوراســیا بــا  ۱۸۰میلیــون
جمعیــت نــگاه میکنیــم و انتظــارات دو کشــور از کمیســیون
مشــترک اقتصــادی اســتفاده از ایــن فرصــت و ایــن امــکان
بــرای توســعه روابــط اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن ســرمایه مــا زمــان و فرصــت
اســت ،ادامــه داد :بایــد از ایــن فرصتهــا بــرای اقدامهــای
موثــر بــرای پیشــبرد کارهــا اســتفاده کنیــم و فعالیتهــای
نماینــدگان دو کشــور در راســتای موفقیــت کمیســیون
مشــترک شــکل بگیــرد.
اردکانیــان بــا ابــراز خرســندی و قدرشناســی از دولــت
ارمنســتان بــه خاطــر اهتمــام ویــژه نســبت به مســائل زیســت
محیطــی رود ارس ادامــه داد :امیدواریــم کــه بــا نظــارت و
حمایــت بیشــتر ،توافقــات قبلــی را بــه طــور کامــل اجرایــی
ســازیم.
اردکانیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از راه هــای رشــد ســریع
همــکاری هــای اقتصــادی ،ضمــن ایجــاد بســتر قانونــی
الزم ،واگــذاری مســئولیت هــا و نقــش هــای موثــر در ایــن
حــوزه بــه فعــاالن بخــش خصوصــی دو کشــور اســت ،ادامــه
داد :در ســال گذشــته توافقاتــی بــرای همــکاری در بخــش
مناطــق آزاد تجــاری و بازرگانــی حاصــل آمــده ایــن موضــوع
و اقدامــات مثبتــی کــه اتــاق هــای بازرگانــی دو کشــور بــرای
برگــزاری اجــاس اقتصــادی بــا حضــور بازرگانــان ایرانــی بــه
عمــل آورد ،میتوانــد ایــن مســیر را هموارتــر کنــد .مــا در
اینجــا بــه عنــوان نماینــدگان دولتهــای دو کشــور حمایــت
کامــل خــود را از گســترش همــکاری بخــش هــای خصوصــی
دو طــرف اعــام مــی نماییــم.
وی ادامــه داد :شــرایط مســاعدی بــرای فعالیــت هــای جــدی
و همــکاری در بخشهــای مختلــف تجــاری و اقتصــادی
از جملــه در زمینــه ارتباطــات جــاده ای ،خطــوط ریلــی و
هوایــی ،کشــاورزی و دامپــروری ،گردشــگری ،گمــرک ،امــور
صنعتــی ،آب و بــرق ،پژوهــش و فنــاوری ،معــدن و ســایرموارد،
بــه وجــود آمــده اســت کــه امیدواریــم اجــاس پانزدهــم
کمکــی موثــر بــرای اجرایــی شــدن توافقهــای قبلــی باشــد.

انـرژی

رونق صادرات
خدمات فنی
مهندسی در
گروی توجه است

شماره نود یک  //هفته دوم اسفند هزار و سیصد نود و شش

یکــی از ظرفیــت هــای صادراتــی ایــران کــه مــی توانــد
کشــور را از صــادرات تــک محصولــی و نفــت رهــا کنــد،
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی اســت .صادراتــی کــه
ارزآوری بــاال و ظرفیــت زیــادی دارد .امــا طــی دوره هــای
مختلــف ،همیشــه ایــن بخــش از صــادرات آنطــور کــه بایــد
و شــاید مــورد توجــه نبــوده اســت .محمدرضــا انصــاری،
نایــب رییــس اتــاق ایــران در گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق
تهــران ،مشــکالت و مســایل پیــش روی صــادرات خدمــات
فنــی مهندســی را برشــمرد .بــه اعتقــاد انصــاری بایــد توجــه
بیشــتری بــه ایــن عرصــه شــود.
*وضعیــت حمایــت از صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی چگونــه اســت ؟
رونــق صــادرات خدمــات فنــی مهندســی درگــروی توجــه
اســت .ایــن توجــه هــم بایــد در همــه عرصــه هــا ،اعــم از
مجلــس و دولــت باشــد .البتــه همــه دربــاره آن صحبــت مــی
کننــد امــا زمانــی کــه بــرای حــل مســایل صــادرات خدمــات
فنــی مهندســی الیحــه ای بــه مجلــس مــی رود ،همــه چیــز
بــه یکبــاره دگرگــون مــی شــود .ایــن ماجــرا نشــان مــی
دهد،توجــه یــا شــناخت یــا عالقــه ای بــرای حــل مشــکالت
آن وجــود نــدارد.
