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راهکارهای اصالح نظام اقتصادی

اقتصاد بدون نفت
چندیــن ســال اســت نوســانات نــرخ نفــت و یــا میــزان فــروش آن ،کــه در تحریمهــای
ظالمانــه قــرار گرفتــه بــود ،مــا را در برنامهریزیهــای کالن اقتصــادی دچــار چالــش
میکــرد و متاســفانه هنــوز هــم میکنــد.
بــه خاطــر داریــم در زمــان جنــگ تحمیلــی هــر زمــان کــه کشــور بــا مشــکل
فــروش نفــت یــا کاهــش قیمــت مواجــه میشــد فضــای اقتصــادی کشــور
آرامــش پیــدا میکــرد ،برنامهریزیهــای درســتی میشــد ،فســاد و رانــت
کاهــش مییافــت و کنتــرل منطقــی در واردات داشــتیم و بــه محــض بــاال
رفتــن درآمــد نفــت تمــام برنامهریزیهــا بهــم میریخــت و رانــت و واردات
غیراصولــی و بیبرنامهگــی را در تمــام شــئونات اقتصــادی میدیدیــم .باوجــود
افزایــش درآمدهــای دالری ســهم کمتــری بــه تولیــد و پروژههــای زیرســاختی
میرســید و بیشــتر صــرف واردات کاالهــای غیرضــروری بــا حمایــت و
پشــتیبانی مافیــای تجــارت میشــد .بــه هــر حــال ایــن طــای ســیاه در
ســایه بیتدبیــری تبدیــل بــه بــای ســیاه میشــد .امــروزه خوشــبختانه بــا
افزایــش صــادرات غیرنفتــی نیــاز بــه ارز نفتــی کاهــش یافتــه و در اصــل دولــت
بــرای ســاماندهی بــه اقتصــاد کشــور بایــد برنامهریــزی کالن بــدون نفــت را
در دســتورکار قــرار دهــد و ماننــد یــک دوره گذشــته ولــی در ســطح وســیعتر
تمــام درآمــد نفــت را در صنــدوق ذخیــره یــا توســعه ملــی واریــز کــرده و همــه
آن را صــرف زیرســاختهای اقتصــادی کنــد آن هــم در یــک یــا چنــد شــاخه
خــاص در هــر ســال ماننــد زیرســاختهای حملونقــل و محیطزیســت در
هــر ســال و بــرای ســالهای بعــد دیگــر زیرســاختها ماننــد بهداشــت و....
یکــی از آثــار مخــرب درآمدهــای نفتــی کــه بســیار اتفــاق میافتــد تنظیــم
نــرخ ارز در بــازار از طریــق تزریــق ارز نفتــی اســت کــه دولــت جــز در شــرایط
خــاص ماننــد کشــورهای دیگــر نبایــد بــه ایــن کار مبــادرت کنــد .نــرخ ارز بایــد
بهطــور مســتقیم از فضــای اقتصــادی تاثیــر بگیــرد .مراجــع تعیینکننــده
نــرخ ارز میداننــد کــه هــر وقــت تمایــل بــه واردات بیشــتر از صــادرات باشــد
نــرخ ارز واقعــی نیســت و بایــد اصــاح شــود ،البتــه بــه شــرط آنکــه ســایر
شــرایط اقتصــادی ثابــت باشــد .منحصــر کــردن مصــرف درآمــد نفتــی چــه کــم
و چــه زیــاد در پروژههــای ادامــه در صفحــه 3

درخشش صنایع آب و برق در آستانه چهل سالگی انقالب؛

ایران تولیدوصادرکننده برق
صنایع آب و برق به خودکفایی بیش از  90درصدی رسید
«جمهــوری اســامی ایــران در زمــان تحریــم هــا بــه یکــی از مهــم
تریــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات نیروگاهــی و
احــداث ســد در جهــان تبدیــل شــده اســت».
ایــن گفتــه حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو در مراســم افتتــاح و بهــره
بــرداری از بخــش گاز نیــروگاه ســیکل ترکیبــی «گنــو» در بندرعبــاس در
پنجشــنبه گذشــته (پانزدهــم بهمــن مــاه  )1394اســت.
بــه گفتــه ایــن عضــو کابینــه دولــت ،امــروز صنعــت بــرق کشــور خودکفــا
شــده اســت در حالــی کــه تــا دهــه  60هجــری خورشــیدی نــه تنهــا توانایــی
ســاخت نیــروگاه نداشــت ،بلکــه از طراحــی تــا اجــرا را متخصصــان خارجــی
انجــام مــی دادنــد .ایــن کــم دســتاوردی نیســت کــه از واردکننــده صــد
درصــد بــه ســازنده و صادرکننــده در ایــن بخــش تبدیــل شــده ایــم.
وزارت نیــرو بــرای بومــی ســازی صنایــع آب و بــرق کشــور شــرکت مدیریــت
پــروژه هــای نیروگاهــی ایــران (مپنــا) را تاســیس کــرد تــا عــاوه بــر تامیــن
نیازهــای داخلــی ،در خــارج کشــور بــا صــدور خدمــات فنــی مهندســی،
مشــاوره ،تولیــد و راه انــدازی ،توانمنــدی هــای خــود را بــه نمایــش بگــذارد.
بــه گفتــه عبــاس علــی آبــادی مدیرعامــل ایــن گــروه ،مپنــا امــروز در تولیــد
توربیــن تــا حــد زیــادی بــه خودکفایــی رســیده و ایــران مــی توانــد هــر نــوع

