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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـی؛
ـات فنی و مهندسـ
ـادرات خدمـ
ـعه صـ
توسـ
راهــکار کوتاهمــدت جبــران کســری بــود

محمــد پارســارئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته در یادداشــتی تاکیــد کــرده
اســت :مبهــم بــودن آینــده اقتصــاد ،بایــد دولــت
را بــه ایــن ســمت هدایــت کنــد .مشــروح خبــر

انـرژی

پاکســتان ،محرومیــت خــود ســاخته از
منابــع امــن انــرژی در ایــران «عمــران

خــان» نخســت وزیــر پاکســتان و رئیــس حــزب
تحریــک انصــاف روزهــای اخیــر بــه مــردم خــود
نویــد خبرهــای خــوش داده و گفتــه بــود که بــه زودی
ایــن کشــور بــه ذخایــر عــظٰیم نفــت و گاز در آب
هــای کراچــی دسترســی پیــدا مــی کند.مشــروح

خبــر

ـرای مدیریت آمریــکا چشــمانش را روی رابطــه برقــی و
ـهرداری بـ
ـان شـ
ـانس کارکنـ
شـ
مناطــق آزاد بیشــتر اســت صالحــی دبیــر گازی ایــران و عــراق بســتعراق در شــرایطی

فدراســیون انــرژی کشــور در انتقــاد بــه انتخــاب کــه آمریــکا شــدت تحریمهــای خــود علیــه
مدیــران سیاســی و جناحــی بــرای مناطــق آزاد ایــران را بیشتــر کــرده ،همچنــان مشــتری پــر
گفــت :در انتخــاب مدیــران ایــن مناطــق معمــوال از و پــا قــرص بــرق و گاز ایــران باقــی مانــده اســت.
کارکنــان شــهرداری اســتفاده مــی شــود درحالیکه مشــروح خبــر
این کار اشــتباه است.مشــروح خبر

مذاکــره بــا همســایهها بــرای پیشگیــری
ـدوق ضمانـ
ـدگان از صنـ
ـتقبال صادرکننـ
اسـ
ـت ازخاموشــی وزارت نیــرو همزمــان بــا نزدیــک
صــادرات در شــرایط تحریــم مدیرعامــل شــدن بــه تابســتان و افزایــش احتمالــی میــزان

صنــدوق ضمانــت صــادرات کشــور بــا اشــاره مصــرف بــرق ،راهکارهــای مختلفــی را بــرای
بــه ریســک بــاالی صــادرات در شــرایط تحریــم ،جلوگیــری از خاموشــی در نظــر گرفتــه اســت
.
اســتقبال صادرگننــدگان را از ایــن صنــدوق مثبــت مشــروح خبــر
ارزیابــی کــرد .مشــروح خبــر

ـق
ـغلی از طریـ
ـت شـ
ـاد فرصـ
ـرورت ایجـ
ضـ
طــرح اصــاح ســاختاری اقتصــاد صنعــت رشــد صنعتــی در کشــور علیرضــا کالهــی
ـد نایــب رئیــس فـدراســـیون صمــدی مــی گویــد «:بــزر گتریــن چالــش اقتصــاد
ـن شـ
ـرق تدویـ
بـ
صـــادرات انــــرژی و صـــنایع وابســـته ایــرانبا ایــران رشــد اقتصــادی پاییــن و عــدم ایجــاد فرصــت
اشــاره بــه مشــکالت مالــی کــه گریبــان فعــاالن هــای شــغلی مناســب از طریــق رشــد صنعتــی اســت
ایــن صنعــت را گرفتــه اســت .مشــروح خبــر .مشــروح خبــر

.

ـی
ـش خصوصـ
ـات ورود بخـ
ـرو جزئیـ
ـر نیـ
راهکارهــای ســهگانه بخشخصوصــی وزیـ
بــرای مدیریــت بحـ
ـران مســعود خوانســاری ،بــه صــادرات بــرق را تشــریح کــرد رضــا

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران در نامــهای بــه اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیسجمهــور خواهــان
تمدیــد آئیننامــه اجرایــی مــاده  13قانــون

مشــروح خبــر
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اردکانیــان وزیــر نیــرو گفــت :ســرمایهگذاران
مختلــف بخشخصوصــی نیروگاههــای تجدیدپذیــر
میتواننــد نســبت بــه انعقــاد قراردادهــای
صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه اقــدام
کننــد .مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
ســهم  11درصــدی ایــران در پرداخــت یارانــه
انــرژی جهــان مشــروح خبــر
ـازار نفت
ـران بـ
ـم ایـ
ـیه :تحریـ
ـرژی روسـ
وزیرانـ
.
ـرو برد مشــروح خبــر
ـام فـ
را درابهـ
گســترش همکاریهــای تجــاری و بانکــی
ایران و اتریش مشــروح خبر
شــیوه نامــه جدیــد عرضــه نفــت در بــورس
ـت مشــروح خبر
انرژی در راه اسـ
یــک هیــات ایرانــی بــرای بررســی طــرح
خــط لولــه گاز بــه اســام آبــاد ســفر مــی
کنــد مشــروح خبــر
بانــک هــا ،قراردادهــای نفتــی را بــه عنــوان
وثیقــه تســهیالت مــی پذیرنــد مشــروح خبــر
اعــزام هیــات تجــاری متشــکل از فعــاالن
بخــش خصوصــی بــه اتریــش مشــروح خبــر
تــداوم رایزنــی هــای وزرای انــرژی ایــران و
ـیه مشــروح خبر
روسـ
جایگزینــی گاز ایــران؛ راهحــل اقتصــادی یــا
ـی مشــروح خبــر
ـری سیاسـ
ـع گیـ
موضـ
عادیســازی روابــط اقتصــادی ایــران ،اقــدام
ـت مشــروح خبــر
ـام اسـ
ـی برجـ
عملـ
پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه مشــترک بررســی
کانــال پولــی دو کشــور مشــروح خبــر

مجمع تشکلهای
دانش بنیان
ایران

*

صفحه 10

هــــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره
بــــه معرفــــی یکــــی از تشــــکل هــــای عضــو
.
فدراســــیون صــــادرات انــــرژی بپــــردازد

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه شــرح
کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا خواهیــد
کــرد
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محمــد پارســارئیــس فدراســیون صــادرات انرژی
و صنایــع وابســته در یادداشــتی تاکیــد کــرده
اســت :مبهــم بــودن آینــده اقتصــاد ،بایــد دولــت
را بــه ایــن ســمت هدایــت کنــد کــه نســبت بــه
نتایــج سیاســتهایی کــه درنظــر میگیــرد،
بســیار دقــت کنــد.
مبهــم بــودن آینــده اقتصــاد ،بایــد دولــت را بــه ایــن
ســمت هدایــت کنــد که نســبت بــه نتایــج سیاسـتهایی
کــه درنظــر میگیــرد ،بســیار دقــت کنــد .بــار دیگــر
تحریمهــا و برخــی اقدامــات موجــب افزایــش نــرخ
ارز شــده و انتظــار مــیرود کاهــش صــادرات نفــت بــه
محدودیتهــای بیشــتر بودجــه در دولــت منجــر شــود.
گرچــه راههــای دور زدن تحریــم وجــود دارد ،امــا محدود
شــدن صــادرات نفــت از کانالهــای مختلــف بــر اقتصــاد
ایــران تأثیــر میگــذارد .تجــارت دورههــای گذشــته
گویــای ایــن اســت کــه بــا اعمــال تحریمهــا بــار دیگــر
اقتصــاد کشــور درگیــر رکــود تورمــی میشــود .در ایــن
رابطــه نیــز نســخههای مختلفــی ازجملــه دســتدرازی
بــه منابــع بانــک مرکــزی پیچیــده میشــود .در عیــن
حــال تأکیــد بــر کاهــش هزینههــای خــود و افزایــش
پایــه مالیاتــی نیــز از دیگــر راهکارهــای ارائــه شــده
بــرای دولــت بــرای رفــع کســری بودجــه اســت .فــروش
داراییهــای ســرمایهای دولــت یــا تأکیــد ســرعتی بــر
فراینــد خصوصیســازی ،افزایــش قیمــت حاملهــای
انــرژی ،کاالهــای اساســی و خدمــات دولتــی ،کاهــش
مصــارف بودجــه ،افزایــش معــادل ریالــی درآمدهــای
ارزی و همچنیــن حــذف دو دهــک بــاال در پرداخــت
نقــدی و افزایــش نــرخ ارز یــا واقعــی کــردن نــرخ ارز
از دیگــر راهحلهــای ارائــه شــده اســت .گرچــه دولــت
بــرای حــل کســری بودجــه امســال ،بــه یــک راهحــل
اکتفــا نخواهــد کــرد و ادغامــی از راهحلهــای مطــرح
شــده را در پیــش خواهــد گرفــت امــا میتــوان گفــت
بــا توجــه بــه کســری بودجــه دولــت و اختصــاص نیافتــن
بودجــه کافــی بــه بخــش عمرانــی کشــور یکــی از بهترین
طرحهــا و راهحــل کوتاهمــدت ،ایجــاد اشــتغال و رونــق
تولیــد در توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
اســت؛ بهخصــوص کــه تجهیــزات مرتبــط بــا صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی نیــز از ایــران صــادر میشــود.

انـرژی
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سهم  11درصدی ایران در پرداخت
یارانه انرژی جهان

توسعه صادرات
خدمات فنی و
مهندسی؛ راهکار
کوتاهمدت جبران
کسری بودجه
بــا توجــه بــه اینکــه هــر یــک میلیــون دالر صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی حداقــل بــرای 5نفــر اشــتغال
مســتقیم و بــرای 10نفــر اشــتغال غیرمســتقیم ایجــاد
میکنــد ،بــا اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور میتــوان حداقــل
بــرای 1.5میلیــون نفــر ایجــاد اشــتغال کــرد .پیششــرط
و الزمــه ایــن امــر تأمیــن ســرمایه در گــردش و تأمیــن
ضمانتنامــه پیشپرداخــت و ضمانتنامــه حســن انجــام
کار توســط بانــک مرکــزی بعــد از تأییــد کمیتــه مــاده19
ســازمان توســعه تجــارت و همینطــور تأییــد و معرفــی
تشــکل مربوطــه اســت .بــه همیــن منظــور تأمیــن
حداقــل 20درصــد ســرمایه در گــردش بــرای صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی و 60درصــد بــرای صــدور
کاالی صنعتــی الزمــه کار اســت.
در ایــن خصــوص الزم اســت 500میلیــون دالر بــرای
صــدور انــواع ضمانتنامــه و یک میلیــارد دالر بــرای تأمین
ســرمایه در گــردش اختصــاص پیــدا کنــد .فدراســیون
صــادرات انــرژی متعهــد میشــود کــه بــا ایجــاد ایــن
زیرســاختها تــا ســال 1404بــه 120میلیــارد دالر
صــادرات غیرنفتــی و تــا ســال 1410بــه 200میلیــارد
دالر طبــق برنامــه 20ســاله
(با تأخیر 6ساله) برسد.

اشــتغال ناشــی از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
و کاالهــای صنعتــی کــه نیــاز بــه طراحــی دارنــد نوعــی
مزیــت رقابتــی دیگــر نیــز دارد؛ نوعــی مزیــت رقابتــی در
مقابــل شــرکتهای ترکیــهای کــه بــا ظرفیــت یکســان
از نظــر تعــداد مهنــدس ،ســالی 70میلیــارد دالر صــورت
وضعیــت کــرده و همــواره 200میلیــارد دالر قــرارداد
دارنــد چــرا کــه اینگونــه قراردادهــا عمومــا  3تــا 4ســاله
قابــل اجــرا هســتند؛ بنابرایــن اشــتغال ایجــاد شــده
پایــدار بــوده و بــه عــاوه درآمدهــای ارزی پایــدار و
دائمــی نیــز بــرای کشــور ایجــاد میکنــد.
ایجــاد درآمدهــای جدیــد مالیاتــی در حــدود بودجــه
فعلــی از محــل واقعــی کــردن نــرخ حاملهــای انــرژی
از قبیــل بــرق ،گاز ،بنزیــن ،گازوئیــل و  ...کــه در واقــع
دولــت از ایــن محلهــا در حــدود 1.6تریلیــون تومــان
یارانــه پنهــان پرداخــت میکنــد کــه میتــوان بــا واقعــی
کــردن نــرخ حاملهــا هــم بــرای دولــت درآمــد مالیاتــی
در حــدود بودجــه فعلــی ایجــاد کــرد کــه وابســتگی بــه
درآمــد نفــت را کاهــش میدهــد و بــا اختصــاص کارت
انــرژی بــه دهکهــای پاییــن جامعــه میتــوان اثــرات
تورمــی ایــن سیاســت را بــرای اقشــار فرودســت جامعــه
خنثــی کــرد.
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تهران-ایرنــا -رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی صنعــت
ســی.ان.جی بــه لــزوم توجــه بــه نظــام رگوالتــوری بــرای
چهــار حامــل انــرژی اشــاره کــرد و گفــت :در دنیــا 350
میلیــارد دالر یارانــه انــرژی پرداخــت مــی شــود کــه ســهم
ایــران  38میلیــارد دالر اســت.
«اردشــیر دادرس» عصــر (دوشــنبه) در همایــش چالــش هــا
و فرصــت هــای توســعه صنعــت ســی.ان.جی و نحــوه پیــاده
ســازی طــرح ملــی هوشــمند ســازی جایــگاه هــا گفــت:
نماینــدگان مجلــس و مرکــز پژوهــش هــای مجلــس در
ایــن راه کمــک کردنــد تــا در صنعــت ســی.ان.جی کارمــزد
جایــگاه هــا را دریافــت کنیــم.
وی افــزود :مشــکل جایــگاه داران ســی.ان.جی تنهــا کارمــزد
نیســت بلکــه در مــورد ایمنــی و هوشمندســازی جایــگاه هــا
نیــز برداشــت منفــی وجــود دارد.
دادرس تاکیــد کــرد :ســه مــورد در جایــگاه هــای ســی.ان.
جــی در دســتور کار قــرار داشــت کــه شــامل زیباســازی
جایــگاه هــا ،تســت و بازرســی مخــازن خودرویــی و
جایگاهــی و ایمــن ســازی و استانداردســازی مــی شــود کــه
هوشــمند ســازی در ســومین مــورد قــرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون هیــچ گونــه ابــزار انــدازه
گیــری در جایــگاه هــا نداریــم ،گفــت 40 :درصــد مشــکل
کارمــزد اســت و مشــکالت دیگــر در تعامــل بیــن اعضــا و
شــرکت هایــی اســت کــه بــا آنهــا در ارتباطیــم.
وی مشــکالت صنعــت ســی.ان.جی بــا شــرکت هــای گاز
و نفــت را شــامل تناســب  65درصــدی قیمــت ســی.ان.
جــی بــا بنزیــن ،عــدم وجــود قــرارداد بــا شــرکت ملــی گاز
و ارایــه ضمانــت نامــه بــرای قبــوض یــک ماهــه و  45روزه،
ممنوعیــت قطــع گاز طبــق مــاده  25فضــای کســب و کار
و  ....دانســت.
رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی ســی.ان.جی کشــور
گفــت :افزایــش  32درصــدی قیمــت کارمــزد ســی.ان.جی از
شــنبه بــه مناطــق شــرکت گاز ابــاع شــده و امیدواریــم از
آخــر هفتــه اجرایــی شــود.
وی ادامــه داد :مــا بــه چهــار گونــه کارمــزد نیــاز داریــم
کــه شــامل کارمــزد پایــه ،فنــی ،درجــه بنــدی و خریــد
تجهیــزات اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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انتقاد دبیر فدراسیون انرژی کشور:

شانس کارکنان
شهرداری برای
مدیریت مناطق
آزاد بیشتر است
دبیــر فدراســیون انــرژی کشــور در انتقــاد بــه
انتخــاب مدیــران سیاســی و جناحــی بــرای مناطق
آزاد گفــت :در انتخــاب مدیــران ایــن مناطــق
معمــوال از کارکنــان شــهرداری اســتفاده مــی
شــود درحالیکــه ایــن کار اشــتباه اســت.
صالحــی در برنامه»گفــت و گــوی اقتصــادی» رادیــو
گفــت و گــو ،اظهــار داشــت :قانــون مناطــق آزاد مترقــی
اســت امــا صــدور دســتورالعمل هــا و قیــد گــذاری هــای
مختلــف توســط دولــت ســبب نارضایتــی از ایــن مناطــق
شــده اســت.
وی افــزود :بخــش عمــده ای از صــادرات کشــور بایــد بــا
اســتفاده از ظرفیــت هــای مناطــق آزاد انجــام شــود ایــن
درحالیســت کــه هــم اکنــون از  47میلیــارد دالر صــادرات
کشــور تنهــا یــک و نیــم میلیــارد دالر مربــوط بــه مناطــق
آزاد اســت و ایــن آمــار بــا وجــود ســرمایه گــذاری هــا و
هزینــه هــای عظیــم آمــار خوبــی نیســت.
صالحــی ریشــه ایــن مشــکالت را در بیمــاری اقتصــاد
کالن کشــور و زیرســاخت هــای آن دانســت و بیــان کــرد:
اقتصــاد مــا دولتــی و تولیدکننــده رانتــی اســت کــه در
هــر موقعیتــی بــه صــورت رانتــی فعالیــت مــی کنــد.
وی بــا انتقــاد از اینکــه اســتفاده مناســبی از ظرفیــت
خــاص هــر یــک از مناطــق هفتگانــه نشــده اســت

استقبال صادرکنندگان از صندوق
ضمانت صادرات در شرایط تحریم
گفــت :عــاوه برایــن ،در انتخــاب مدیــران ایــن مناطــق
نیــز معمــوال از کارکنــان شــهرداری اســتفاده مــی شــود
درحالیکــه ایــن کار اشــتباه اســت.
دبیــر فراکســیون صــادرات و واردات اتــاق بازرگانــی بــا
تأکیــد بــر اینکــه بکارگیــری ظرفیــت هــای خــاص هــر
یــک از مناطــق آزاد نیازمنــد فکــر اقتصــادی و اســتراتژیک
حرفــه ای اســت بیــان کــرد :متاســفانه از یــک نســخه
بــرای تمامــی مناطــق اســتفاده کردیــم و بــه عبارتــی بــه
جــای اعمالــی سیاســت هــای آزادســازی از سیاســت هــای
محدودســازی اســتفاده مــی کنیــم.
صالحــی همچنیــن بــا اشــاره بــه معضــات جــذب ســرمایه
در ایــن مناطــق گفــت :بخــش خصوصــی در ایــن مناطــق
ســرمایه گــذاری هــای زیــادی کــرده امــا بــه دلیــل
دســتورالعمل هــای خلــق الســاعه دولــت و عــدم اجــرای
درســت قانــون مناطــق آزاد از ادامــه کار منصــرف شــده
اســت.
دبیــر فدراســیون انــرژی کشــور در خاتمــه تأکیــد کــرد:
بایــد مدیــران باســابقه و موفــق را در ایــن مناطــق انتخــاب
کنیــم امــا انتخــاب مدیــران اغلــب سیاســی و جناحــی
اســت و توجهــی بــه رزومــه فــرد نمــی شــود.
رادیو گفت وگو
/http://www.radiogoftogoo.ir

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات کشــور بــا
اشــاره بــه ریســک بــاالی صــادرات در شــرایط
تحریــم ،اســتقبال صادرگننــدگان را از ایــن
صنــدوق مثبــت ارزیابــی کــرد.
افــروز بهرامــی در ارتبــاط زنــده بــا رادیــو گفــت وگــو
ریســک هــای سیاســی و تجــاری تاثیــر گــذار در رونــد
صــادرات را از نگرانــی هــای عمــده صادرکننــدگان
دانســت و در اینبــاره گفــت :بــرای رفــع ایــن نگرانــی و
حمایــت و توســعه فعالیــت هــای صادراتــی شــرکت هــای
بیمــه اعتبــار صادراتــی ایجــاد شــده کــه بــه حمایــت
دولــت متکــی اســت.
وی صنــدوق ضمانــت صــادرات را وظیفه پوشــش ریســک
صادراتــی مشــور دانســت و بــه برنامــه «رویــداد» گفــت:
امــروز تحریــم ریســک بیشــتری را بــرای صادرکننــده
هــدف قــرار داده؛ از طرفــی کشــورهای همســایه نیــز
پــر ریســک هســتند و لــذا خدمــات ایــن صنــدوق در
شــرایط کنونــی ارزش بیشــتری یافتــه و بــا اســتقبال
صادرکننــدگان رو بــه رو اســت.
بهرامــی ادامــه داد :در  ۵مــاه اخیــر طــی ســفرهای
اســتانی و حضــور اتــاق هــای بازرگانــی جلســاتی برگــزار
کردیــم ولــی متاســفانه بســیاری فعــاالن اقتصــادی و
بیــش از  ۷۰درصــد صادرکننــدگان بــا خدمــات صنــدوق
ضمانــت صــادرات آشــنا نیســتند.

وی از تــاش ایــن صنــدوق را بــرای فعــال کــردن
کارگــزاری در  ۲۱اســتان متذکــر شــد و افــزود :صادرکننده
هــا شناســایی شــده و معرفــی مــی شــوند و در صــورت
عالقمنــدی بــرای اســتفاده از بیمــه نامــه هــای صنــدوق
اقدامــات اولیــه در اســتان مربــوط بــه انجــام مــی پذیــرد».
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات کشــور ادامــه
داد :یکــی از بندهــای توافــق ،اطــاع رســانی از طریــق
اســتانداری و اتــاق هــا بــه صادرکننــده هاســت؛ در عیــن
حــال کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت ماهانــه و در ســفر
بــه اســتان هــا برگــزار مــی شــود.
بهرامــی در بخشــی دیگــر از مصاحبــه بــا رادیــو گفــت وگو
از کاهــش بروکراســی اداری و افزایــش شــفافیت در غالــب
برنامــه هــای ایــن صنــدوق ســخن گفــت و افــزود :تــاش
داریــم  ۸۰درصــد خدمــات را بــه صــورت الکترونیــک ارائــه
د هیم
وی بــا اشــاره بــه خدمــات ویــژه ایــن صنــدوق بــرای
صادرکننــده هــا اظهــار کرد:بیمــه نامــه هــای صنــدوق
بــا کارمزدهــای تخفیفــی اعطــا مــی شــود و بــه کشــور
خریــدا ِر محصــول صادرکننــده ،بســتگی دارد؛ لــذا بیمــه
نامــه بعــد از صــدور ،نگرانــی صادرکننــده را برطــرف مــی
نمایــد.
رادیو گفت وگو
/http://www.radiogoftogoo.ir
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طرح اصالح
ساختاری اقتصاد
صنعت برق
تدوین شد
تهران -ایرنا -نایب رئیس فـدراسـیون صـادرات
انــرژی و صـنایع وابسـته ایــرانبا اشاره به مشکالت
مالی که گریبان فعاالن این صنعت را گرفته است ،گفت:
طرح اصالح ساختاری اقتصاد صنعت برق تدوین و به
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی برای اخذ نظر کارشناسان
ارائه شده است.

«پیــام باقــری» امــروز (شــنبه) در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا افــزود :اصــاح ســاختاری اقتصــاد بــرق مــدت
هــا اســت بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی کــه در ایــن صنعــت
رخ داده مــورد توجــه فعــاالن ایــن صنعــت و کارشناســانی
کــه بــا ایــن صنعــت در ارتبــاط هســتند قــرار گرفتــه اســت.
وی علــت کمبــود منابــع مالــی صنعــت بــرق را طــرح تثبیــت
قیمــت حامــل هــای انــرژی کــه در مجلــس هفتــم مصــوب
شــد دانســت و ادامــه داد :مقــرر بــود قیمــت حامــل هــای
انــرژی هرســاله افزایــش یابــد امــا بــه دلیــل وجــود درآمــد
هــای نفتــی خــوب در آن مقطــع زمانــی ،قیمــت هــا ثابــت
مانــد و کمبــود هــا از محــل ایــن درآمدهــا جبــران مــی شــد.
باقــری خاطرنشــان ســاخت :همــان مقطــع از محــل ایــن
درآمدهــا یارانــه هــم در اختیــار جامعــه قرارمــی گرفــت و
ایــن یارانــه هــا در بخــش بــرق در بخــش خانگــی و صنعتــی
و کشــاورزی بــود.
نایــب رئیــس ســندیکای ادامــه داد :پرداخــت ایــن یارانــه،
تعــادل قیمــت تمــام شــده بــرق و قیمــت تکلیفــی را بــر
هــم مــی زد کــه ایــن نابرابــری در مقاطعــی بــا درآمــد هــای
نفتــی جبــران مــی شــد.
وی گفــت :امــا از یــک طــرف در ســال هــای  1389و
1392بــا توجــه بــه تحریــم هایــی کــه اتفــاق افتــاد و از طرف
دیگــر مطــرح شــدن تکلیفــی در حــوزه قوانیــن کشــور بــرای
هدفمنــد کــردن یارانــه هــا ،بــه تدریــج اثــر ایــن ماجــرا در
صنعــت بــرق آشــکار شــد.
نایــب رئیــس فـدراســـیون صـــادرات انــــرژی و صـــنایع
وابســـته ایــــران یــادآور شــد :بدیــن ترتیــب بــه دلیــل آنکــه
درآمــد هــای نفتــی در کشــور دچــار مشــکل شــد و ایــن
منابــع نتوانســتند جبــران یارانــه هــا را در بودجــه بــه عهــده
بگیرنــد بــا ایــن موضــوع مواجــه شــدیم کــه وزارت نیــرو بــا
کمبــود منابــع مالــی روبــرو شــد.
باقــری ادامــه داد :ایــن کمبــود ناشــی از ایــن بــود کــه بــرق
بــا یــک قیمتــی تولیــد مــی شــد کــه متناســب بــا آن قیمــت
تمــام شــده ،درآمــد نداشــت .بنابرایــن گــردش مالــی وزارت
نیــرو منفــی شــد کــه در نتیجــه آن امــروز ،رقــم چنــد ده
هــزار میلیــارد تومانــی بدهــی بــه مجموعــه فعــاالن صنعــت
بــرق و سیســتم بانکــی ایجــاد شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت توانیــر بیســت و یکــم فروردیــن
مــاه امســال اعــام کــرد :دفتــر تامیــن منابــع مالــی شــرکت
توانیــر در ســال  97بــا بهــره گیــری حداکثــری از ظرفیــت
هــای قانــون بودجــه (از محــل ظرفیــت اوراق تســویه نــوع
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دوم )  106هــزار و 265میلیــارد ریــال از بدهــی هــای بانکــی
تولیــد کننــدگان خصوصــی بــرق ،پیمانــکاران و تامیــن
کننــدگان تجهیــزات و شــرکتهای زیــر مجموعــه را تســویه
کــرد.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق وجــود ایــن بدهــی هــا
و کمبــود منابــع مالــی را نشــان دهنــده ناکارآمــدی اقتصــاد
بــرق دانســت .
وی افــزود :یکــی از روش هایــی کــه در آن مقطــع بــرای
جبــران کمبــود منابــع مالــی مطــرح شــد اجــرای قانــون
هدفمنــدی یارانــه هااســت کــه بــر اســاس آن قــرار بــود در
مــدت پنــج ســال قیمــت حامــل هــای انــرژی از جملــه بــرق
بــه قیمــت واقعــی برســند ،بــه ایــن ترتیــب و بــا واقعــی شــدن
قیمــت هــا ،بهــای تمــام شــده و قیمــت کاالیــی کاهــش مــی
یافــت و یارانــه هــا نیــز بــه مصــرف رفــاه و بهداشــت جامعــه
مــی رســید.
باقــری گفــت :ایــن طــرح نیــز بــه درســتی اجرایــی نشــد و
امــروز بــا مشــکالت زیــادی در ایــن صنعــت از جملــه ســرمایه
گــذاری روبــرو شــده ایــم.
ن نایــب رئیــس فـدراســـیون صـــادرات انــــرژی و صـــنایع
وابســـته ایــــران افــزود :صنعــت بــرق نیازمند ســرمایه گذاری
هایــی اســت کــه هــر ســاله بایــد در ایــن صنعــت رخ دهــد تــا
میــزان تقاضــای موجــود را کــه رقــم کوچکــی نیــز نیســت
پاســخگو باشــد.
بــه گفتــه وی ،حــدود پنــج هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد
بایــد هــر ســاله وارد مــدار شــود تــا نیازهــا را جــواب دهــد کــه
هزینــه احــداث آنهــا بســیار قابــل توجــه اســت و منابــع مــورد
نیــاز نیــز در اختیــار وزارت نیــرو نیســت و بــه همیــن دلیــل
نمــی تــوان بــه میزانــی کــه تقاضــا را پوشــش دهــد ،ســرمایه
گــذاری کــرد.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق اضافــه کــرد :بــه
همیــن دلیــل در نهایــت بــا کمبــود ســرمایه گــذاری و در
نتیجــه کمبــود انــرزی بــرق مواجــه مــی شــویم کــه بــه شــکل
خاموشــی هــای ســال قبــل خــود را نشــان داد.
باقــری بــا بیــان اینکــه در ســندیکای صنعــت بــرق طــرح
اصــاح ســاختاری اقتصــاد صنعــت بــرق را کلیــد زدیــم،
گفــت :ایــن موضــوع بــه مراجــع مختلفــی ارســال شــده و در
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی نیــز مطــرح شــده و انتظــار
مــی رود بــا جزئیــات بیشــتری و کامــل تــری آمــاده شــود
تــا در اختیــار متولیــان امــر قرارگرفتــه و در صــورت تصویــب
اجرایــی شــود.
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بخشی از ثبات بازار ناشی از
بازگشت ارزهای صادراتی است

وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه آمــار بازگشــت ارزهــای
صادراتــی بــه صــورت روزانــه متغیــر اســت ،بخشــی از
ثبــات بــازار را بــه خاطــر بازگشــت ارزهــای حاصــل از
صــادرات ارزیابــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،فرهــاد دژپســند در حاشــیه هشــتاد و
پنجمیــن نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی بــا اشــاره بــه مقولــه بــازار متشــکل ارزی و
زمــان دقیــق راهانــدازی آن اظهــار کــرد :تمــام اقدامــات
حقوقــی و مقرراتــی کــه بایــد توســط حاکمیــت انجــام
میشــد انجــام شــده اســت و بقیــه مراحــل باقیمانــده
اقدامــات شــرکتی اســت.
دژپســند همچنیــن در پاســخ بــه ســوال ایســنا دربــاره
اختــاف  ۷میلیــارد دالری آمارهــای وزارت اقتصــاد بــا
بانــک مرکــزی دربــاره میــزان بازگشــت ارزهــای صادراتــی
گفــت کــه ایــن مســاله بــه زمــان اعــام آمارهــا بســتگی
دارد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه آمــار
بازگشــت ارزهــای صادراتــی از امــروز بــه فــردا متغیــر
اســت ،گفــت :فعــاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان تصمیــم
درســتی گرفتهانــد و دارنــد ارز را برمیگرداننــد و مــا هــم
اســتقبال میکنیــم و بنابرایــن ممکــن اســت هــر روز یــک
عــدد متفــاوت از ایــن آمارهــا اعــام شــود.
او بــا بیــان اینکــه بخشــی از ثبــات بــازار ناشــی از بازگشــت
ارزهــای حاصــل از صــادرات اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد
کــه بــا ورود بیشــتر ارزهــای صادراتــی بــه چرخــه اقتصــاد،
تولیــد و ثبــات اقتصــادی بیشــتر شــود.
دژپســند در ادامــه ،فراینــد حــذف صفــر از پــول ملــی را در
مرحلــه کارشناســی ارزیابــی کــرد و گفــت کــه ایــن مســاله
مراحلــی دارد کــه بایــد در دولــت دربــاره آن تبــادل نظــر
و تصمیمگیــری شــود.
وزیــر اقتصــاد همچنیــن بــا بیــان اینکــه یکســری
فعالیتهــای اختــالزا در اقتصــاد وجــود دارد ،گفــت:
اینگونــه فعالیتهــا را بایــد بــا وضــع مالیــات مؤثــر
کنتــرل کــرد و مانــع از فعالیتهــای مخــل اقتصــادی
شــد و بــرای ایــن مســاله هــم در آینــده نزدیــک
پیشــنهادهایی داریــم.
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مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران در نامــهای بــه اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیسجمهــور خواهــان تمدیــد
آئیننامــه اجرایــی مــاده  13قانــون «حداکثــر اســتفاده
از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تامیــن نیازهــای کشــور
و تقویــت آنهــا در امــر صــادرات» و اصــاح مــاده 104
قانــون «مالیاتهــای مســتقیم» موضــوع بخشــودگی
تمــام یــا قســمتی از جریمههــای مقــرر در قانــون تامیــن
اجتماعــی شــد
ایــن روزهــا در حالــی تنــش سیاســی میــان دولتهــای
ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا بــه اوج خود رســیده اســت
کــه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه عنــوان پارلمــان بخــش
خصوصــی ،در تــاش اســت تــا بــه دور از جنجالهــای
سیاســی و کشــمکشهایی کــه میــان دولتهــا بــه راه
افتــاده ،در مســیر مدیریــت بحــران اقتصــادی کشــور گام
برداشــته و بــه منظــور کاهــش بــار مشــکالت بنگاههــا و
فعــاالن عرصــه کسـبوکار ،نســخههای عملیاتــی و اجرایــی
کــه ماحصــل همفکــری کنشــگران اقتصــادی اســت را روی
میــز دولتمــردان قــرار دهــد .اتــاق بازرگانــی تهــران کــه
طیــف گســتردهای از کارآفرینــان و بازرگانــان را نمایندگــی
میکنــد ،بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای کاســتن بــار
تحریمهــای ظالمانــه ،بایــد ابتــدا فشــارهای داخلــی را از
ســر و روی کســبوکار کشــور زدود.
بــه همیــن منظــور ،اتــاق تهــران در یکــی از آخریــن
مکاتبــات خــود بــا دولــت کــه اســفند مــاه ســال گذشــته
بــا امضــای مســعود خوانســاری خطــاب بــه دبیــر هیــات
دولــت ارســال شــد ،راهکارهایــی را بــرای رفــع مشــکالت
بنگاههــا در ســه بخــش اصــاح مقــررات بازرگانــی ،اصــاح
مقــررات مالیاتــی و اصــاح مقــررات تامیــن اجتماعــی
پیشــنهاد داد.
اگرچــه پــس از گذشــت کمتــر از ســه مــاه از ارســال
ایــن نامــه ،دســتورالعملها و ابالغیههــای ایــن روزهــای
دســتگاههای اجرایــی نشــان میدهــد کــه برخــی
از راهکارهــای پیشــنهادی اتــاق تهــران مــورد توجــه
دولــت قــرار گرفتــه اســت ،امــا بخشخصوصــی ایــن
انتظــار را دارد کــه دولــت در شــرایط حســاس کنونــی،
بــا بهرهگیــری بیشــتر از فرصتهــای موجــود ،ســایر
راهکارهــای پیشــنهادی بخــش خصوصــی را عملیاتــی
کنــد.

راهکارهای
سهگانه
بخشخصوصی
برای مدیریت
بحران
امضای دولت پای پیشنهادهای اتاق تهران
معــاون کسـبوکار اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه ایــن اتــاق
در راســتای شناســایی موانــع کســبوکار و مشــکالتی
کــه پیــش پــای بنگاههــای اقتصــادی قــرار دارد ،طــی
همفکــری بــا صاحبــان کســبوکار و تشــکلهای
اقتصــادی ،پیشــنهادهای بخشخصوصــی را در اختیــار
دولــت و دســتگاههای اجرایــی قــرار میدهــد ،گفــت:
طــی نامــه اســفندماه ســال گذشــته رییــس اتــاق تهــران
بــه دبیــر هیــات دولــت ،پیشــنهادهای اصالحــی بخــش
خصوصــی در حوزههــای بازرگانــی ،مالیاتــی و تامیــن
اجتماعــی اعــام شــد.
هومــن حاجیپــور بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ایــن مــدت
برخــی از راهکارهــای اتــاق تهــران بــرای برونرفــت
بنگاههــا از مشــکالت و موانــع داخلــی ،مــورد توجــه
دولــت قــرار گرفــت و دســتگاههای اجرایــی ملــزم بــه
رعایــت آن شــدهاند ،افــزود :از جملــه پیشــنهادهای اتــاق
تهــران در حــوزه گمرکــی ،امــکان نمونهبــرداری و صــدور
گواهینامههــای اســتاندارد ،دامپزشــکی و بهداشــت ،پیــش
از تخلیــه کاال در گمــرکات کشــور بــود کــه ایــن پیشــنهاد
بــه تازگــی بــه تصویــب رســیده و طــی بخشــنامهای بــه
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گمــرکات اجرایــی کشــور ابــاغ شــده اســت.
وی افــزود :از جملــه راهکارهــای ارســالی اتــاق تهــران بــه
دولــت ،درخواســت بــرای افزایــش مهلــت قانونــی متروکــه
شــدن کاال در گمــرکات از  3بــه  6مــاه همــراه بــا امــکان
تمدیــد بــرای اقالمــی کــه مشــکل تامیــن یــا انتقــال ارز
داشــتهاند ،بــود کــه امیدواریــم ایــن پیشــنهاد نیــز در
دســتورکار دولــت قــرار گیــرد.
بــه گفتــه معــاون کســبوکار اتــاق تهــران ،در بســته
پیشــنهادی مذکــور ارســال الیحــه بخشــودگی جرائــم
متعلقــه بــه بدهیهــای کارفرمایــان در ســازمان تامیــن
اجتماعــی بــه مجلــس شــورای اســامی و همچنیــن،
خــودداری از گــزارش اســناد هزینـهای از قبیــل فاکتورهــا،
ســند افتتاحیــه ،قراردادهــا و غیره در ســتونهای مشــمول
کســر حــق بیمــه ،از جملــه مطالبــات بخشخصوصــی
مطــرح شــده اســت.
حاجیپــور همچنیــن از تصویــب و ابــاغ دو پیشــنهاد
اتــاق تهــران در حــوزه مالیاتــی خبــر داد کــه بــر اســاس
آن ،بخشــودگی جرایــم مالیاتــی تــا پایــان خردادمــاه ســال
جــاری و نیــز تمدیــد مهلــت برخــورداری از معافیــت
مالیاتــی مــاده 17قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان
تولیــدی و خدماتــی در تامیــن نیازهــای کشــور تــا پایــان
ســال  1398در دســتورکار دولــت قــرار گرفتــه اســت.
معــاون کســبوکار اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه
فعــاالن اقتصــادی ،بنگاههــای تولیــدی و تشــکلها از
بــازوی قدرتمنــد اتــاق تهــران بــرای پیگیــری و رســیدگی
بوکار
بــه حــل موانــع و مشــکالت پیــش روی کســ 
اســتفاده کننــد ،افــزود :معاونــت کس ـبوکار اتــاق تهــران
آمــاده دریافــت مطالبــات و راهکارهــای کنشــگران
اقتصــادی اســت.
او افــزود در آخریــن اقــدام رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران
بــا ارجــاع بــه «بســته حمایتــی ســازمان تامیــن اجتماعــی
بــرای رونــق تولیــد» طــی نامــهای بــه معــاون اول
رئیسجمهــور خواســتار ایــن شــده اســت کــه آئیننامــه
اجرایــی مــاده  13قانــون «حداکثــر اســتفاده از تــوان
تولیــدی و خدماتــی در تامیــن نیازهــای کشــور و تقویــت
آنهــا در امــر صــادرات» تمدیــد شــود و مــاده  104قانــون
«مالیاتهــای مســتقیم» موضــوع بخشــودگی تمــام یــا
قســمتی از جریمههــای مقــرر در قانــون تامیــن اجتماعــی
نیــز مــورد اصــاح قــرار گیــرد.