*ظرفیــت خدمــات فنــی مهندســی چــه میــزان
اســت؟
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی ظرفیــت فــوق العــاده
باالیــی دارد .ظرفیــت  34میلیــارد دالر در ســال بــرای آن
وجــود دارد .امــا رســیدن بــه ایــن مهــم در گروی چند مســاله
اســت .اولیــن موضــوع بازســازی اعتمــاد صادرکننــدگان
خدمــات فنــی مهندســی بــه دولــت اســت .بــه ایــن دلیــل
کــه جوایــز صادراتــی کــه از ســال  81اعمــال شــده بــود،
تــا ســال  90ادامــه پیــدا کــرد و از آن ســال حــذف شــده و
هنــوز هــم دیــون جوایــز صادراتــی معوقــه پرداخــت نشــده
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اســت .البتــه ایــن رقــم ،رقــم بزرگــی هــم نیســت ،امــا تاثیــر
فــوق العــاده ای در صــادرات دارد.
مســاله دیگــر ایــن اســت کــه بــا وجــودی کــه برجــام امضــا
شــده و همــه خــوش بیــن هســتند ،امــا قبــول ضمانــت نامه
هــای بانــک هــای ایــران در خــارج از کشــور بــرای تســهیل
کار خدمــات فنــی مهندســی همچنــان بســته اســت .ایــن
مســاله اقدامــات مدبرانــه ای نیــاز دارد و بــه ویــژه ازجهــت
دولــت و بانــک مرکــزی بایــد اقداماتــی صــورت بگیردتــا
ایــن گــره بــاز شــود.
*وضعیــت صــادرات خدمــات فنــی مهندســی در
حــال حاضــر چــه میــزان اســت؟
در حــال حاضــر خدمــات فنــی مهندســی کشــور بیــن یــک
تــا دو میلیــارد دالر در ســال اســت .بــه عبارتــی ایــن میــزان
در برابــر ترکیــه کــه بیــش از  30میلیــارد دالر صــادرات
دارد؛یعنــی صفــر .ترکیــه همســایه ایــران اســت ،امــا
ظرفیــت صــادرات خدمــات فنــی مهندســی ایــران باالتــر
از ایــن کشــور اســت .بــا ایــن حــال مــی بینیــم کــه ایــن
کشــور وضعیــت بهتــری نســبت بــه مــا دارد.
*در حــال حاضــر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران بــه همســایگان چگونــه اســت ؟
در کشــورهاییمانند عــراق کــه شــرکت هــای ایرانــی چنــد
ســالی اســت کار کــرده انــد هــم توجــه کافــی بــرای حمایت
و حــل مســایل شــرکت هــا وجــود نــدارد .ایــن وضــع علــی
الرغــم کمــال حســن نیتــی اســت کــه در دولتمــردان
وجــود دارد .بانــک مرکــزی ،دیگــر بانــک هــا ،دولــت و
بــه ویــژه مجلــس بایــد در ایــن مســیر همــگام شــوند .بــه
طــور مثــال در حــال حاضــر بــرای جایــزه صادراتــی 500
میلیــارد تومــان بــه مجلــس بودجــه پیشــنهاد شــده اســت،
مــا امیدواریــم کــه ایــن رقــم هــم توســط مجلــس تصویــب
شــود .بــا ایــن  500میلیــارد تومــان مــی تــوان میلیاردهــا
دالر را احیــا کــرد.
*نسبت به سال آینده خوش بین هستید؟
امیــدوارم امــا خــوش بیــن نیســتم .بــه ایــن دلیــل کــه بــا
وجــود مســایل زیــاد ،دولتمــردان و مجلســی هــا توجهــی
بــه آن ندارنــد .جلســات متعــددی بــا نماینــدگان مجلــس
داشــته ایم،همــه توجــه و عالقــه نشــان مــی دهنــد امــا در
نهایــت محصــول آن حمایــت نیســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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صــادرات میتوانــد ابتــکار مناســبی بــرای بهبــود شــرایط
صنعــت بــرق و حتــی اقتصــاد ایــران باشــد .یکــی از
شــاخصههای صنعــت بــرق ظرفیــت بــاالی آن در حــوزه
صــادرات اســت .در حقیقــت بایــد گفــت کــه صنعــت بــرق
در حــوزه صــادرات در رأس هــرم ارزش افــزوده قــراردارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــران بــه دلیــل موقعیــت
جغرافیایــی و شــرایط اقتصــادی کشــورهای همســایه و
پتانســیلهای محــدود آنهــا از قابلیــت تبدیــل شــدن
بــه هــاب انــرژی برخــوردار اســت کــه البتــه ایــن خــود در
اســناد باالدســتی و قوانیــن توســعهای کشــور مــورد تاکیــد
قــرار گرفتــه اســت».