توربیــن و تجهیــزات را تولیــد ،نصــب و راه انــدازی کنــد.
براســاس آمارهــای موجــود ،رتبــه نخســت صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی کشــور در اختیــار وزارت نیــرو و صنایــع آب و بــرق اســت .نکته ای
کــه بــا توجــه بــه کاهــش بهــای جهانــی نفــت مــی توانــد نقطــه امیدبخشــی
بــرای افزایــش صــادرات غیرنفتــی و کاهــش وابســتگی بــه آن در بخــش
هــای مختلــف کشــور و بودجــه ریــزی باشــد.
«هوشــنگ فالحتیــان» معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی پیشــتر
اعــام کــرده بــود :ســالیانه نزدیــک بــه ســه میلیــارد دالر خدمــات فنــی و
مهندســی از کشــور صــادر مــی شــود کــه افــزون بــر دو میلیــارد و 700
میلیــون دالر آن متعلــق بــه صنعــت بــرق کشــور اســت.
ایــن پــروژه هــا در بخــش هــای ســد ســازی ،نیــروگاه بــرق آبــی ،نیــروگاه
حرارتــی ،اجــرای خطــوط انتقــال و تامیــن پســت هــای انتقــال و توزیــع
بــوده اســت.
براســاس آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت در حــال حاضــر بخــش دولتــی
و خصوصــی کشــور ایــران بیــش از  300پــروژه فنــی و مهندســی را شــامل
ســد ســازی ،ســاخت نیــروگاه ،مجتمــع مســکونی ،راه و  ...در کشــورهای
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار
ایــران تولیدوصادرکننــده بــرق صنایــع آب و
ـی بیـ
ـه خودکفایـ
ـرق بـ
بـ
ـید
ـش از  90درصدی رسـ
جمهــوری اســامی ایــران در زمــان تحریــم
هــا بــه یکــی از مهــم تریــن تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان تجهیــزات نیروگاهــی و احــداث
ســد در جهــان تبدیــل شــده اســت مشــروح

خبــر

فاصلــه  ۵درصــدی تــا «رلهشــدن» پســتهای
بـــرق حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل فدراســیون
صــادرات انــرژی دربــاره میــزان بومیســازی
صنایــع بــرق و ســاخت پس ـتهای بــرق در کشــور
گفــت مشــروح خبــر
انعقــاد قراردادهــای جدیــد میــان ایــران و
ایتالیــا؛ اینبــار در تهــران در جریــان ســفر
هیــات بلنــد پایــه سیاســی و اقتصــادی ایــران بــه
ایتالیــا کــه بــرای اولیــن بــار جمعــی از فعــاالن
بخــش خصوصــی هــم آن را همراهــی میکردنــد

مشــروح خبــر

راهکارهــای اصــاح نظــام اقتصــادی چندیــن تامیــن آب بســیار هزینهبــر شــده اســت
ســال اســت نوســانات نــرخ نفــت و یــا میــزان فــروش
وزیــر نیــرو گفــت :در حــال حاضــر تامیــن آب
آن ،کــه در تحریمهــای ظالمانــه قــرار گرفتــه بــود
بســیار هزینهبــر شــده اســت ،لــذا نیازمنــد
مشــروح خبــر
ســرمایهگذاری زیــادی مشــروح خبــر
تنهــا راه خــروج از رکــود ،تقویــت صــادرات
ـه
ـکاری دوجانبـ
ـرای همـ
ـا بـ
ـزاق هـ
ـت قـ
درخواسـ
اســت رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
بــا شــرکت صانیــر وزیــر ســرمایه گــذاری و
کشــاورزی تهــران صبــح امــروز در آغــاز نشســت
توســعه قزاقســتان در ایــن دیــدار بــا اشــاره
هیــات نماینــدگان اتــاق ،در مورد مســائل روز کشــور
بــه جایــگاه ایــران در منطقــه و ظرفیــت انــرژی
اظهــار نظــر کــرد مشــروح خبــر
کشــورمان افــزود مشــروح خبــر

بهتریــن حمایــت از بــورس ،شــفافیت اســت
قفقــاز بــازار جدیــد گاز ایـــران مدیرعامــل
ســهام شــرکتهای لیزینــگ ملــت و پتروشــیمی فجــر
شــرکت صــادرات گاز بــا بیــان اینکــه افزایــش
بعــد از اعــام آمادگــی ســهامدار عمــده در بــورس
صــادرات گاز ایــران بــه ارمنســتان در گــرو ســاخت
عرضــه میشــود مشــروح خبــر.
خــط جدیــد انتقــال بــرق بیــن دو کشــور اســت

مشــروح خبــر

بــازار ســرمایه کارا ،نشــاندهنده وضعیــت
ـران در
ـاد ایـ
ـد از اقتصـ
ـف جدیــــ
ـزوم تعریـ
اقتصــادی کالن مدیــر معامــات کارگــزاری لـ

ـادی بــه گــزارش
ـی اقتصــــــــــ
بانــک مســکن بــا پیشبینــی وضعیــت ســودآوری دیپلماسـ
شــرکتها مشــروح خبــر.
روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،محســن جاللپــور
در تعریــف دیپلماســی اقتصــادی گفــت :بــه نتیجــه
صادرکننــدگان چــه انتظاراتــی از صنــدوق رســیدن مذاکــرات ایــران و کشــورهای پنــج بــه
ضمانــت صــادرات دارنــد؟ در چهاردهمیــن اضافــه یــک مشــروح خبــر
نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران مشــروح خبــر