6

وزیرانرژی روسیه:
تحریم ایران بازار نفت را درابهام
فرو برد
مســکو  -ایرنــا  -وزیــر نفــت روســیه بــا بیــان اینکــه
تاثیــر تحریــم نفــت ایــران از ســوی آمریــکا هنــوز در
بــازار مشــخص نشــده و وضعیــت مبهــم اســت ،اعــام
کــرد :امــکان دارد تــا یــک مــاه آینــده اوضــاع تغییــر
کنــد.
بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنــا ،الکســاندر نــوواک
توضیــح بیشــتری در خصــوص تغییــرات احتمالــی در
بــازار نفــت در پــی تحریــم ایــران نــداد بــا ایــن حــال
گفــت :اعضــای اوپــک پــاس (کشــورهای عضــو اوپــک
و تولیــد کننــدگان غیراوپکــی) هنــوز نمــی داننــد کــه
تشــدید تحریــم هــا در مــورد ایــران چــه تاثیــری بــر
بــازار جهانــی نفــت مــی گــذارد.
وی ادامــه داد :هــر روز تعرفــه هــای جدیــد وضــع مــی
شــود و ابعــاد جنــگ هــای تجــاری گســترش مــی یابــد
و ایــن عوامــل بــر پیــش بینــی هــای مصــرف نفــت در
ســطح جهانــی تاثیــر گــذار اســت.
وزیــر انــرژی روســیه ایــن را هــم گفــت کــه وضعیــت
ایــران ،ونزوئــا و لیبــی بطــور کامــل مشــخص نیســت.
بــه رغــم اینکــه تحریــم هایــی وضــع شــده اســت امــا در
زمــان حاضــر نمــی دانیــم کــه ایــن تدابیــر چــه تاثیــری
بــر همکاریهــای بیــن کشــورها مــی گــذارد.
وزیــر انــرژی روســیه گفــت :بطــور کامــل نمــی دانیــم
کــه خریــداران نفــت چگونــه رفتــار مــی کننــد؛ تصمیــم
نهایــی در مــورد ســطح تولیــد اوپــک پــاس در جریــان
نشســت اوپــک در روزهــای  25و  26مــاه ژوئــن آینــده
( 4و  5تیــر مــاه) گرفتــه خواهــد شــد.
وی افــزود :در آن اجــاس اوضــاع جــاری و آینــده بــازار
نفــت را مــورد ارزیابــی قــرار خواهیــم داد.
آمریــکا اخیــرا در اقدامــی غیرقانونــی دســت بــه
تحریــم نفتــی ایــران زده اســت تــا بــا افزایــش
فشــارها بــر ملــت ایــران ،بــه خیــال خــود تهــران را
مجبــور بــه پذیرفتــن تصمیمــات تحمیلــی خــود کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادامه از صفحه 1
«عمــران خــان» نخســت وزیــر پاکســتان و رئیــس حــزب
تحریــک انصــاف روزهــای اخیــر بــه مــردم خــود نویــد
خبرهــای خــوش داده و گفتــه بــود کــه بــه زودی ایــن
کشــور بــه ذخایــر عظٰیــم نفــت و گاز در آب هــای کراچــی
دسترســی پیــدا مــی کنــد.
امــا یــک روز پــس از اظهــارات عمــران خــان ،دولــت پاکســتان
اعــام کــرد کــه حفــاری هــا در ســاحل کراچــی بــه جایــی
نرســیده و بودجــه یکصــد میلیــون دالری طــرف پاکســتانی
بــرای اکتشــاف ذخایــر گاز بــه هــدر رفــت و بــه ایــن ترتیــب
رویــای مــردم پاکســتان بــرای دریافــت گاز نتوانســت بــه
واقعیــت تبدیــل شــود.
بــا وجــود اینکــه پاکســتان ،قــرارداد انتقــال گاز از ایــران را بــا
ایــن کشــور امضــا کــرده کارشــکنی هــای پیاپــی اســام آبــاد
باعــث تاخیــر طوالنــی در تکمیــل ایــن طــرح عظیــم انــرژی
شــده اســت ،از ســوی دیگــر پاکســتان چشــم امیــد بــه طــرح
هــای واردات انــرژی ازکشــورهای آســیای میانــه دوختــه و
امیــدوار اســت تــا بتوانــد بــا عبورخطــوط انتقــال انــرژی
ازمسیرافغانســتان ،بــه انــرژی کشــورهای آســیای میانــه
دســت یابــد در حالــی کــه نابســمانی اوضــاع افغانســتان رویای
پاکســتان را بــرای دسترســی بــه بــرق و گاز تاجیکســتان و
ترکمنســتان بــا موانــع جــدی مواجــه ســاخته اســت.
جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن دارنــده
ذخایــر نفــت و گاز همــواره سیاســت هــای موثــری بــرای
همــکاری بــا کشــورهای همســایه بــه ویــژه پاکســتان بــه
اجــرا گذاشــته اســت .ایــران نــه تنهــا آمادگــی خــود را بــرای
تامیــن انــرژی ارزان و بــی وقفــه بــه پاکســتان اعــام کــرده
بلکــه حاضــر اســت ســطح فعلــی انتقــال بــرق بــه ایــن کشــور
همســایه را بــه  3هــزار مــگاوات نیــز افزایــش دهــد.
کارشناســان پاکســتانی و رســانه هــای ایــن کشــور بارهــا از
دولــت ایــن کشــور خواســته انــد کــه از فرصــت اســتفاده
ظرفیــت هــای انــرژی ایــران بــه ویــژه حصــول انــرژی ارزان از
کشــور همســایه بهــره منــد شــوند.
دریافــت انــرژی ارزان بــرای کشــوری مثــل پاکســتان کــه
همــواره بــا مشــکالت مالــی و اقتصــادی مواجــه اســت ،موضوع
حیاتــی شــمرده مــی شــود تــا جایــی کــه سیاســتمداران ایــن
کشــور بارهــا نســبت بــه گــران بــودن نــرخ گاز وارداتــی از
قطــر اعتــراض کــرده و بــه جــای آن اجــرای طــرح گاز ایــران
را بــرای کشورشــان ســودمند مــی داننــد.

پاکستان ،محرومیت
خود ساخته از منابع
امن انرژی در ایران
پاکســتان ســال  2017قــرارداد واردات گاز مایــع از قطــر بــه
ارزش بیــش از  16میلیــارد دالر و بــرای مــدت  15ســال امضــا
کــرد و بالفاصلــه پــس از امضــای ایــن قــرارداد ،واردات گاز
مایــع را از قطــر آغــاز کــرد و ایــن واردات همچنــان ادامــه
دارد.
خطــوط انتقــال گاز و بــرق از کشــورهای آســیای میانــه تــا
پاکســتان از مســیر ناامــن افغانســتان تعریــف شــده و نبــود
امنیــت در افغانســتان بــه نگرانــی و ســد بزرگــی در مســیر
اجــرای ایــن طــرح هــا تبدیــل شــده اســت ضمــن اینکــه
تنــش فــراوان و روز افــزون در روابــط افغانســتان و پاکســتان
باعــث افزایــش موانــع و مشــکالت موجــود بــر ســر راه کاســا-
 1000و تاپــی شــده اســت.
طــرح کاســا ، 1000-طرحــی مشــترک میــان قرقیزســتان،
تاجیکســتان ،افغانســتان و پاکســتان بــرای احــداث خــط
انتقــال بــرق در مجمــوع بــه طــول بیــش از یکهــزار و 200
کیلومتــر اســت کــه درصــورت اجــرا و تکمیــل شــدن ،قــرار
اســت بــرق را از تاجیکســتان و قرقیزســتان بــه افغانســتان
و پاکســتان منتقــل کنــد .بودجــه ای معــادل یــک میلیــارد
و  200میلیــون دالر بــرای احــداث ایــن طــرح الزم اســت و
بنابــر اعــام کشــورهای عضــو ایــن طــرح کاســا 1000-قــرار
بــود تــا پایــان ســال  2018تکمیــل شــود.
بســیاری از کارشناســان پاکســتانی معتقدنــد :وضعیــت
افغانســتان و ناامنــی در ایــن کشــور اصلــی تریــن عامــل
تاخیــر در اجــرای طــرح هــای کاســا 1000-و تاپــی اســت.

بــه عقیــده آنــان ،پاکســتان در شــرایطی بــه دنبــال پیــدا
کــردن راه حــل بــرای مســئله پیچیــده تاپــی و کاســا-
 1000اســت کــه بخــش عمــده ای از خــط لولــه گاز ایــران-
پاکستان(قســمت مربــوط بــه داخــل خــاک ایــران) معــروف به
طــرح ‹آی-پــی› انجــام شــده و ایــن خــط لولــه تــا نزدیــک
مــرز پاکســتان رســیده اســت و اکنــون دولــت پاکســتان ،بــا
اندکــی همــت ،قــادر خواهــد بــود بخــش قابــل توجهــی از
نیــاز شــدید ایــن کشــور بــه انــرژی را بــا اســتفاده از منابــع
گازی دومیــن کشــور صاحــب ذخایــر گازی جهــان و از طریــق
مســیری امــن ،اقتصــادی و کوتــاه برطــرف کنــد.
همچنیــن پاکســتان در شــرایط کنونــی  74مــگاوات بــرق
از ایــران وارد مــی کنــد کــه طــرف ایرانــی آمادگــی خــود
را بــرای افزایــش صــادرات تــا ســه هــزار مگاوات(طــی چنــد
مرحلــه) اعــام کــرده اســت.
بــر اســاس آخریــن تحــوالت ایــن خــط لولــه گازی ،مدیرعامــل
شــرکت ملــی گاز پاکســتان هفتــه گذشــته اعــام کــرد کــه
یــک هیــات کارشناســی از ایــران قــرار اســت بــرای رایزنــی
دربــاره طــرح خــط لولــه گاز مــاه جــاری بــه «اســام آبــاد»
ســفر کنــد.
عــاوه بــر ایــن وزیــر امــور خارجــه پاکســتان نیــز گفــت :اگــر
ایــن کشــور بــه قــرارداد تکمیــل خــط لولــه انتقــال گاز از
ایــران عمــل نکنــد محکــوم بــه پرداخــت جریمــه روزانــه بــه
تهــران خواهــد شــد.
«شــاه محمــود قریشــی» در نشســتی بــا اعضــای کمیســیون
روابــط خارجــی مجلــس ملــی ایــن کشــور اعــام کــرد :مــا در
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خصــوص طــرح خــط لولــه گاز آی پــی بــا دولــت ایــران در
تمــاس هســتیم ،دولــت اســام آبــاد خواهــان عمــل بــه ایــن
قــرارداد اســت.
پاکســتان کشــوری بــا جمعیــت بیــش از  220میلیــون نفــر
بــازار مصــرف بــزرگ گاز طبیعــی در منطقــه محســوب
میشــود کــه در حــال حاضــر تنهــا توانایــی تامیــن دو ســوم
گاز مــورد نیــاز خــود را دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه افــت فشــار مخــازن
گاز ایــن کشــور ،ســهم تولیــد داخلــی در تامیــن گاز مــورد
نیــاز آینــده پاکســتان بیــش از پیــش کاهــش خواهــد یافــت.
از ســوی دیگــر ،طــی ســالهای اخیــر پاکســتان بــا بحــران
تامیــن انــرژی روبــه رو بــوده و بــه همیــن منظــور ،بــه دنبــال
انعقــاد قراردادهــای مختلــف واردات گاز از جملــه خــط لولــه
صلــح ،خــط لولــه تاپــی بــرای واردات از ترکمنســتان و واردات
ال.ان.جــی از قطــر بــوده اســت.
**نباید از منبع انرژی ارزان ایران غافل شد
مرتضــی ُمغــل رئیــس دیــده بــان اقتصــادی پاکســتان
روز دوشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا در اســام
آبادگفــت :طــرح هــای تاپــی و کاســا در مقایســه بــا طــرح
انتقــال گاز ایــران بــه پاکســتان بســیار گــران و تکمیــل آنــان
بــرای پاکســتان آســان نخواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســیر طــرح هــای مذکــور از خــاک
افغانســتان عبــور خواهــد کــرد :ناامنــی در افغانســتان و معضل
تروریســم مانــع اصلــی در تکمیــل طــرح هــای تاپــی و کاســا
اســت در حالــی کــه طــرح خــط لولــه آی پــی هرگــز بــا چیــن
چالشــی روبــرو نیســت.
ایــن کارشــناس امــور اقتصــادی پاکســتان اظهــار داشــت:
ایــران کشــور همســایه و بــرادر پاکســتان اســت بــا توجــه
بــه همیــن ویژگــی هــا و مشــترکات نزدیــک دو کشــور ،طــرح
خــط لولــه گازی پایــه گــذاری شــد.
وی افــزود :امــروز یــک قــدرت شــیطانی کــه متاســفانه قــدرت
جهانــی نیــز بــه شــمار مــی رود ،مانــع پیشــبرد طــرح خــط
لولــه آی پــی شــده اســت.
دکتــر مرتضــی ُمغــل گفــت :قطعنــا طــرف ایرانــی از مشــکالت
پاکســتان بــه ویــژه فشــارهای خارجــی بــر آن بــی خبــر
نیســت امــا دولــت پاکســتان از فرصــت دریافــت آســان انــرژی
از ایــران غافــل نیســت و بــه هــر قیمتــی خواهــان تکمیــل
طــرح گازی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و هفده  //هفته آخر اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

گسترش همکاریهای تجاری و بانکی
ایران و اتریش
رئیــس کل بانــک مرکــزی در دیــدار بــا ســفیر اتریــش
ضمــن اســتقبال از رویکــرد مناســب دولــت اتریــش ،بــه
همکاریهــای خــوب و مؤثــر بانکهــای ایــن کشــور
اشــاره کــرد و خواهــان گســترش همکاریهــای تجــاری
و بانکــی شــد.
در ایــن دیــدار کــه امــروز در بانــک مرکــزی انجــام شــد،
عبدالناصــر همتــی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تأســیس
ســازوکار مالــی و تجــاری ویــژه در ایــران و اروپــا ،دیگــر
بهانـهای بــرای عملیاتــی نشــدن آن وجــود نــدارد.
در ایــن دیــدار ســفیر اتریــش در تهــران ،آقــای اشــتفان
شُ ــلتس ،ضمــن ابــاغ ســام رئیــس کل بانــک مرکــزی
ایــن کشــور ،بــر مواضــع دولــت اتریــش بــه عنــوان یکــی
از حامیــان ســازوکار مالــی  INSTEXو نیــز یکــی از
اعضــای ایــن سیســتم مالــی تأکیــد کــرد.
در ادامــه ،ســفیر اتریــش از رئیــس کل بانــک مرکــزی
تقاضــا کــرد بــه موضــوع نقــل و انتقــاالت ارزی
شــرکتهای هواپیمایــی بــزرگ «لوفتانــزا» و «اتریــش»
کــه ســابقه همــکاری  ۶۳ســاله بــا کشــور ایــران را دارنــد،
توجــه ویــژه کننــد کــه در پایــان ،دکتــر همتــی دســتور
مســاعد بــرای تســریع در انجــام امــور ارزی دو شــرکت
هواپیمایــی «لوفتانــزا» و «اتریــش» را ابــاغ کــرد.

مدیرعامــل بــورس انــرژی اعــام کــرد :ایــن شــیوه نامــه
داخلــی و مربــوط بــه وزات نفــت مــی شــود بــه همیــن
دلیــل اطالعاتــی از جزییــات آن در اختیــار بــورس انــرژی
قــرار نگرفتــه اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن شــیوه نامــه مربــوط بــه
قانــون بودجــه اســت ،اظهــار داشــت :دســتگاه هــای
دولتــی بــرای اجــرای تکالیفــی کــه قانــون بــر آنهــا
تکلیــف کــرده اســت ضوابــط داخلــی و شــیوه قانونــی را
تهیــه مــی کننــد کــه ایــن شــیوه نامــه در همیــن راســتا
ابــاغ شــده اســت.
مدیــر عامــل بــورس انــرژی گفــت :وزارت نفــت مکلــف
بــه عرضــه شــش میلیــون بشــکه نفــت بــه بــورس انــرژی
در مــاه شــده اســت .از ایــن میــزان دو میلیــون بشــکه
مربــوط بــه نفــت خــام ســبک ،دو میلیــون بشــکه نفــت
خــام ســنگین و دو میلیــون بشــکه میعانــات گازی پــارس
جنوبــی اســت کــه طبــق همــان برنامــه در حــال انجــام
اســت.
وی بیــان کــرد :خوشــبختانه امســال بــورس انــرژی
فعالیــت خــود را بــه خوبــی آغــاز کــرده اســت و طبــق
بررســی هــای صــورت گرفتــه ارزش معامــات در ســال
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از
 2برابــر بــوده اســت.
حســینی خاطرنشــان کــرد :فــرآورده هایــی کــه در بــورس
انــرژی مــورد معاملــه قــرار مــی گیرنــد .در منطقــه از
مشــتریان دائمــی برخــوردار هســتند و ایــن موضــوع در
کنــار مشــتریان داخلــی باعــث حجــم گســترده ای از
معامــات در ایــن بــورس شــده اســت.