ایــران مــی توانــد بــه هــاب بــرق منطقــه تبدیــل شــود؛
هــاب در اصــاح بــه مرکــز مبــادالت گفتــه مــی شــود.
چهارراهــی بــرای ورود و خــروج بــرق کــه عــاوه بــر
صــادرات و واردات از مســیر احــداث نیروگاههــای جدیــد،
ایجــاد خطــوط انتقــال و پســتهای توزیــع ،دریافــت
حــق ترانزیــت ،افزایــش تولیــد تجهیــزات صنعــت و حتــی
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ،درآمــد سرشــار ارزی
در کنــار اشــتغالزایی فــراوان را نصیــب کشــور میکنــد.
نایــب رییــس ســندکای صنعــت بــرق در ایــن مــورد مــی
گویــد «:مــا در زمســتان میتوانیــم بــرق خــود را بــه
همســایگان شــمالی کــه در پیــک مصــرف قراردارنــد،
صــادر کنیــم و در تابســتان از آنهــا بــرق بگیریم.همچنیــن
بــرق خــود را از مســیر گرجســتان بــه اروپــا صــادر کنیــم .
صــادارت بــرق بــه کشــورهای دیگــر عــاوه بــر درآمدهــای
سرشــار ارزی و اشــتغال بــه افزایــش قــدرت نفــوذ کشــورمان
در منطقــه و جهــان تبدیــل میشــود» .باقــری در ادامــه بــا
اشــاره بــه ســفر رییــس جمهــوری بــه کشــور هندوســتان
بیــان میکنــد «:در حالــی کــه کشــور هندوســتان از
جملــه متقاضیــان بــرق ایــران بــوده و در دولــت قبــل
تفاهمنامـهای میــان دو کشــور بــرای صــادرات بــرق بــه ایــن
کشــور از مســیر پاکســتان امضــا شــده بــود ،متاســفانه هیــچ
نماینــدهای از صنعــت بــرق رییــس جمهــور را همراهــی
نکــرده اســت .ایــن وضعیــت در مــورد نشســت بازســازی
عــراق کــه بــا حضــور هیــات بلندپایــه ایــران در ســطح وزیــر
خارجــه بــود ،نیــز وجــود داشــت .متاســفانه در انجــام ایــن
ســفرها هیــچ برنامــه مشــخص و مدونــی بــرای همراهــی
تیمهــای اقتصــادی در زمینههــای مســاعد همــکاری
وجــود نــدارد و ایــن از ضعفهــای کشــور ماســت»

موانع صادرات برق چیست؟
« اقتصــاد ایــران مملــو از عدمالنفــع اســت .یکــی از ایــن
عدمالنفعهــا مربــوط بــه صنعــت بــرق اســت .در حالــی
کــه میتوانــد بــه قطــب صــادارت بــرق تبدیــل شــود ولــی
متاســفانه دیدگاههــای کوتاهبینانــه مانــع شــده اســت».