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

انـرژی

اخبار کوتاه
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ـی را
ـی اروپایـ
ـتریان نفتـ
ـا مشـ
ـه بـ
ـران رابطـ
ایـ
از ســر میگیــرد مشــروح خبــر

آلمــان ،ایتالیــا و اســپانیا شــرکای آینــده ویتــول خریــد نفــت از ایــران را تاییــد کــرد
پتروشــیمی ایــران مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
ـه ایران
ـت بـ
ـه نفـ
ـروش لولـ
ـتار فـ
ـیه خواسـ
ایــران مصمــم بــه توســعه نفــت و گاز در روسـ
پســاتحریم اســت مشــروح خبــر
شــد مشــروح خبر

ـه
ـزو مصوبـ
ـورس جـ
ـا از بـ
ـیمی هـ
ـروج پتروشـ
خـ
ـر
ـروح خبـ
ـت مشـ
ـت نیسـ
ـای دولـ
هـ

بازدهــی بــورس تهــران زیــر ذرهبیــن
آمریکاییهــا مشــروح خبــر
انرژیهــای تجدیدپذیــر توســعه مییابــد
مشــروح خبــر

ـارج از
ـگاه در خـ
ـاخت پاالیشـ
ـرای سـ
ـره بـ
مذاکـ
ـر
ـروح خبـ
ـور مشـ
کشـ
مدیرعامــل بانــک صــادرات نشــان عالــی
مدیــر ســال را گرفــت مشــروح خبــر
تولیــد اوپــک در ژانویــه بــه باالتریــن ســطح
ســالهای اخیــر میرســد مشــروح خبــر
قیمت گاز به کف رسید مشروح خبر

ایــران در اســپانیا پاالیشــگاه میســازد

مشــروح خبــر

اسپانیا از ایران نفت میخرد مشروح خبر

چنــد ســال ســختی در انتظــار تولیدکننــدگان
ـر
ـروح خبـ
ـت مشـ
نفـ
ـا
ـت اروپـ
ـازار نفـ
ـود از بـ
ـهم خـ
ـف سـ
ـران نصـ
ایـ
ـر
ـروح خبـ
ـت مشـ
ـس گرفـ
را پـ

مخالفــت بخــش خصوصــی بــا صــادرات بــرق
ـت مشــروح خبــر
توســط وزارت نفـ
اول مجــوز از توانیــر؛ بعــد مشــارکت در
صــادرات بــرق مشــروح خبــر
تعییــن نــرخ گاز نیروگاههــای صــدور بــرق؛
ـی مشــروح خبــر
بهــای یکســان بــا گاز صادراتـ
ـرق
ـد بـ
ـتار تولیـ
ـوی خواسـ
ـرکت فرانسـ
ـک شـ
یـ
ـر
ـروح خبـ
ـد مشـ
ـران شـ
ـه در ایـ
از زبالـ
مدیــران مدافعیــن اصلــی تولیــد داخلــی
هســتند مشــروح خبــر
فقــط  6میلیــارد دالر بــه ایــران میآیــد

مشــروح خبــر

*

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

انـرژی

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

ادامه از صفحه 1
کــه بیــش از  220پــروژه آن در بخــش صنعــت آب و
بــرق اســت.
ایــران در ســال هــای گذشــته توانســته اســت بــا توجــه
بــه شــرایط کشــورهای همســایه و همچنیــن روابــط
نزدیــک بــا برخــی از کشــورهای آســیایی و آفریقایــی
پــروژه هایــی را در ایــن کشــورها برعهــده بگیــرد .هــم
اکنــون شــرکت هــا و نهادهــای ایرانــی بــه بیــش از 20
کشــور جهــان از جملــه اتیوپــی ،جمهــوری آذربایجــان،
ارمنســتان ،ازبکســتان ،آفریقــای جنوبــی ،افغانســتان،
الجزایــر ،امــارات متحــده عربــی ،پاکســتان ،تاجیکســتان،
ترکمنســتان ،ســریالنکا ،ســوریه ،ســودان ،عــراق ،عمــان،
کنیــا و ونزوئــا خدمــات فنــی و مهندســی صــادر مــی
کننــد.
ایــن دســتاوردهای ارزنــده در شــرایطی حاصــل شــده
اســت کــه ایــران در ســالیان متمــادی تحــت تاثیــر
تحریــم هــا و فشــارهای اقتصــادی ظالمانــه آمریــکا،
اروپــا و غــرب قــرار گرفتــه بــود و بســیاری دیگــر از
کشــورها در اقصــی نقــاط جهــان بــه همیــن دلیــل ،از
همــکاری بــا ایــران و در اختیــار گذاشــتن فنــاوری هــای
نویــن و فاینانــس (تامیــن مالــی) ســر بــاز مــی زدنــد.
بهــرام نظــام الملکــی مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات
وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه در تمــام جهــان پــروژه هــا را
بــه صــورت  EPCFواگــذار مــی کنند (مهندســی،تامین
کاال ،ســاخت و تامیــن مالــی) ،تصریــح کــرد :پیمانــکاران
ایرانــی در ســال هــای تحریــم بــه رغــم همــه مشــکالت
از جملــه دشــواری هــای تامیــن مالــی در کشــور ،اجــرا
نشــدن برخــی مســائل پیــش بینــی شــده در قانــون و
پرداخــت نشــدن تســهیالت کافــی بــه تولیدکننــدگان،
در مناقصــه هــای بیــن المللــی در کنــار رقبــای بــزرگ
شــرکت مــی کردنــد.در بســیاری از ایــن مناقصــه هــا
برنــده مــی شــدند و در بســیاری نیــز بــا کارشــکنی
شــرکت هــای غربــی ،شــرکت هــای ایرانــی بــا دیگــر
شــرکت هــا جایگزیــن مــی شــدند.