اجــرای هرچــه ســریعتر ایــن طــرح انــرژی مــی باشــد.
ایــن مقــام پاکســتانی گفت:یــک هیــات ایرانــی قــرار
اســت بــا ســفر بــه اســام آبــاد بــا همتایــان خــود در
پاکســتان،راههای پیشــبرد ایــن خــط لولــه را بررســی مــی
کننــد.
وی همچنیــن از ســفر آتــی یــک هیــات پاکســتانی بــه
تهــران بــرای پیگیــری مذاکــرات دو کشــور خبــر داد و
افــزود :تهــران و اســام آبــاد مــی بایســت بــا رایزنــی
هــای دوطرفــه مســائل پیــش روی طــرح خــط لولــه گاز
را مرتفــع کننــد.
«عمــران خــان» نخســت وزیــر پاکســتان هفتــه گذشــته
اعــام کــرد کــه ایــن کشــور بــا همــکاری جمهــوری
اســامی ایــران اقدامــات الزم را بــرای اجــرای طــرح خــط
لولــه انتقــال گاز از ایــران موســوم بــه «آی پــی» اتخــاذ
خواهــد کــرد.
منابــع خبــری پاکســتان بــه نقــل از اســناد منتشــر شــده
توســط دولــت اســام آبــاد درخصــوص دســتور العمــل
جدیــد عمــران خــان دربــاره طــرح خــط لولــه آی پــی،
افزودنــد :نخســت وزیــر پاکســتان گفتــه کــه تحریــم
هــای بیــن المللــی باعــث شــده تــا پاکســتان نتوانــد
بــه مســئولیت خــود در قبــال طــرح انتقــال گاز از ایــران
عمــل کنــد.
وی خطــاب بــه مســئوالن دولتــی تاکیــد کــرد کــه بایــد
بــا همــکاری ایــران شــرایط پیشــبرد طــرح خــط لولــه آی
پــی را فراهــم کنیــم.
عمــران خــان همچنیــن خواســتار آغــاز فرآینــد بازبینــی
در قیمــت خریــد گاز از ایــران شــد.

شیوه نامه جدید عرضه نفت در بورس انرژی
در راه است
تهــران -ایرنــا -مدیــر عامــل بــورس انــرژی گفت :شــرکت
ملــی نفــت ایــران بــه دنبــال شــیوه نامــه جدیــدی بــرای
عرضــه نفــت در بــورس انــرژی اســت.
ســید علــی حســینی روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار ایرنــا اعــام کــرد :تدویــن شــیوه نامــه جدیــد
مانــع از عرضــه نفــت بــه بــورس انــرژی در هفتــه جــاری
شــد.
وی ادامــه داد :شــرکت ملــی نفــت امــروز اطالعیــه
جدیــدی را بــرای عرضــه نفــت در هفتــه آینــده ،ابــاغ
خواهــد کــرد.

یک هیات ایرانی برای بررسی طرح خط لوله گاز
به اسالم آباد سفر می کند
اســام آبــاد -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز
پاکســتان اعــام کــرد یــک هیــات کارشناســی از ایــران
قــرار اســت بــرای رایزنــی دربــاره طــرح خــط لولــه گاز
مــاه جــاری بــه «اســام آبــاد» ســفر کنــد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از منابــع خبری پاکســتان،
«مبیــن صولــت» اظهــار داشــت کــه ایــن کشــور مصمــم
بــه تکمیــل طــرح خــط لولــه انتقــال گاز از ایــران اســت.
وی تحریــم هــای آمریــکا را مانــع اصلــی اجــرای طــرح
خــط لولــه گاز ایــران و پاکســتان دانســت و افزود،اســام
آبــاد بــه عنــوان امضــا کننــده ایــن قــرارداد خواهــان

بانک ها ،قراردادهای نفتی را به عنوان وثیقه
تسهیالت می پذیرند
تهــران -ایرنــا -براســاس ابــاغ بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران ،بانــک هــا مکلــف بــه پذیــرش قراردادهای
نفتــی بــه عنــوان وثیقـــه و تضـــمین بازپرداخــت اصـــل و
ســـود تســـهیالت دریافتی شدند.
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا ،بــر اســاس بخشــنامه
بانــک مرکــزی طبــق قانــون بودجــه ســال  ،98اصــل
قــرارداد شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد داخلــی تأییــد
صالحیــت شــده بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای
توســعه میادیــن و تولیــد نفــت ،گاز و فرآوردههــای نفتــی
و اصــل قــرارداد خریــد نفــت شــرکت ملــی نفــت ایــران از

اخـــبــار کــوتـــــاه
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ایــن شــرکتها و عوایــد حاصــل از قراردادهــای موصــوف
بــه عنــوان وثیقـــه و تضـــمین بازپرداخت اصـــل و ســـود
تســـهیالت دریافتــی شــرکتهای مذکــور از بانکهــا
قابــل پذیــرش اســت.
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و بانکهــای
عامـــل ،شــیوه عمــل کار و تســهیالت الزم بــرای اجــرای
ایــن بنــد را فراهــم میکننــد.
ایــن حکــم طـــرحهای پاالیشــگاهی و پتروشـــیمی جدید
را نیــز کــه در مرحلــه أخــذ تامیــن مالــی خارجــی
(فاینانــس) هســتند ،شــامل میشــود.
اعزام هیات تجاری متشکل از فعاالن بخش
خصوصی به اتریش
اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و اتریــش در نظــر دارد
هیاتــی تجــاری در زمینههــای غــذا و دارو ،انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،حملونقــل ،معــادن ،گردشــگری ،ســاختمان
و مصالــح ســاختمانی ،تکنولوژیهــای نویــن ،اســتارت آپ
هــا و مدیریــت منابــع بــه اتریــش اعــزام کنــد.
در ایــن بیــن همایشــی بــا موضــوع چگونگــی ایجــاد
روابــط اقتصــادی بــه کمــک شــرکتهای کوچــک و
متوســط بــه منظــور شناســایی زمینههــای جدیــد بــرای
تقویــت مناســبات بیــن دو کشــور برگــزار خواهــد شــد.
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای تکمیــل مراحــل ثبتنــام
حداکثــر تــا تاریــخ  9خــرداد  1398بــا شــماره تلفــن
 26701192خانــم معتضــد تمــاس بگیرنــد.
شرایط داوطلبان:
مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره شرکت
عضویــت معتبــر در هــر یــک از اتاقهــای سراســر کشــور
و یــا اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و اتریــش
مسلط به زبان انگلیسی و یا آلمانی
دارای ســابقه ســفر بــه کشــورهای حــوزه شــنگن (حداقــل
دو ســفر)
دارای تمکن مالی کافی
عالقهمند به کار و فعالیت با کشور اتریش
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Short news

Abu Dhabi Fund For Development
Approves $10mn For Rural
Electrification Project In Burkina
Faso

Since 2012, ADFD has committed
$350mn in concessionary loans
over seven annual funding cycles to
renewable energy projects recommended by IRENA
Abu Dhabi Fund for Development
(ADFD), the leading national entity
10mn$ for development aid, signed a
million) concessionary loan (AED36.7
agreement with the Government of
Burkina Faso to fund that country’s
.Rural Electrification Project
The load agreement was signed in
Abu Dhabi between Mohammed Saif
Al Suwaidi, Director General of ADFD,
and Alpha Barry, Minister of Foreign
Affairs and Cooperation of Burkina
Faso, in the presence of Burkina
Faso president Roch Marc Christian
.Kaboré

انـرژی

Siemens Spins Off Power And Gas
Business As Q2 Profits Rise

The Gas and Power spinoff and transfer of SGRE stake would create a new
“major player on the energy market”
with a business volume of $33.5bn
and more than 80,000 employees
German engineering conglomerate,
Siemens, has announced that it will
be selling off its $33.5bn majority of
its Gas and Power division, made up
of conventional power generation,
transmission, oil and gas, and its 59%
stake in Siemens Gamesa Renewable
.Energy
The sale of the stake, which follows
speculation about the future of Siemens’s gas business since last year,
will likely see the “creation of a new
”.“major player on the energy market
Gas and Power had the lowest profit
margin of all divisions last year, according to figures that were revised
to reflect the four wholly-owned units
Siemens created in an April 1 reorganisation. The gas and power unit
contributed €156m of profit last quarter, up 38 per cent from a year ago,
though revenues fell 4 per cent to
.€2.8bn

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Repair Work On Barka 2 Power
And Water Desalination Plant
Reaches Completion

The affected unit returned to service
on 4 April – six calendar days ahead
of its previously communicated expected completion date
Repairs on gas turbine three (GT3) of Oman’s Barka Two power and
water desalisanation plant have
finished ahead of schedule, nearly
three weeks after an inspection ini.tially revealed damage
In an 11 April, 2019, filing to the
Muscat Securities Market, plant operator SMN Power Holding said the
affected unit returned to service on 4
April – six calendar days ahead of its
previously communicated expected
.completion date
The Barka 2 water desalination plant
uses reverse osmosis technology
to deliver 120,000m3 of potable water per day to Oman Water Transmission System. Its three gas- and
two steam-powered turbines deliver
.678-megawatt of electricity to Oman
The financial impact due to the outage and repair work amounted to
$1.8m (OMR800,000), the group add.ed

Middle East District Cooling Market To Exceed $12bn By 2024

Rapid urbanization along with ongoing construction developments
across government projects in
prominent cities of Saudi Arabia including Mecca and Riyadh will accelerate penetration
Middle East District Cooling Market size will exceed $12bn by 2024,
as reported in the latest study by
.Global Market Insights, Inc
Increasing investments toward infrastructure development across
the GCC countries coupled with
growing demand for reliable and
cost-efficient cooling systems will
drive the district cooling market
.size
Increasing emphasis on energy
conservation along with rising demand for Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) certified buildings will positively im.pact the business growth
Growing adoption of sustainable
energy to meet the escalating energy demand will embellish the dis.trict cooling market
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شــرکت هــای تعاونــی و خصوصــی مرتبــط
 مشــارکت در فعالیــت هــای واگذار شــده از ســویوزارتخانــه هــا و ســازمان هــای دولتــی در راســتای
تحقــق اصــل  44قانــون اساســی و خصوصی ســازی،
و قانــون حمایــت از شــرکت هــا و موسســات دانــش
بنیــان و تجــاری ســازی نــوآوری هــا و اختراعــات

مجمــع تشــکلهای فنــاوری اطالعــات ایــران در
اســفند مــاه  1391بــا مشــارکت «معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری» و «اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران» و زیــر نظــر
هــر دو نهــاد ،در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
اهداف
 ســاماندهی تولیــد و صــادرات محصــوالت وخدمــات دانــش بنیــان از طریــق ســازماندهی
فعالیــن مربوطــه در تشــکلهای حرفــه ای و صنعتــی
 زمینــه ســازی ،تقویــت و مؤثــر نمــودن نقــش وفعالیــت تشــکلهای تولیــدی -صادراتــی مربوطــه
 ارایــه نظــرات مشــورتی بــه مراجــع ودســتگاههای ذیربــط حاکمیتــی در خصــوص امــور
مرتبــط بــا تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات
دانــش بنیــان.
برخی وظایف
 تــاش بــرای ســاماندهی و توســعه اقتصــاد دانشمحو ر
 مشــارکت گروهــی در تصمیــم ســازی هــا وتصمیــم گیریهــا و تهیــه و تنظیــم پیــش نویــس
و مصوبــات مرتبــط بــا کاالهــا و خدمــات حــوزه
کاری در جهــت حفــظ منافــع ملــی و ارتقــاء اعتبــار
و حیثیــت اعضــای تشــکل هــای عضــو  -ایجــاد
ارتبــاط بــا بانکهــا و موسســات اعتبــاری کشــور
و همچنیــن ســازمان هــای مالــی و پولــی بیــن
المللــی در قالــب قوانیــن جمهــوری اســامی و
فراهــم ســازی زمینــه تســهیالت مالــی در جهــت
توســعه فعالیــت هــای اعضــای تشــکل هــای عضــو
 حمایــت از منافــع مشــترک و صنفــی تشــکلهــای عضــو و ارائــه خدمــات حقوقــی و مشــورتی
بــه ایشــان
 تشــویق و حمایــت از ســرمایه گــذاری و تجــاریســازی در حــوزه فنــاوری نویــن و دانــش بنیــان
 تــاش بــرای توســعه بازارهــای جهانــی کاالهــاو خدمــات حــوزه کاری و ایجــاد فرصــت هــای
مناســب بــرای کلیــه اعضــاء تشــکل هــای عضــو

انـرژی

شماره صد و هفده  //هفته آخر اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

مجمع
تشکلهای
دانش بنیان
ایران

جهــت ورود بــه ایــن بازارهــا
 مشــارکت در تدویــن و اجــرای اســتانداردهایمــورد نیــاز کاالهــا و خدمــات حــوزه کاری
 کوشــش بــرای جــذب و انتقــال ســرمایه،فنــاوری ،مدیریــت ،دانــش فنــی و نیــروی انســانی
ماهــر خارجــی در جهــت رشــد و توســعه حــوزه
کاری و تقویــت اقتصــاد ملــی کشــور
 کوشــش در ارتقــای بهــره وری منابــع و ظرفیــتتولیــد ،و بهبــود کیفیــت تولیــد بــا بررســی،
شــناخت و اســتقرار روشــهای نویــن کنتــرل
کیفیــت
 -همــکاری در جهــت تاســیس ،تقویــت و گســترش

اعضای هیئت مدیره دوره چهارم
اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره دوره چهــارم ()1398
-1افشــین کالهــی (رئیــس هیئــت مدیــره)
-2محمدرضا طالیی (خزانه دار)
-3عبدالرضا نوروزی (نایب رئیس اول)
-4سعید رسول اف (نایب رئیس دوم)
-5محمدرضا کمپانی(منشی)
-6علی مسعودی (عضو هیئت مدیره)
-7سید مهدی مدنی(عضو هیئت مدیره)
اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره چهارم :
سید علی امامی
پژمان تراکمه
بازرس اصلی و علی البدل :
سید محسن میرصدری (بازرس)
رویا دهقانی
دبیرکل :
مجید برزگری