ایــن جمــات بخشــی از گفتههــای حمیدرضــا صالحــی،
دبیــر فدراســیون صــادرات انــرژی اســت .او در ایــن
خصــوص مــی گویــد «:مــا امــروز  77هــزار مــگاوات تولیــد
بــرق داریــم ،در حالــی کــه نــرم مصــرف بــه طــور ســاالنه در
حــد  36هــزار مــگاوات اســت .میتوانیــم از ظرفیتهــای
خالــی مانــده اســتفاده کنیــم  .ایــران اســتعداد تبدیــل
شــدن بــه هــاب انــرژی را دارد .صــادرات بــرق بایــد توســط
بخــش خصوصــی انجــام شــود؛ چــرا کــه دولــت مثــل ســایر
امــور تاجــر خوبــی نیــز نیســت .همیــن امــروز کــه دولــت
صادرکننــده بــرق بــه عــراق اســت ،نمیتوانــد پــول آن را
بگیــرد؛ بنابرایــن بایــد اجــازه بدهنــد کــه بخــش خصوصــی
وارد شــود .مــا در حــال حاضــر  1400مــگاوات بــرق بــه
ارزش یــک میلیــارد دالر بــه عــراق صــادر میکنیــم؛در
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حالــی کــه بخــش خصوصــی میتوانــد میــزان درآمــد را هــم
اکنــون بــه  15میلیــارد دالر افزایــش دهــد» .او در مــورد
دلیــل عدمالنفــع بــه وجــود آمــده در ایــن حــوزه تصریــح
میکنــد« :در بحــث صــادرات مخالفتهــا بــه بهانــه ارائــه
ســوخت یارانــه ای بــه نیروگاههــای بخــش خصوصــی
صــورت میگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه امــروز خــود
وزارت نیــرو بــه عــراق بــرق صــادر میکنــد و نمیتوانــد
پــول آن را بــه دلیــل گرفتاریهــای سیســتم دولتــی بــه
موقــع دریافــت کنــد» .پیــام باقــری ،نایــب رییس ســندیکای
صنعــت بــرق نیــز در خصــوص دالیــل عــدم اتخــاذ رویکــرد
مناســب بــرای صــادارت بــرق میگویــد «:دو عامــل در ایــن
موضــوع موثــر اســت؛ عامــل اول فقــدان نــگاه فرابخشــی بــه
موضــوع اســت .متاســفانه هماهنگــی مناســب میــان وزارت
نفــت و وزارت نیــرو بــرای محاســبه نــرخ خــوراک نیروگاهــی
وجــود نــدارد .باتوجــه بــه اینکــه گاز میتوانــد مزیــت نســبی
تولیــد در کشــور مــا باشــد ،میتوانــد نــرخ خــوراک گاز
نیروگاهــی را مشــابه پتروشــیمیها محاســبه و راه را بــرای
توســعه صــادارت بــرق بــاز کنــد .عامــل دوم مربــوط بــه
وزارت نیــرو اســت کــه متاســفانه بــه بخــش خصوصــی بــه
چشــم رقیــب نــگاه میکنــد؛ در حالــی کــه ایــن وزارتخانــه
بایــد نقــش رگوالتــور در صنعــت بــرق را ایفــا کنــد و البتــه
از مســیر ســیمداری و اســتفاده از خطــوط انتقــال و شــبکه
بــرق کشــور حــق ترانزیــت و حتــی مالیــات دریافــت کنــد».
اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه ماننــد بســیاری از
بخشهــای اقتصــاد ایــران ،پتانســیلهای صنعــت بــرق
بــه دلیــل بیتوجهــی مســئوالن در حــال از دســت رفتــن
اســت .تاخیــر در رویکــرد جامــع بــه مبحــث انــرژی،
اســتعدادهای کشــورمان بــرای خلــق ارزش افــزوده را از
بیــن میبــرد .مســالهای کــه محمــد پارســا ،رییــس ســابق
ســندیکای صنعــت بــرق نیــز بــر آن تاکیــد دارد .او در ایــن
مــورد میگویــد «:متاســفانه راهبــرد مشــخصی بــرای
هماهنگــی میــان بخشهــای مختلــف ذیمدخــل در بحــث
صــادرات بــرق وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل مزیتهــای
نســبی مثــل خــوراک گاز بــا قیمــت مناســب در اختیــار
نیروگاههــای کشــور قــرار نمیگیــرد یــا در راه صــادرات
بــه بخــش خصوصــی تولیدکننــده بــرق اعتمــاد نمیشــود.
شــورای عالــی انــرژی متولــی اتخــاذ راهبــرد مشــخص
و فرابخشــی در مبحــث صــادرات انــرژی بــرق اســت و
میتوانــد بــه ایــن موضــوع ورود کنــد».
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روسیه :
نگران تامین گاز نباشید!
وزارت انــرژی روســیه اعــام کــرد تصمیــم غــول گازی
گازپــروم بــرای پایــان دادن بــه قراردادهــا بــا اوکرایــن ،هیــچ
تهدیــدی بــرای صــادرات گاز طبیعــی بــه اروپــا از طریــق
اوکرایــن ایجــاد نمیکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مســاله ترانزیــت گاز پــس از ایــن تشــدید
شــد کــه گازپــروم اعــام کــرد در پــی حکــم یــک دادگاه
در اســتکهلم بــرای پرداخــت بیــش از  ۲.۵میلیــارد دالر بــه
شــرکت انــرژی اوکراینــی «نفــت و گاز» ( ،)Naftogazبــه
قراردادهایــش خاتمــه خواهــد داد.