** پیشــرفت هــای صنایــع آب و بــرق از
ابتــدای انقــاب تاکنــون

رحیــم میدانــی معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو پیــش از
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راهکارهای اصالح نظام اقتصادی
ادامه از صفحه 1

درخشش صنایع آب
و برق در آستانه چهل
سالگی انقالب
ایــن در گفــت وگویــی اعــام کــرد :امــروز ادعــا داریــم
کــه مــی توانیــم بلندتریــن ســدهای بتنــی دوقوســی،
خاکــی ،آرســی ســی و انــواع ســدها را طراحــی و اجــرا
کنیــم کــه بــه برکــت انقــاب اســامی حاصــل شــده
و در گذشــته چنیــن توانــی در کشــور وجــود نداشــته
اســت.
وی دربــاره ســاخت تجهیــزات آب در کشــور یــادآور شــد:
اوایــل انقــاب در ســاخت تجهیــزات تصفیــه خانــه هــای
آب ،تــا  90درصــد بــه شــرکت هــای خارجــی وابســته
بودیــم  ،امــا امــروز بجــز ســامانه هــای تزریــق گاز کلــر،
بقیــه تجهیــزات صــد درصــد ســاخت داخــل اســت.
میدانــی ادامــه داد :امــکان تولیــد شــیرآالت پروانــه ای در
گذشــته در کشــور وجــود نداشــت ،امــا امــروز ســازندگان
ایرانــی عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی ،قــادر بــه ســاخت
و تولیــد انــواع شــیر پروانــه ای در انــدازه هــای مختلــف
بــرای صــادرات هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه قبــل از انقــاب امــکان تولیــد لولــه
هــای فــوالدی در انــدازه هــای بــاال در کشــور وجــود
نداشــت ،اظهــار داشــت :امــروزه تولیــد لولــه هــای ســه
متــری فــوالدی در داخــل کشــور و تولیــد لولــه هــای
( GRPنوعــی لولــه از جنــس پلــی اتیلن مورد اســتفاده
در صنایــع آب و فاضــاب ،نفــت ،گاز و پتروشــیمی) ،انواع
لولــه هــای چدنــی ،بــه برکــت انقــاب محقــق شــده
اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،امــروز  59میلیــون نفــر

در کشــور تحــت پوشــش خدمــات آب شــهری هســتند
کــه نســبت بــه ســال ابتدایــی تاســیس شــرکت هــای
آب و فاضــاب بیــش از  2.2برابــر شــده اســت .جمعیــت
تحــت پوشــش آب شــهرها در زمــان تاســیس شــرکت
هــای آبفــا در ســال  26 ،1369میلیــون و  800هــزار
نفــر بــود.
وی افــزود :تعــداد مشــترکان آب و فاضــاب از 4.2
میلیــون مشــترک در ســال  ،1369امــروز بــه 15.5
مشــترک رســیده اســت.
میدانــی تصریــح کــرد :آمــار  47تصفیــه خانــه مــدرن
ســال  ،1369امــروز بــه  129تصفیــه خانــه رســیده و
جمعیــت تحــت پوشــش شــبکه فاضــاب کشــور نیــز از
حــدود دو میلیــون نفــر در آن ســال بــه  24.7میلیــون
نفــر فعلــی بالــغ شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول افزایــش تعــداد تصفیــه خانــه هــای
فاضــاب کشــور از  11واحــد در ابتــدای انقــاب بــه 159
واحــد در زمــان حاضــر را از دیگــر دســتاوردهای ایــن
صنعــت در ســی و هفتمیــن بهــار انقــاب اعــام کــرد.
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو نیــز بــا اشــاره بــه
دســتاوردهای وزارت نیــرو در  37ســال گذشــته ،اظهــار
داشــت :درصــد کمــی از روســتاهای کشــور در ســال
هــای آغازیــن انقــاب دارای آب تصفیــه شــده و بــرق
بودنــد و ظرفیــت نیروگاهــی کشــور حــدود هفــت هــزار
مــگاوات بــود.
فالحتیان با اشاره به ادامه در صفحه14

زیرســاختی کشــور نهتنهــا مانــع رانتهــای مافیــای
تجــارت خواهــد شــد ،بلکــه باعــث ایجــاد اشــتغال
خواهــد شــد ،در ضمــن بــا انجــام زیرســاختهای
اقتصــادی ماننــد توســعه و گســترش شــبکه حملونقــل،
توســعه منابــع آب و آمایــش ســرزمین و محیطزیســت
پــس از مدتــی نیــاز بــه واردات مــواد غذایــی و دارو و
خالصــه اقــام وارداتــی کاهــش خواهــد یافــت .فرامــوش
نکنیــم اســتقالل واقعــی یــک کشــور وقتــی دارای مفهــوم
اســت کــه از نظــر مــواد غذایــی و کشــاورزی بــه کلــی
خودکفــا باشــد .مصــرف درآمدهــای نفتــی دولتــی در
احــداث مراکــز بــزرگ پزشــکی ،حملونقــل و خدماتــی
و ...بهصــورت ذاتــی بایــد در مــواردی باشــد کــه بخــش
خصوصــی حاضــر بــه ســرمایهگذاری نباشــد و در مــواردی
کــه آنهــا تمایــل دارنــد دولــت بایــد از رقابــت بــا ایــن
بخشهــا خــودداری کنــد.