اطالعات تماس
مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران
تلفن ٨٦٠٨٨٠١١
فكس ٨٩٧٧٥٧٧٣
آدرس ایمیل :
info@daneshbonyan.co
آدرس سایت :
www.daneshbonyan.co
آدرس :تهــران ،تقاطــع بزرگــراه كردســتان
و مالصدرا،نبــش زاينــده رود شــرقي ،پــاك
 ، 24مجتمــع شــكوفايي شــركت هــاي دانــش
بنيــان

تداوم رایزنی های وزرای انرژی
ایران و روسیه
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در گــزارش وزارت انــرژی روســیه آمــده اســت کــه در
ایــن تمــاس تلفنــی در خصــوص آخریــن اقدامــات بــرای
برگــزاری پانزدهمیــن کمیســیون مشــترک همــکاری دو
کشــور در تهــران تبــادل نظــر و گفــت وگــو شــد.
الکســاندر نــوواک و رضــا اردکانیــان بــه عنــوان رئیســان
کمیســیون مشــترک همــکاری دو کشــور بــر همــکاری
هــای بیــن المللــی تاکیــد کردنــد همچنیــن جهــت
گیــری هــای اصلــی گســترش روابــط تجــاری و اقتصــادی
دوجانبــه ،از جملــه همــکاری در حــوزه انــرژی ،کشــاورزی
و ســایر صنایــع مــورد توجــه دو طــرف قــرار گرفــت.
دو طــرف در ادامــه ایــن گفــت وگــو در خصــوص زمینــه
هــای گســترش همــکاری هــای اقتصــادی و تجــاری
تبــادل نظــر کردنــد.
گفتنــی اســت ،چهاردهمیــن کمیســیون مشــترک همکاری
ایــران و روســیه اســفند ســال  96در  15کارگــروه حمــل
و نقــل ،اســتاندارد ،بانکــی ،گردشــگری ،ورزش و جوانــان،
ســرمایهگذاری ،اتمــی ،آمــوزش عالــی ،صنعتــی ،اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا ،گمرکــی ،بهداشــت ،فرهنــگ ،انــرژی و
معــدن در مســکو برگــزار شــد.
نشســت مقدماتــی پانزدهمیــن کمیســیون مشــترک
اقتصــادی ایــران و روســیه نیــز روز هفتــم آذر مــاه ســال
جــاری بــا حضــور رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو و مهــدی
ســنایی ســفیر ایــران در روســیه و الکســاندر نــوواک وزیــر
انــرژی روســیه در مســکو برگــزار شــد.
وزیــر نیــرو پــس از آن دیــدار بــه ایرنــا گفــت :بــا توجــه
بــه موضــع گیــری هــای خــوب روســیه در مقابــل اقــدام
غیرقانونــی آمریــکا مبنــی بــر خــروج غیــر قانونــی از
برجــام ،مــا امیدواریــم کــه روابــط دو کشــور در عرصــه
هــای مختلــف بیــش از پیــش گســترش یابــد.
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد :ایــران میزبــان پانزدهمیــن
نشســت کمیســیون مشــترک همــکاری دو کشــور اســت
و مــا بــا توجــه بــه موضــع گیــری هــای خــوب دولــت
روســیه بویــژه در هفتــه هــای اخیــر و پــس از خــروج
یــک جانبــه و غیــر قانونــی آمریــکا از توافــق هســته ای،
امیدواریــم در عرصــه هــای مختلــف روابــط دو کشــور
بیــش از پیــش توســعه یابــد.
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آمریکا چشمانش را روی رابطه
برقی و گازی ایران و عراق بست

عــراق در شــرایطی کــه آمریــکا شــدت تحریمهــای خــود
علیــه ایــران را بیشتــر کــرده ،همچنــان مشــتری پــر و
پــا قــرص بــرق و گاز ایــران باقــی مانــده اســت و بــه نظــر
میرســد بــدون اینکــه نیــاز بــه تمدیــد مــدت زمــان
معافیتهــا از ســوی آمریــکا باشــد ،واردات بــرق و گاز از
ایــران را ادامــه خواهــد داد.
بــه گــزارش ایســنا ،آمریــکا ســال گذشــته از برجــام خارج و
تحریمهــای نفتــی علیــه ایــران را آغــاز کــرد .در ایــن میــان
بــه مشــتریان انــرژی ایــران هشــدار داد کــه تعامــات خــود
بــا ایــران را متوقــف کننــد .در ایــن میــان امــا عــراق کــه
مشــتری بــرق و گاز ایــران اســت ،تــاش خــود را بــرای
اخــذ معافیــت از آمریــکا و ادامــه واردات بــرق و گاز از
ایــران کــرد و ســال گذشــته موفــق بــه اخــذ معافیــت ۴۵
روزه شــد .معافیتــی کــه پــس از اتمــام بــه مــدت  ۹۰روز
تمدیــد شــد.
بــا ایــن حــال بــه نظــر نمیرســد عراقیهــا قصــد داشــته
باشــند زیــر ســایه معافیتهــای آمریــکا تعامــل گازی و
برقــی خــود بــا ایــران را ادامــه دهنــد و صراحتــاً اعــام
کردهانــد واردات خــود را متوقــف نخواهنــد کــرد .بــا وجــود
اینکــه آمریــکا چنــدی پیــش اعــام کــرد معافیتهــای
نفتــی علیــه ایــران را تمدیــد نخواهــد کــرد.
افزایش میزان گاز صادراتی ایران به عراق
در ایــن راســتا ،ســیدحمید حســینی  -دبیــرکل اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق  -در گفتوگــو
بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه تالشهــای عــراق بــرای اخــذ
معافیــت از آمریــکا بــرای ادامــه واردات بــرق و گاز از ایــران،
اظهــار کــرد :آمریــکا مجبــور شــد معافیتهــا را بــه عــراق
بدهــد .زیــرا عــراق اعــام کــرد واردات را ادامــه خواهــد داد
و راه مذاکــره بــرای آمریــکا را بســت .آمریــکا هــم مجبــور
اســت چشــم خــود را ببنــدد .در حــال حاضــر عــراق نــه
تنهــا واردات گاز از ایــران را ادامــه میدهــد ،بلکــه آن را از
 ۲۹میلیــون مترمکعــب در روز بــه  ۳۲میلیــون مترمکعــب
افزایــش خواهــد داد.
بــه گفتــه وی میــزان صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق نیــز

 ۱۲۰۰مــگاوات در روز اســت.
صراحت عراقیها در ادامه تعامل با ایران
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق بــا تاکیــد
بــر ایــن کــه جزئیاتــی دربــاره اینکــه عــراق تــا چــه
زمانــی از تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران معــاف شــده،
منتشــر نشــده اســت ،گفــت :عراقیهــا بــه کار خــود
ادامــه میدهنــد و صراحت ـاً اعــام کردهانــد تــا ســه ســال
آینــده نمیتواننــد وابســتگی خــود را بــه بــرق و گاز ایــران
کاهــش دهنــد.
حســینی در ادامــه دربــاره پرداخــت بدهــی عــراق بــه
ایــران نیــز توضیــح داد :عراقیهــا طبــق روال بدهــی خــود
را پرداخــت میکننــد .البتــه بــا دالر و یــورو نیســت و بــا
دینــار پرداخــت میکننــد.
چرا برق و گاز ایران برای عراق حیاتی است؟
در حــال حاضــر  ۸۰درصــد برقــی کــه در نیروگاههــای
عــراق تولیــد میشــود ،بــه گاز وابســته اســت و ایــن کشــور
از نظــر ذخایــر گازی بســیار فقیــر اســت .کارشناســان بــر
ایــن باورنــد کــه اگــر عــراق بتوانــد همــه گازهــای همــراه
نفــت خــود را جمــعآوری کنــد ،میتوانــد  ۳۵میلیــون
مترمکعــب گاز تولیــد کنــد .در حالــی کــه عــراق بــه حــدود
 ۱۵هــزار مــگاوات برقــی نیــاز دارد کــه کمبودهــای فعلــی
خــود را برطــرف کنــد و امــکان اینکــه بــا  ۳۵میلیــون
مترمکعــب گاز ،بتــوان  ۱۵هــزار مــگاوات بــرق تولیــد کــرد،
وجــود نــدارد.
در دورهای ،مســائلی بیــن ایــران و عــراق پیــش آمــد
و وزارت نیــرو ،صــادرات بــرق بــه عــراق را بــرای
دریافــت طلــب خــود قطــع کــرد و ایــن باعــث شــد کــه
عکسالعملهایــی داخــل عــراق شــکل بگیــرد .برخــی از
وزرای عــراق کــه عالقـهای بــه گســترش ارتبــاط بــا ایــران
نداشــتند ،در هیــأت دولــت مطــرح کردنــد کــه ســایر
کشــورهای همســایه را بــرای واردات بــرق و گاز بررســی
کنیــم و هیاتهایــی را بــه عربســتان ،کویــت و … روانــه
کردنــد .ایــن اقــدام آنهــا عمـ ً
ا نتیجـهای در پــی نداشــت.
از ســوی دیگــر ،عربســتان اعــام آمادگــی کــرد کــه بــرای
تأســیس بــرق خورشــیدی ،ســرمایهگذاری میکنــد کــه
قیمــت آن یکچهــارم قیمــت بــرق ایــران اســت امــا ایــن،
طرحــی نبــود کــه بــه زودی بــه نتیجــه برســد و هنــوز بــه
مرحلــه قــرارداد هــم نرســیده اســت.

انـرژی

شماره صد و هفده  //هفته آخر اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

از طــرف دیگــر ،عراقیهــا از ادامــه خریــد بــرق و گاز
از ســایر کشــورها ،منصــرف شــدند .اقــدام دیگــری کــه
عراقیهــا انجــام دادنــد ،ایــن بــود کــه بــرای تأمیــن بــرق
آینــده عــراق ،بــا شــرکتهای زیمنــس و جنــرال موتــور
مذاکراتــی انجــام دادنــد و ظاهــرا ً قراردادهــای بزرگــی هــم
امضــا کردنــد .امــا ایــن شــرکتها اعــام کردنــد تــا ســال
 ۲۰۲۲نمیتواننــد ایــن نیروگاههــا را بــه بهرهبــرداری
برســانند .درواقــع مذاکــرات انجــام شــد ،امــا بحــث تأمیــن
مالــی ،فاینانــس آن و نحــوه قــرارداد نهایــی نشــده اســت.

جایگزینی گاز ایران؛ راهحل
اقتصادی یا موضع گیری
سیاسی

صــادرات گاز چنــد ســالی اســت کــه در ایــران مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .در همیــن مــورد در دهــه گذشــته
صــادرات گاز بــه ترکیــه اجرایــی شــد و یکــی دو ســالی
اســت کــه ایــران از دو مســیر گاز خــود را بــه بغــداد و
بصــره در عــراق رســانده اســت.
بــا وجــود اینکــه عــراق در پرداخــت پــول گاز صادراتــی
در برخــی از مواقــع کوتاهــی کــرده امــا ایــران همــواره بــه
عنــوان شــریکی مطمئــن ظاهــر شــده و تعهــد فــروش را
بــه صــورت کامــل اجــرا کــرده اســت.
حــال بــا بازگشــت تحریمهــای همــه جانبــه آمریــکا علیــه
نفــت ایــران ،زمزمههایــی از کشــور همســایه در مــورد
جایگزیــن کــردن گاز ایــران از طریقــی دیگــر بــه گــوش
میرســد.
تــا آنجــا کــه «ثامبــر غضبــان» وزیــر نفــت عــراق گفتــه
کــه کشــورش در صــورت هرگونــه توقــف واردات گاز از
ایــران ،طــرح هایــی بــرای تامیــن شــبکه بــرق خــود در
نظــر گرفتــه اســت .وی البتــه اظهــار امیــدواری کــرده کــه
ایــن اتفــاق رخ ندهــد.
اظهــار نظــر وزیــر نفــت عــراق بیشــتر از آنکــه رنــگ و
بــوی واقعــی داشــته باشــد بــه یــک موضــع گیــری
سیاســی شــباهت دارد زیــرا در حــال حاضــر عــراق هیــچ
خــط لول ـهای بــرای واردات گاز از ســایر کشــورها نــدارد و
بنــادر ایــن کشــو نیــز بــرای واردات گاز طبیعــی مایــع (ال.
ان.جــی) طراحــی نشــده اســت.
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در همیــن زمینــه «ســید مهــدی حســینی» مذاکرهکننــده
ارشــد ایــران در دادگاه الهــه و معــاون اســبق بیــن الملــل
وزیــر نفــت در گفــت و گــو بــا ایرنــا گفــت :ایــن صحبتهــا
بیشــتر موضــع سیاســی عــراق اســت تــا آمریــکا را بــرای
ادامــه واردات گاز از ایــران مجــاب کنــد.
وی ادامــه داد :ایــران تنهــا فروشــنده گاز بــه عــراق اســت و
ایــن کشــور فعــا گزینــه دیگــری ندارنــد.
مذاکرهکننــده ارشــد ایــران در دادگاه الهــه بــا اشــاره
بــه اینکــه دریافــت گاز بــه دو صــورت خــط لولــه و یــا
مایعســازی امکانپذیــر اســت ،افــزود :عــراق در بنــدرگاه
هــای خــود تجهیــزات تخلیــه ال.ان.جــی را نــدارد و در
مــورد خــط لولــه نیــز ،بــه جــز دو خــط لولــهای کــه از
ایــران بــه ســمت بغــداد و بصــره مــیرود ،خــط لولــه
وارداتــی گاز دیگــری در ایــن کشــور احــداث نشــده اســت.
بــه گفتــه حســینی ممکــن اســت عــراق بــه دنبــال واردات
گاز از روســیه از مســیر ترکیــه باشــد امــا ایــن اقــدام
عــاوه بــر آنکــه زمانبــر اســت ،بــه ســرمایهگذاری چنــد
میلیــاردی نیــاز دارد.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات گاز تحریمناپذیــر اســت،
تاکیــد کــرد :از ســوی دیگــر خریــدار گاز ایــران دولــت
عــراق اســت و دولتهــا موضــع تحریــم آمریــکا قــرار
ندارنــد.
معــاون اســبق بینالملــل وزیــر نفــت ادامــه داد :اینکــه
آمریــکا بــه همــه دنیــا زور مــی گویــد بحــث دیگــری اســت
امــا مقرراتــی کــه شــاکله تحریــم را تشــکیل میدهنــد
تاکیــد دارنــد کــه فــروش گاز در تحریمهــا وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــط لولــه موضــوع تحریــم
اســت ،افــزود :ایــران بــا عــراق خــط لولــه دارد بنابرایــن
نمیتــوان صــادرات گاز بــه ایــن کشــور را متوقــف کــرد
امــا در مــوردی ماننــد پاکســتان ،بحــث تکمیــل خــط لولــه
در مــوارد تحریــم جــای میگیــرد.
پیــش از ایــن مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران ،صادرات
گاز بــه ترکیــه ،بغــداد و بصــره در ســال گذشــته را بیــش
از  40میلیــون مترمکعــب در روز عنــوان کــرده و گفتــه
بــود کــه امســال صــادرات گاز بــه عــراق بــه بیــش از 35
میلیــون مترمکعــب در روز میرســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عادیسازی روابط
اقتصادی ایران،
اقدام عملی برجام
است

محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه در
بــدو ورود بــه فــرودگاه پکــن تاکیــد کــرد :اگــر
جامعــه جهانــی احســاس مــی کنــد برجــام یــک
دســتاورد مهــم اســت بایــد هماننــد ایــران بــرای
حفــظ ان اقــدام عملــی انجــام دهــد.

محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه در بــدو ورود بــه
فــرودگاه پکــن گفــت :نجــات برجــام وظیفــه جامعــه بیــن
المللــی اســت و اگــر جامعــه جهانــی احســاس مــی کنــد
برجــام یــک دســتاورد مهــم اســت بایــد هماننــد ایــران
بــرای حفــظ ان اقــدام عملــی انجــام دهــد.
بــه گفتــه ظریــف ،تــا کنــون جامعــه بیــن المللــی بــه جــای
اقــدام عملــی بــرای حفــظ برجــام بیشــتر اظهــار نظــر و
صــدور بیانیــه داشــته اســت.
وی در تعریــف اقــدام عملــی گفــت :اقــدام عملــی کامــا
مشــخص اســت بایــد وضعیــت روابــط اقتصــادی ایــران
عــادی ســازی شــود و ایــن اقدامــی اســت کــه برجــام
صریحــا بــه آن اشــاره دارد.
وزیــر خارجــه افــزود :قطعنامــه  2231شــورای امنیــت بــه
همیــن موضــوع اشــاره دارد لــذا الزم اســت اگــر جامعــه
بیــن المللــی ،ســایر کشــورهای عضــو برجــام و دوســتان
مــا در برجــام ماننــد چیــن و روســیه تمایــل دارنــد ایــن
دســتاورد حفــظ شــود بایــد بــا اقدامــات عملــی باعــث

مذاکره با
همسایهها برای
پیشگیری از
خاموشی
وزارت نیــرو همزمــان بــا نزدیــک شــدن بــه تابســتان
و افزایــش احتمالــی میــزان مصــرف بــرق ،راهکارهــای
مختلفــی را بــرای جلوگیــری از خاموشــی در نظــر گرفتــه
اســت کــه یکــی از راهکارهــا کــه هــر ســاله طبــق روال
صــورت میگیــرد ،مذاکــره بــا کشــورهای همســایه
بــرای تبــادل بــرق اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،افزایــش دمــا در روزهــای اخیــر پیش
از آغــاز فصــل تابســتان ،باعــث شــد شــاهد افزایــش

میــزان مصــرف بــرق در سراســر ایــران باشــیم .بــه گفتــه
داوود فرخــزاد  -مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق
ایــران -افزایــش دمــای نیمــه دوم اردیبهش ـتماه امســال،
در مقایســه بــا ســال گذشــته موجــب شــده اســت تــا در
چنــد روز اخیــر پیــک مصــرف جهــش ناگهانــی پیــدا کنــد.
بــر اســاس ارزیابــی صــورت گرفتــه ،انــرژی مصرفــی از
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون حــدود چهــار درصــد نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت ولی

انـرژی

شماره صد و هفده  //هفته آخر اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

شــوند مــردم ایــران از منافــع برجــام بهــره منــد شــود.
ظریــف در مــورد دالیــل و اهمیــت ســفرش بــه چیــن
نیــز تصریــح کــرد :چیــن یکــی از مهمتریــن شــرکای
ایــران از نظــر سیاســی و اقتصــادی و از اعضــای باقــی
مانــده در برجــام اســت بــه همیــن دلیــل مهــم اســت کــه
در ایــن مرحلــه جدیــد مشــورت هــای نزدیکــی بــا طــرف
چینــی بــه ویــژه در خصــوص تحــوالت اخیــر ،تصمیــم
ایــران در مــورد اجــرای حقوقــش در برجــام بــر اســاس
بنــد  ،36روابــط دو جانبــه و مســایل بســیار خطرناکــی
کــه در منطقــه مــا امــروز در جریــان اســت انجــام دهیــم.
ظریــف گفــت :فرصــت بســیار خوبــی بــود بعــد از ســفر
ژاپــن ،توقفــی هــم در چیــن داشــته باشــم و بتوانــم بــا
دوســتان چینــی گفــت و گــو کنــم.
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در ادامــه
ســفر خــود بــه چنــد کشــور آســیایی بــرای گفــت و گــو
و دیــدار بــا مقــام هــای بلنــد پایــه چیــن دربــاره مســایل
منطقــه ای و بیــن المللــی از جملــه برجــام امــروز جمعــه
همزمانــی شــروع مــاه مبــارک رمضــان بــا افزایــش دمــای
اقصــی نقــاط کشــور موجــب شــده اســت تــا بــا اســتفاده
هرچــه بیشتــر از سیســتمهای سرمایشــی ،شــاهد رشــد
پیــک مصــرف در چنــد روز اخیــر باشــیم.
از ســوی دیگــر در حالــی شــاهد افزایــش مصــرف بــرق
هســتیم کــه خاموشــی در تابســتان ســال گذشــته بــر
ایــران ســایه انداخــت کــه بهدلیــل وجــود بحــران آب ،بــا
خاموشــیهای برنامهریــزی شــده مواجــه شــد .امــا ایــن
چالــش بــا اینکــه شــروع امســال بارندگیهــای فراوانــی
رخ داد ،بــه پررنگــی ســال گذشــته نیســت ،هنــوز هــم
پرونــده خاموشــیهای برنامهریــزی شــده بــه صــورت
قطعــی بســته نشــده اســت .در ایــن راســتا وزارت نیــرو
اقداماتــی را در دســت اجــرا دارد کــه شــامل مذاکــره بــا
کشــورهای همســایه بــرای تبــادل بــرق و همچنیــن تعمیــر
 ۲۲واحــد نیروگاهــی شــامل ایــن اقدامــات میشــود.

تبادل با همسایهها

در ایــن راســتا محســن طرزطلــب  -مدیرعامــل شــرکت
مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی -در گفتوگــو
بــا ایســنا از مذاکــره بــا کشــورهای همســایه بــرای تبــادل
بــرق در فصــل تابســتان خبــر داد و اظهــار کــرد :بــرای
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وارد فــرودگاه پکــن شــد.
محمــد جــواد ظریــف قــرار اســت عصــر امــروز جمعــه بــا
وانــگ یــی همتــای چینــی خــود دیــدار و در خصــوص
روابــط دوجانبــه ،مســائل منطقــه ای و بیــن المللــی
گفــت و گــو کنــد.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی پیــش از ســفر بــه چیــن بــه
کشــورهای ژاپــن ،ترکمنســتان و هنــد ســفر کــرده و پــس
از مذاکــره بــا همتایــان خــود از ایــن ســه کشــور ،عــازم
پکــن شــده بــود.

تبــادل بــرق در فصــل تابســتان بــا کشــورهای ارمنســتان
و آذربایجــان مذاکــرات الزم صــورت گرفتــه اســت .البتــه
میــزان تبــادل کــم و زیــر  ۳۰۰مــگاوات اســت.

آمادگی نیروگاههای حرارتی تا مردادماه

وی در ادامــه دربــاره  ۲۲واحــد نیــروگاه بــرق حرارتــی
کــه قــرار بــود تــا خردادمــاه وارد مــدار تولیــد شــوند،
نیــز توضیــح داد :تعــدادی از  ۲۲واحــد نیروگاهــی تــا
خردادمــاه وارد مــدار تولیــد میشــوند و بخشــی هــم در
تیرمــاه و مردادمــاه وارد مــدار خواهنــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی همچنیــن دربــاره آخریــن وضعیــت تأمیــن
ســوخت نیروگاههــا گفــت :در حــال حاضــر ســوخت
نیروگاههــا عمدتــاً روی گاز اســت .بــه عبــارت دیگــر
بیــش از  ۹۰درصــد ســوخت نیروگاههــا بــا گاز طبیعــی
تأمیــن میشــود و کمتــر از  ۱۰درصــد آن ســوخت دوم
اســت .بــا هماهنگیهــای صــورت گرفتــه بــا شــرکت
ملــی پاالیــش و پخــش و همچنیــن شــرکت ملــی گاز
مشــکلی در تأمیــن ســوخت نیروگاههــا وجــود نــدارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در مالقات هیات تجاری جمهوری چک با
نایبرییس اتاق تهران مطرح شد

پیشنهاد تشکیل
کمیته مشترک
بررسی کانال
پولی دو کشور

یــک هیــات تجــاری از کشــور چــک بــه سرپرســتی
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک چــک و ایــران بــا
همراهــی ســفیر ایــن کشــور در ایــران بــه اتــاق تهــران
آمدنــد و در مالقــات بــا نایبرئیــس اتــاق تهــران از
عالقمنــدی تــداوم همکاریهــای اقتصــادی و توســعه آن
بــا بنگاههــای بخــش خصوصــی ایــران گفتنــد.
هیــات تجــاری جمهــوری چــک بــا حضــور در مالقــات
بــا نایبرییــس اتــاق تهــران و جمعــی از اعضــای هیــات
نماینــدگان ایــن اتــاق ،پیرامــون گســترش مناســبات
اقتصــادی میــان دو کشــور بــه گفتوگــو نشســتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،اعضــای ایــن
هیــات تجــاری کــه بــه سرپرســتی معــاون وزارت صنعــت
و تجــارت جمهــوری چــک و حضــور مســئوالنی از وزارت
خارجــه ایــن کشــور و اتــاق بازرگانــی مشــترک چــک و
ایــران بــه تهــران ســفر کردهانــد ،روز دوشــنبه همــراه
ســفیر چــک در تهــران و در نشســت بــا نماینــدگان
بخــش خصوصــی در اتــاق تهــران ،آخریــن تحــوالت
مربــوط بــه مناســبات اقتصــادی دو کشــور را مــورد بحــث
و بررســی قــرار دادنــد.
اســتفانک چومبــا ،ســفیر جمهــوری چــک در تهــران،
در ایــن نشســت از عالقمنــدی و آمادگــی شــرکتهای
چــک بــرای همــکاری بــا ایــران خبــر داد و تصریــح کــرد
کــه هیــات تجــاری ایــن کشــور طــی چنــد روز حضــور

در ایــران ،مذاکــرات تجــاری خــود بــا بنگاههــای بــزرگ،
کوچــکومتوســط ایــران و نیــز برخــی بخشهــای
دولتــی را ادامــه میدهــد.
یــان کاوان ،رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک چــک و
ایــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه هیــات اعزامــی جمهــوری
چــک بــرای توســعه مناســبات اقتصــادی ایــن کشــور بــا
ایــران بــه تهــران ســفر کــرده اســت ،یــادآور شــد کــه
عــاوه بــر توســعه مــراودات در حوزههــای صنعتــی و
معدنــی ،در بخــش گردشــگری نیــز فرصتهــای زیــادی
بــرای ایــن همکاریهــای وجــود دارد.
در ایــن دیــدار ،ســیدمحمد اتابــک ،نایبرئیــس اتــاق
تهــران ،نیــز بــا توضیحاتــی در خصــوص اقتصــاد و
بــازار ایــران ،یکــی از ظرفیتهــای همــکاری میــان دو
کشــور را صنایــع فلــزی و معدنــی عنــوان کــرد و گفــت:
بهرغــم همکاریهــای دیرینــه دو کشــور بــه ویــژه
در بخشهــای صنعتــی و معدنــی ،در شــرایط کنونــی
ســطح مناســبات نیــاز بــه احیــای روابــط بانکــی و یافتــن
مســیری مطمئــن بــرای نقلوانتقــاالت پولــی دارد.
وی از آمادگــی اتــاق تهــران بــرای شناســایی و معرفــی
بنگاههــای طــرف همــکاری بــا جمهــوری چــک و کمــک
بــه بهبــود در روابــط تجــاری دو کشــور خبــر داد.
همچنیــن ،فریــال مســتوفی عضــو هیــات نماینــدگان و
رییــس مرکــز خدمــات مشــاوره ســرمایهگذاری اتــاق
تهــران در ایــن دیــدار توضیحاتــی در خصــوص عــدم
اجــرای اینســتکس پــس از گذشــت چندیــن مــاه از
امضــای آن ارائــه داد و خواســتار تشــکیل کمیتـهای ویــژه
میــان دو کشــور بــرای بررســی راههــای احیــای مــراودات
بانکــی میــان دو طــرف شــد.
محمدرضــا بهرامــن ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران و رییــس خانــه معــدن ایــران نیــز بــا اشــاره
بــه ظرفی ـت بــاالی معــادن و صنایــع معدنــی در ایــران،
یکــی از زمینههــای توســعه همکاریهــای اقتصــادی دو
کشــور را صنایــع معدنــی عنــوان کــرد.
همچنیــن علــی نقیــب دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران نیــز کــه بــه نمایندگــی از صنایــع بخــش
خصوصــی در ایــن نشســت حضــور داشــت ،بــازار دو
کشــور را مکمــل یکدیگــر عنــوان کــرد و یــادآور شــد
کــه بخشخصوصــی دو کشــور میتواننــد ســهم اصلــی
در همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری دو طــرف داشــته
باشــند.
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ضرورت ایجاد فرصت
شغلی از طریق رشد
صنعتی در کشور
مجمــع جهانــی اقتصــاد رتبــه بنــدی رقابــت پذیــری
اقتصــادی را بــا ارزیابــی وضعیــت هــر کشــور در  ١٢ســتون
اصلــی کــه خــود نیــز از از چندیــن منظــر تشــکیل شــده
انــد انجــام مــی دهــد و واقعیــت آن اســت کــه مــا در
بســیاری از ایــن بخــش هــا نســبت بــه رقبــای منطقــه ای
خــود عقــب هســتیم.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران مــی گویــد بــدون
حضــور بخــش خصوصــی قــوی در کشــور شــاهد رشــد
روزافــزون مشــکالت خواهیــم بــود .علیرضــا کالهــی
صمــدی مــی گویــد «:بــزر گتریــن چالــش اقتصــاد ایــران
رشــد اقتصــادی پاییــن و عــدم ایجــاد فرصــت هــای شــغلی
مناســب از طریــق رشــد صنعتــی اســت .در واقــع هــرگاه
درآمدهــای نفتــی مــا جهــش پیــدا کــرده ،چــه پیــش از
انقــاب و چــه پــس از انقــاب ،مــا شــاهد بزرگترشــدن
دولــت و کاهــش رشــد اقتصــادی و افزایــش تــورم بــوده
ایــم و شــاید کاهــش فــروش نفــت بــه دلیــل فشــارهای
تحریــم هــای آمریــکا را بایــد بــه فرصتــی بــرای رشــد
صنعتــی و ایجــاد اشــتغال صنعتــی در کشــور تبدیــل کنیــم.
رشــد پایــدار اقتصــادی و ایجــاد فرصــت هــای شــغلی بــرای
جوانــان جــز از طریــق توجــه بیشــتر بــه بخــش خصوصــی
واقعــی و واگــذار کار بــه بخــش خصوصــی میســر نخواهــد
شــد و دولــت بایــد تنهــا بــه سیاســتگذاری و فراهــم کــردن
بســترها بــرای کار بخــش خصوصــی و تســهیل در امــور
اقــدام کنــد».
او بــه عنــوان کارشــناس و فعــال صنعــت بــرق بــا اشــاره
بــه اینکــه بایــد برنامــه ریــزی هــای دقیقــی بــرای افزایــش
رقابــت پذیــری در صنایــع پاییــن دســتی و جلوگیــری
گــران فروشــی مــواد اولیــه بــه صنایــع پاییــن دســتی در
اولویــت حمایــت هــای صنعتــی دولــت باشــد ،مــی گویــد«:
بــرای بهبــود شــرایط صنایــع از جملــه صنعــت بــرق تدویــن
برنامــه هــای اجــرای گوناگــون ماننــد توســعه صــادرات،