گاز پــروم اعــام کــرد اقداماتــی را بــرای پایــان دادن بــه
قراردادهــای تامیــن گاز بــا شــرکت «نفــت و گاز» آغــاز
کــرده اســت .بــا ایــن همــه کییــف اعــام کــرده تاکنــون
مشــکلی بــرای صــادرات گاز روســیه از طریــق خطــوط لولــه
ایــن کشــور بــه اروپــا وجــود نداشــته اســت.
تصمیــم گازپــروم بــه منزلــه تشــدید مشــاجره بلندمــدت
میــان مســکو و کییــف اســت کــه اوکرایــن را بــرای
گرممانــدن در زمســتان بــا چالــش مواجــه کــرده و اتحادیــه
اروپــا را نســبت بــه خطــر افتــادن جریــان گازرســانی بــه
ایــن قــاره نگــران ســاخته اســت.
الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه نیــز در یــک مکالمــه
تلفنــی بــه مــاروس ســفکوفیچ ،نایــب رییــس کمیســیون
اروپــا گفــت :تــا زمانــی کــه گازپــروم و شــرکت «نفــت و
گاز» بــه طــور کامــل توافقشــان را پایــان ندهنــد ترانزیــت
گاز در خطــر نخواهــد بــود.
وزارت انــرژی روســیه اعــام کــرد :ترانزیــت گاز از روســیه بــه
اروپــا تحــت هیــچ تهدیــدی نیســت .ایــن ترانزیــت هماننــد
گذشــته قابــل اطمینــان خواهــد بــود.
اپراتــور خــط لولــه اوکرترانــس گاز روز شــنبه اعــام کــرد:
تدابیــر بیشــتری را بــرای اطمینــان از ترانزیــت گازی بــه
مشــتریان اروپایــی در پیــش گرفتــه اســت .ســخنگوی
ایــن شــرکت گفــت :ایــن شــرکت بــا وضعیــت حساســی
روبهروســت ،زیــرا روســیه فشــار را در نقطــه اتصــال بــه
سیســتم خــط لولــه اوکرایــن در ســطح پایینــی نگــه داشــته
کــه حداقــل  ۲۰درصــد پاییــن ســطح مــورد نیــاز بــرای
قراردادهــای ترانزیتــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ماکس وبر و جامعه شناسی اقتصادی
در طــول قــرن بیســتم ،اقتصاددانــان جریــان متــداول در توضیــح رفتــار اجتماعــی ،منحصــرا بــر نقــش منافــع تمرکــز داشــت ه
انــد ،در حالــیکــه گرایــش جامعــهشناســان بیشــتر تاکیــد بــر نقــش ســاختار و کنش-واکنــش اجتماعــی بــوده اســت .بــرای
هــر دو اســتراتژی تحلیلــی هــم دالیــل موجهــی وجــود داشــت و اقتصاددانــان و جامعــهشناســان ،هــر دو ،آثــار بســیار مهمــی
ارائــه کردنــد .امــا ،اقتصاددانــان و جامعــهشناســانی هــم هســتند کــه معتقدنــد درک برخــی پدیــدههــای اقتصــادی تنهــا در
ن پذیــر اســت کــه منافــع و ســاختار اجتماعــی بــهطــور توامــان تحلیــل شــوند .ایــن کتــاب نشــان مــی دهــد
صورتــی امــکا 
کــه ماکــس وبــر چنیــن تحلیــل توامانــی را بــه محــک زد و در حــل برخــی مشــکالت موفــق شــد .آنچــه ماکــس وبــر دربــاره
اقتصــاد و جامعهشناســی میگویــد بــرای همــه جــذاب اســت و بــرای اقتصاددانــان و جامعـ ه شناســان جذابتــر .بخــش عمــده
ایــن کتــاب دربــاره جامعهشناســی اقتصــادی وبــر ،چگونگــی تکویــن ایــن جامعهشناســی و تــاش وبــر بــرای تبدیــل آن بــه
نوعــی تحلیــل عملــی و کارآمــد اســت.
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