آلمان ،ایتالیا و اسپانیا شرکای آینده
پتروشیمی ایران

حمــد مهــدوی در گفتوگــو بــا اقتصادنیــوز در
خصــوص همــکاری ایــران بــا اروپاییهــا در زمینــه
پتروشــیمی ،عنــوان کرد:بــه طــور قطــع تمایــل از
طــرف دو طــرف بــرای یــک همــکاری وجــود دارد .هــم
اروپــا بــه مــواد اولیــه پتروشــیمی ایــران نیــاز دارد و
هــم تولیــدات پتروشــیمی ایــران روز بــه روز باالتــر
.مــیرود و پتانســیل ایــن همــکاری وجــود دارد
وی بــا اشــاره بــه ورود برخــی واحدهــای پتروشــیمی
ایــران بــه مــدار تولیــد و بــاال رفتــن ظرفیــت
همکاریهــای بینالمللــی ،عنــوان کــرد :در شــرایط
فعلــی بخشهــای بازرگانــی واحدهــای پتروشــیمی
بــه صــورت پیگیــر مســاله همــکاری ایــران بــا اروپــا را
.دنبــال میکننــد تــا بــه نتیجــه برســد
مهــدوی در خصــوص کشــورهایی کــه امــکان همــکاری
بــا ایــران را داشــته باشــند،گفت :ایــران امــکان
همــکاری بــا کل اروپــا را دارد .کشــورهایی ماننــد
آلمــان ،ایتالیــا ،اســپانیا و دیگــر کشــورهای اروپایــی
پتانســیل همــکاری بــا ایــران در زمینــه پتروشــیمی را
.دارند

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تنها راه خروج از رکود،
تقویت صادرات است

مســعود خوانســاری رئیــس اتــاق تهــران در نشســت
هیــات نماینــدگان بــه رکــود تولیــد ،قراردادهــای جدیــد
و پذیــرش هیــات هــای تجــاری اشــاره کــرد
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران صبــح امــروز در آغــاز نشســت هیــات نماینــدگان
اتــاق ،در مــورد مســائل روز کشــور اظهــار نظــر کــرد و
نســبت بــه رکــود اقتصــادی هشــدار داد .طبــق گفتــه
مســعود خوانســاری ،آمارهــای پژوهشــکده پولــی و
بانکــی از وضعیــت تولیــدات صنعتــی در شــرکتهای
بورســی نشــاندهنده کاعهــش  24.8درصــدی تولیــدات
صنعتــی شــرکت هــای بــورس در فصــل پاییــز امســال
نســبت بــه پاییــز ســال گذشــته اســت.

 11نکته و محور اصلی اظهارات رئیس اتاق
تهران را می خوانید.

در یــک ســال اخیــر در تمامــی بخشهــای صنعتــی
کشــور بــه جــز صنایــع دارویــی و غذایــی و آشــامیدنی،
آمارهــای تولیــد و فــروش منفــی بــوده اســت.
ادامــه رونــد واردات در کشــور نیــز بســیار نگرانکننــده
اســت ،چراکــه بخــش عمــدهای از واردات را مــواد اولیــه
و کاالهــای واســطهای بخــش تولیــد تشــکیل میدهــد
کــه بــر ایــن اســاس تــداوم کاهــش آن در ســه فصــل
گذشــته نشــانگر ایــن اســت کــه نبایــد انتظــار رشــد
مثبــت صنعتــی بــرای فصــل زمســتان ،را داشــته باشــیم.
نگرانــی فعــاالن اقتصــادی ایــن اســت کــه در ســه
ماهــه چهــارم ســال جــاری نیــز رشــد بخــش صنعــت
کشــور منفــی باشــد؛ همانطــور کــه اســتمرار رشــد
منفــی تولیــدات صنعتــی در فصــل پاییــز حکایــت از
تعمیــق رکــود دارد و الزم اســت کــه سیاســتگذاران
و برنامهریــزان اقتصــادی و صنعتــی کشــور توجــه
ویــژهای بــه ایــن بخــش داشــته باشــند.