مدیریــت انحصــارات ،اصــاح قراردادهــای یکطرفــه دولتــی،
اصــاح ســاختار اقتصــاد صنعــت بــرق و ...بایــد مــورد توجــه
ویــژه قــرار گیــرد».
کالهــی مــی گویــد «:واقعیــت آن اســت کــه بوروکراســی
ایــران دچــار ناکارآمــدی و روزمرگــی شــده و در صــورت
عــدم ورود تشــکل هــای صنعتــی و اتــاق بازرگانــی بــه
عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی بــه موضــوع برنامــه ریــزی
و اجــرای صحیــح ایــن برنامــه هــا شــاهد رشــد روزافــزون
مشــکالت خواهیــم بــود».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران موضــوع مهــم
بعــدی را کــه بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد بهبــود
امتیــازات ایــران در رقابــت پذیــری اقتصــاد مــی دانــد و
مــی گویــد «:مجمــع جهانــی اقتصــاد رتبــه بنــدی رقابــت
پذیــری اقتصــادی را بــا ارزیابــی وضعیــت هــر کشــور در ١٢
ســتون اصلــی کــه خــود نیــز از از چندیــن منظــر تشــکیل
شــده انــد انجــام مــی دهــد و واقعیــت آن اســت کــه مــا
در بســیاری از ایــن بخــش هــا نســبت بــه رقبــای منطقــه
ای خــود عقــب هســتیم .یکــی از دالیــل مشــکالت امــروز
کشــور مــا عــدم توجــه بــه شــاخص هــا و ارزیابــی هــای
جهانــی اســت در صورتــی کــه بســیاری از ایــن شــاخص هــا
مبنــای علمــی و اصولــی قــوی دارنــد و بیانگــر بســیاری از
واقعیــت هــا هســتند .مطمئــن هســتم هــد فگــذاری بــرای
بهبــود رقابــت پذیــری بــه خصــوص در حــوزه هایــی کــه
امتیــازات مــا ضعیــف اســت مــی توانــد زمینــه را بــرای رشــد
اقتصــادی فراهــم کنــد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو جزئیات
ورود بخش خصوصی
به صادرات برق را
تشریح کرد

حمایت از
شرکتهای
دانشبنیان در
صنعت نفت
وزیــر نفــت ،بــه منظــور بهرهگیــری حداکثــری
از ظرفیتهــای مغزافــزاری و نرمافــزاری
کشــور و رونــق تولیــد ملــی بهویــژه شــرایط
خطیــر کنونــی ،دســتورالعمل تشــکیل شــورای
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در صنعــت
نفــت را ابــاغ کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در متــن ابالغیــه بیــژن زنگنــه بــه
ســعید محمــدزاده  -معــاون امــور مهندســی ،پژوهشــی و
فنــاوری  -آمــده اســت :بهمنظــور بهرهگیــری حداکثــری
از ظرفیتهــای مغزافــزاری و نرمافــزاری کشــور و
رونــق تولیــد ملــی بهویــژه شــرایط خطیــر کنونــی،
پیــرو مباحــث انجامشــده ،بــه اســتناد بندهــای ۵ ،۴
و  ۶از جــز «ث» مــاده  ۳قانــون وظایــف و اختیــارات
وزارت نفــت مصــوب  ۱۹اردیبهشــت مــاه  ۱۳۹۱مجلــس
شــورای اســامی ،بدیــن وســیله مــوارد زیــر بــرای اجــرا
ابــاغ میشــود:
 -۱بهمنظــور توجــه و حمایــت بیشــتر از ظرفیــت
شــرکتهای دانشبنیــان در بخشهــای مختلــف
باالدســتی و پاییندســتی صنعــت نفــت ،گاز،
پتروشــیمی و نیــز توســعه اســتارتآپها ،بدینوســیله
«شــورای حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در
صنعــت نفــت» بــا ترکیــب زیــر تشــکیل میشــود.
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معــاون وزیــر در امــور مهندســی ،فنــاوری و پژوهــش
(رئیــس شــورا) ،مدیــران پژوهــش و فنــاوری چهــار
شــرکت اصلــی ،مدیــران کل ذیربــط در آن معاونــت،
نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
تــا  ۶نفــر افــراد حقیقــی صاحبنظــر بــه پیشــنهاد
معــاون مهندســی و تائیــد وزیــر.
 -۲بــا توجــه بــه توافــق انجامشــده بــا مدیرعامــل
محتــرم شــرکت ملــی نفــت ایــران ،مدیریــت اســتفاده
از محوطــه عمومــی پژوهشــگاه ســابق صنعــت نفــت و
بخشهــای توافــق شــده از انبــار کاالی ری در اختیــار
آن معاونــت قــرار میگیــرد تــا از ایــن مجموعــه بــه نحــو
مناســب بــرای توســعه اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیــان مرتبــط بــا صنعــت نفــت بهــره گرفتــه
شــود.
 -۳الزم اســت بــا انتخــاب مشــاور ذیصــاح ،نحــوه
کاربــری مناســب از مکانهــای یادشــده ،بــا توجــه بــه
نیازهــای کنونــی و آینــده شــرکتهای هــدف مشــخص
شــده و نســبت بــه طراحــی و اجــرای زیرســاختها
و انجــام ســرمایهگذاریهای الزم در ایــن زمینــه
اقدامهــای الزم بــه انجــام برســد و نتیجــه بهطــور
مرتــب بــه اینجانــب گــزارش شــود.

رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو اظهــار داشــت :بســترهای
قانــون صــادرات بــرق در قالــب مــاده  49برنامــه ششــم در
کشــور شــکل گرفتــه و بهدنبــال آن امکانــی فراهــم شــده
و دســتورالعمل آن نیــز در تیرمــاه ســال گذشــته ابــاغ
شــده اســت تــا ســرمایهگذاران مختلــف بخشخصوصــی
نیروگاههــای تجدیدپذیــر بتواننــد نســبت بــه انعقــاد
قراردادهــای صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه اقــدام
کننــد.
در مــاده  49قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور ضــرورت
تشــکیل بــازار منطقـهای بــرق مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه،
بهطــوری کــه در ایــن مــاده قانونــی ذکــر شــده کــه
دولــت موظــف اســت از ســال اول برنامــه اقدامــات الزم
را در راســتای تشــکیل بــازار منطقــهای و ایجــاد قطــب
(هــاب) منطقــهای بــرق بهعمــل آورد بهطوریکــه
شــبکه بــرق کشــور از شــمال ،جنــوب ،شــرق و غــرب بــه
کشــورهای همســایه متصــل شــود.
در همیــن زمینــه رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو گفــت:
ســرمایهگذاران مختلــف بخشخصوصــی نیروگاههــای
تجدیدپذیــر میتواننــد نســبت بــه انعقــاد قراردادهــای
صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه اقــدام کننــد
و وزارت نیــرو نیــز تســهیالت الزم بــرای ایــن بخــش
را فراهــم کــرده و شــبکه بــرق در اختیــار آنهــا قــرار
میگیــرد.
وزیــر نیــرو اظهــار داشــت :بســترهای قانــون صــادرات بــرق
در قالــب مــاده  49برنامــه ششــم در کشــور شــکل گرفتــه
و بهدنبــال آن امکانــی فراهــم شــده و دســتورالعمل
آن نیــز در تیرمــاه ســال گذشــته ابــاغ شــده اســت تــا
ســرمایهگذاران مختلــف بخشخصوصــی نیروگاههــای
تجدیدپذیــر بتواننــد نســبت بــه انعقــاد قراردادهــای

صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه اقــدام کننــد.
وی افــزود :وزارت نیــرو نیــز تســهیالت الزم بــرای ایــن
بخــش را فراهــم کــرده و شــبکه بــرق در اختیــار آنهــا
قــرار میگیــرد.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :بــهازای تســهیلی کــه فراهــم
میشــود ،حــق ترانزیتــی دریافــت خواهــد شــد کــه از
ایــن حیــث فرصتهــای شــغلی بیشــتری بهویــژه در
دشــتهای وســیع کشــور فراهــم میشــود.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا بیــان اینکــه «ایــن نکتــه
حائــز اهمیــت اســت کــه وزارت نیــرو از دیربــاز قوانیــن
مربــوط بــه ســرمایهگذاری بخشخصوصــی در احــداث
نیروگاههــا بــه روشهــای  BOOو  BOTرا مــورد توجــه
داشــته و ایــن فرآینــد اکنــون قابــل تســری بــه مقولــه
صــادرات بــرق اســت» ،گفــت :دیپلماســی وزارت نیــرو
تــا حــدودی بــه ایــن موضــوع پاســخ داده ،لیکــن بخــش
خصوصــی تاکنــون ترجیــح داده اســت از روشهایــی کــه
اشــاره شــد بــرای تأمیــن انــرژی مشــترکان داخلــی بــرق
اســتفاده کنــد.
وی ادامــه داد :البتــه ابهامــات قانونــی و کارکــردی از
جملــه تعییــن نــرخ ســوخت نیروگاههــای مختــص
صــادرات بــرق ،کمــاکان وجــود دارد کــه ایــن موضــوع
مرتبــط بــا سیاســتهای کالن انــرژی در کشــور اســت
و اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه در توجــه بــه اشــتغالزایی
در صنعــت تولیــد بــرق ،قیمــت ســوخت نیروگاههــای
مختــص صــادرات میتوانــد معــادل قیمــت پایــه ســوخت
پتروشــیمیها محاســبه شــود ،بــا اینحــال بــر اســاس
قوانیــن وزارت نیــرو ،ســرمایهگذاران خصوصــی و بخــش
دولتــی (شــرکت توانیــر) میتواننــد بخشــی از انــرژی
تولیــدی را بــه خــارج از کشــور صــادر کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری ودمکراسی
کتــاب ریشــه هــای اقتصــادی دیکتاتــوری ودمکراســی،اثر دارون عجــم اوغلو،جیمــز رابینســن ،مترجمــان جعفرخیــر خواهــان-
علــی سرزعیم،انتشــارات کویر
کتــاب ریشــه هــای اقتصــادی دیکتاتــوری ودمکراســی ،توســط دارون عجــم اوغلــو و جیمــز رابینســن از اســاتید دانشــگاه ام آی
تــی و هــاروارد بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
از دیگــر آثــار برجســته ایــن دو نویســنده کــه در ایــران هــم ترجمــه شــده ،کتــاب “چــرا کشــورها شکســت میخورنــد” کــه
شــهرت جهانــی دارد.
مخاطبیــن کتاب،همــه کســانی کــه بــه موضــوع دموکراســی ودموکراســی ســازی در کشــورهای در حــال توســعه عالقمنــد
هســتند را شــامل میشــود.
ایــن کتــاب تئــوری جدیــدی از دموکراســی ســازی کــه بســیار جــذاب وبدیــع و تامــل برانگیــز وبینــش افزاســت راعرضــه
میکنــد .بهمیــن دلیــل اســت کــه بــه شــهرت جهانــی رســیده ومــورد اســتقبال عمومــی قــرار گرفتــه اســت.
آنچــه ایــن کتــاب را از میــان انبــوه کتابهــای مربــوط بــه دموکراســی ســازی متمایــز کــرده مربــوط بــه رویکــرد متفــاوت آن
اســت.
اکثــر کتابهــای درایــن حــوزه صرفــا سیاســی اســت،این کتــاب رویکــرد اقتصــادی یــا بطــور دقیــق تــر اقتصــاد سیاســی را
برگزیــده اســت.
در عصــر مــا منطــق تحلیــل اقتصــادی ،موفــق تریــن ،ســاز گارتریــن وعلمــی تریــن چارچــوب تحلیلــی را بــرای تجزیــه وتحلیل
پدیــده هــای اجتماعــی بــه معنــای عــام کلمــه در میــان کل رشــته هــای علــوم اجتماعــی عرضــه نموده اســت.
این کتاب نمونه ای است از دستاوردهای رویکرد اقتصادی به تحلیل پدیده ای مهم در سیاست.
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