بــا توجــه بــه کاهــش تقاضــای داخلــی الزم اســت کــه
بــرای تقویــت و تســهیل صــادرات کشــور و توســعه
ســرمایهگذاریها فکــر جــدی از ســوی دولــت صــورت
گیــرد ،چراکــه تنهــا راهــی کــه میتــوان از رکــود
خــارج شــد ،ایــن اســت کــه صــادرات تقویــت شــود.
پیشــنهاد مــا بــه دولــت ایــن اســت کــه راههایــی را در
نظــر گیــرد کــه بتوانــد منجــر بــه افزایــش صــادرات
غیرنفتــی کشــور شــود.
 ۳۰ســال منتظــر خریــد هواپیمــا بــرای ایــران بودیــم،
چراکــه در حمــل و نقــل کشــور ،ناوگان بســیار فرســوده
اســت و امیــد مـیرود بــا آمــدن ایــن هواپیماها ،نــاوگان
هوایــی کشــور بــه روز شــود.
هواپیمایــی همــا در قبــل از انقــاب ،یکــی از هفــت
شــرکت برتــر هوایــی دنیــا بــه شــمار میرفــت کــه
اکنــون رده آن بــه بــاالی  ۱۰۰رســیده اســت که نشــان
از نامناســب بــودن وضعیــت نــاوگان دارد.
ایــران ســاالنه  ۶میلیــارد دالر بــه شــرکتهای
هواپیمایــی بــرای جابهجایــی مســافران میپــردازد
کــه امیــد مــیرود ایــن قراردادهــا کــه بــه صــورت
اجــاره بــه شــرط تملیــک اســت ،بعــد از  ۸ســال بتوانــد
ایــران را مالــک هواپیماهــا کنــد.
در ســفر رئیــس جمهــور بــه اروپــا قراردادهایــی در
حــوزه معــادن ،خــودرو و انــرژی بــه امضــا رســیده
اســت .امیدواریــم نقــش بخــش خصوصــی در آینــده ،از
ایــن قراردادهــا بیشــتر شــده و بتوانــد از فاینانــس هــای
خارجــی نیــز بهرهمنــد شــود.
ســفر رئیسجمهــور چیــن بــه ایــران منجــر بــه
عقــد قراردادهــای مناســبی در حــوزه حمــل و نقــل
ریلــی شــد کــه اکنــون عقبماندگــی بســیاری در آن
وجــود دارد ،بــر ایــن اســاس امیدواریــم بــا توجــه بــه
قراردادهــای امضــا شــده در حــوزه قطارهــای تنــدرو
بتوانیــم گامهــای مثبتــی در ایــن زمینــه برداریــم.
 ۴هیــات تجــاری از کشــورهای چــک ،اســلواکی ،ترکیــه
و اتریــش طــی یــک مــاه گذشــته بــه اتــاق تهــران آمده
انــد .تعــدادی از مذاکــرات منجــر بــه عقــد قــرارداد
شــده اســت.

انـرژی

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

ایران مصمم به توسعه نفت و گاز در
پساتحریم است

معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت بــا بیــان ایــن
کــه جایــگاه ایــران در تولیــد نفــت و گاز متناســب بــا ذخایــر
هیدروکربــوری مــا نیســت ،گفــت :ایــران مصمــم بــه توســعه
صنعــت نفــت و گاز خــود در پســاتحریم اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،امیرحســین زمانــی نیــا صبــح
امــروز (چهارشــنبه ٢١ ،بهمــن مــاه) در نشســت مشــترک
هیئــت ایتالیایــی بــا شــرکتهای ایرانــی ضمــن اشــاره بــه
نزدیکــی تمــدن دو کشــور و همچنیــن ســوابق همــکاری
در بخــش نفــت و گاز ،تصریــح کــرد :صنعــت نفــت ایــران
نیازمنــد ســرمایه گــذاری ،انتقــال فنــاوری و مدیریــت در
بخشــهای مختلــف ایــن صنعــت در پســاتحریم اســت.
وی بــه نقــش مهــم ایــران در منطقــه اشــاره کــرد و بــا تاکیــد
بــر ایــن کــه ایــران بخشــی از راه حــل مشــکالت منطقه اســت،
یــادآور شــد :ایــران ثبــات سیاســی ،امنیتــی و دموکراســی دارد
و بــه عنــوان یــک بازیگــر گروهــی در صحنــه بیــن المللــی،
بــرای بازگشــت ثبــات بــه منطقــه تــاش مــی کنــد.
بــه گفتــه معــاون وزیرنفــت ،بــا توجــه بــه ثبــات سیاســی
و امنیتــی در کشــور ایــران مقصــد مناســبی بــرای ســرمایه
گــذاران خارجــی اســت.
زمانــی نیــا بــا بیــان ایــن کــه ایــران نیازمنــد بیــش از صدهــا
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری در بخشــهای مختلــف صنعــت
نفــت اســت ،تصریــح کــرد :امیدواریــم ایتالیــا بتوانــد بخشــی
از ایــن ســرمایه را تامیــن و در ایــران ســرمایه گــذاری کنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه پروژهــای  EOR , IORاولویــت ایــران
در ســرمایه گــذاری اســت بــه مصــرف باالیــی انــرژی در ایــران
اشــاره کــرد و افــزود :ایــران در اوج مصــرف گاز در زمســتان
بــه انــدازه کل اروپــا گاز مصــرف مــی کنــد.
معــاون وزیــر نفــت بــه برنامــه ایــران بــرای افزایــش تولیــد
گاز در برنامــه ششــم توســعه اشــاره کــرد و بــا بیــان ایــن
کــه قــرار اســت تــا پایــان ایــن برنامــه تولیــد گاز بــه بیــش از
یــک میلیــارد مترمکعــب در روز برســد ،تصریــح کــرد :ایــران
امیــدوار اســت بتوانــد در بلندمــدت بــه اروپــا ال ان جــی
صــادر کنــد.
معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت بــار دیگــر بــه
ســابقه همــکاری ایــران و ایتالیــا در میدانهــای نفتــی همچــون
داخویــن و بــال اشــاره کــرد و افــزود :امیدواریــم ایــن روابــط
احیــا و تقویــت شــود.
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خروج پتروشیمی ها از بورس جزو
مصوبه های دولت نیست

ســخنگوی دولــت گفــت :موضــوع خــروج پتروشــیمی هــا
از بــورس کاال بــه هیــچ عنــوان جــزو مصوبــه هــای دولــت
.نیست
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،محمدباقــر نوبخــت امــروز
(چهارشــنبه ٢١ ،بهمــن مــاه) در جمــع خبرنــگاران بــا
اشــاره بــه تشــکیل جلســه ای بــا اعضــای هیئــت رئیســه
کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای اســامی در
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در روز ســه شــنبه
( ٢٠بهمــن مــاه) افــزود :خوشــبختانه اعضــای کمیســیون
هماننــد دولــت اتفــاق نظــر داشــتند کــه منافــع ملــی
ایجــاب مــی کنــد کــه مــا بایــد بودجــه ســال  ٩٥را قبــل
.از پایــان ســال بــه تصویــب برســانیم
وی اظهــار کــرد :راهکارهــای مختلفــی در ایــن بــاره
بررســی شــد کــه امیدواریــم پــس از بازگشــت نماینــدگان
از حــوزه هــای انتخابــی خــود و پایــان انتخابــات ،بتوانیــم
از  ١٠تــا  ١١اســفندماه کار تصویــب بودجــه را انجــام
.دهیــم
ســخنگوی دولــت بــا بیــان ایــن کــه در ســال  ٩٥بــا
افزایــش حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان دولــت روبــرو
هســتیم ،تصریــح کــرد :در صورتــی کــه بودجــه ســال
 ٩٥تــا پایــان ســال تصویــب شــود ،افزایــش حقــوق نیــز
.اجرایــی خواهــد شــد
نوبخــت ادامــه داد :بــرای کشــور مطلــوب نیســت کــه
در شــرایط پســاتحریم و در حالــی کــه فعــاالن بخــش
غیردولتــی مــا منتظــر هســتند عالئــم الزم را بــرای اقتصاد
کشــور در نخســتین ســال برنامــه ششــم توســعه و بودجــه
کل کشــور در ســال  ٩٥مشــاهده کننــد ،مــا عنــوان کنیــم
کــه مــا مــی خواهیــم اقتصــاد کشــور را متوقــف کنیــم تــا
.بودجــه بــه تصویــب برســد
وی یــادآور شــد :امیدواریــم همانطــور کــه مجلــس
همیشــه همــراه دولــت بــوده اســت ،در ایــن بــاره نیــز مــا
را همراهــی کنــد تــا بتوانیــم بودجــه ســال  ،٩٥پیــش از
.پایــان ســال  ٩٤در مجلــس تصویــب کنیــم
ســخنگوی دولــت همچنیــن بــه موضــوع خــروج
پتروشــیمی هــا از بــورس اشــاره کــرد و گفــت :ایــن
موضــوع بــه هیــچ عنــوان جــزو مصوبــه هــای دولــت
.نیســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بهترین حمایت از بورس،
شفافیت است

ســهام شــرکتهای لیزینــگ ملــت و پتروشــیمی فجــر بعــد از
اعــام آمادگــی ســهامدار عمــده در بــورس عرضــه میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،قالیبافاصــل همچنیــن نســبت بــه ایجــاد
شــفافیت در صنایــع مختلــف تاکیــد کــرد و گفــت :بهتریــن
حمایتــی کــه از بــازار مالــی میشــود و جلــب اعتمــاد
ســرمایهگذاران را بــه دنبــال دارد ،موضــوع شــفافیت اســت
بنابرایــن هرچقــدر دولــت و نهادهــای تصمیمگیــر کمــک
کننــد کــه فضــای واقعــی اقتصــاد شــفاف شــود ،بزرگتریــن
حمایــت از بــازار ســرمایه صــورت میگیــرد .او میگویــد
هــر چقــدر فضــای ابهــام را کمتــر کــرده و شــفافیت فضــای
واقعــی اقتصــاد را بیشــتر کنیــم ،بیشــترین حمایــت را از
بــازار ســرمایه انجــام میدهیــم بنابرایــن بهتریــن حمایــت از
بــازار ســرمایه ایــن اســت کــه بخــش واقعــی اقتصــاد شــفاف
شــود و تصمیمــات خلقالســاعه گرفتــه نشــود .او همچنیــن
دنبالــه روی حقیقیهــا از حقوقیهــا را مطلــوب ندانســته
و میگویــد :اگــر حقوقیهــا ســهام خــود را بــدون مطالعــه
میفروشــند ،حقیقیهــا از آن اســتقبال کننــد و بگذارنــد تــا
ســهام خــود را بفروشــند چــون نهایتــا آنهــا ضــرر میکننــد
بنابرایــن اینکــه حقوقیهــا ســهم میفروشــند مهــم نیســت
بگذاریــد بفروشــند! او همچنیــن گفــت کــه در بودجــه ســال
آینــده میــزان تامیــن مالــی دولــت از طریــق بــازار ســرمایه
افزایــش قابــل توجهــی پیــدا کــرده و بــه  37هــزار میلیــارد
تومــان رســیده اســت .در ادامــه قالیبافاصــل گفــت :وقتــی در
بــازار ســرمایه فضــای رونــق ایجــاد میشــود فعــاالن بــازار بایــد
بتواننــد از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد؛ بــه عنــوان مثــال بــا
مثبــت شــدن بــورس ،فضــای تامیــن مالــی بــرای بنگاههــای
اقتصــادی ایجــاد میشــود زیــرا فضــای رونــق ،فضــای تامیــن
مالــی اســت.

ادامه عرضههای اولیه با  2شرکت

از ســوی دیگــر مدیرعامــل شــرکت بــورس از عرضــه اولیــه
ســهام دو شــرکت خبــر داد و گفــت :عــاوه بــر ایــن ،فضــای
رونــق فضایــی اســت کــه میتــوان در آن عرضههــای جدیــد
انجــام داد زیــرا شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه در فرآینــد
پذیــرش هســتند و ایــن فضــا فرصتــی را بــرای آنهــا فراهــم
میکنــد تــا در بــورس پذیرفتــه شــده و عرضــه اولیــه انجــام
دهنــد .وی در خصــوص زمــان عرضههــای اولیــه شــرکتهای

آمــاده عرضــه گفــت :در حــال حاضــر شــرکتهایی همچــون
لیزینــگ ملــت و پتروشــیمی فجــر آمــاده عرضــه در بــورس
هســتند کــه هــر زمــان بــه صــورت رســمی اعــام آمادگــی
کردنــد بــورس میتوانــد برنامهریــزی کــرده و عرضــه آنهــا را
انجــام دهــد .قالیبافاصــل اضافــه کــرد :عــاوه بــر ایــن بــازار
ســرمایه در حــوزه ابــزار بدهــی پتاســیل باالیــی دارد امــا بــازار
بدهــی در ایــران بســیار کوچــک بــوده و هنــوز یــک درصــد
ارزش بــازار ســرمایه هــم نیســت ایــن در حالــی اســت کــه بــازار
بدهــی در دنیــا دو برابــر بــازار ســهام اســت .مدیرعامــل شــرکت
بــورس یــادآور شــد :در ایــن میــان در حــوزه ابــزار صکــوک و
اوراق مشــارکت توســعه خوبــی انجــام شــده و جــزو برنامههــای
بــازار ســرمایه اســت کــه بتوانــد بــه تامیــن مالــی بودجــه دولــت
و شــرکتها از طریــق ابــزار بدهــی کمــک کنــد .در ایــن
میــان هفتــه گذشــته عرضــه اوراق مشــارکت صنــدوق نفــت
بــرای تامیــن مالــی پــروژه میــدان نفتــی انجــام شــد کــه ایــن
صنــدوق توانســت  200میلیــارد تومــان از بــازار ســرمایه تامیــن
مالــی کنــد بنابرایــن بــازار ســرمایه فرصــت خوبــی بــرای تامیــن
مالــی دارد و بــا گشــایشهایی کــه اتفــاق افتــاده مطمئنــم
فرصتهــای مناســب تامیــن مالــی بــرای ســرمایهگذاران
وجــود دارد.

بازار سرمایه کارا ،نشاندهنده وضعیت
اقتصادی کالن

مدیــر معامــات کارگــزاری بانــک مســکن بــا پیشبینــی
وضعیــت ســودآوری شــرکتها در صورتهــای مالــی
ســالجاری و آینــده بــا توجــه بــه گشــایشهای سیاســی
و اقتصــادی حاصــل شــده ،فرصــت و تهدیدهــای حضــور
ســرمایهگذاران خارجــی در ایــران را اعــام کــرد .حامــد ســتاک
در خصــوص برگشــت رونــق بــه بــازار ســهام و پیشبینــی زمــان
تــداوم ایــن رونــد اظهــار داشــت :همــان طــور کــه از کارکــرد و
خصوصیــات بــازار ســرمایه مشــخص اســت ،بــازار ســرمایه کارا
نشــاندهنده وضعیــت اقتصــادی کالن کشــور اســت .بــا توجــه
بــه اتفاقــات سیاســی و اقتصــادی اخیــر و شــروع ســرمایهگذاری
شــرکتهای بــزرگ و معتبــر خارجــی در شــرکتهای ایرانــی
رونــد معامــات در بــورس صعــودی شــده اســت .وی افــزود:
امــا اینکــه ایــن رونــد صعــودی تــا کجــا ادامــه خواهــد داشــت
بایــد منتظــر بــود و تاثیــر قراردادهــای جدیــد در صورتهــای
مالــی پیشبینــی شــده بــرای ســالهای آتــی و همچنیــن
محقــق شــده در آینــده نزدیــک را مشــاهده کــرد .ســتاک بــا

انـرژی
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بیــان اینکــه ورود ســرمایهگذاران خارجــی عــاوه بــر اینکــه
مزیتهــای بیشــماری دارد میتوانــد بــا ریســکها و
تهدیدهایــی نیــز همــراه باشــد ،گفــت :در صورتــی کــه
وضعیــت گشــایشهای اقتصــادی و سیاســی ایجــاد شــده
منتــج بــه افزایــش ســودآوری شــرکتها شــود ،میتــوان
امیــدوار بــه ادامــه رونــد صعــودی بــازار ســرمایه بــود .امــا
چنانچــه شــرکتهای خارجــی بــازار کشــور را بــه صــورت
یــک بــازار مصــرف در نظــر بگیرنــد و حاضــر بــه مشــارکت
در ســود حاصــل از فــروش کاالهــای خــود بــا شــرکتهای
ایرانــی نباشــند ،نمیتــوان امیــد چندانــی بــه تــداوم رونــد
صعــودی بــازار ســهام داشــت.
ایــن فعــال بــازار ســرمایه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
وضعیــت گزارشهــای  12ماهــه ســالجاری و ســال آینــده
شــرکتهای بورســی را چطــور ارزیابــی میکنیــد ،گفــت :بــه
صــورت کلــی اتفاقــات و قراردادهــا ممکــن اســت چند ســالی
بــه طــول بینجامــد تــا آثــار خــود را در صورتهــای مالــی
نمایــان کنــد .معمــوال رونــد افزایــش ســودآوری شــرکتها
بــه ایــن شــکل اســت کــه بــا تســهیل شــدن فرآینــد تولیــد
اعــم از تامیــن مــواد اولیــه و تامیــن مالــی ارزان قیمــت و
باکیفیــت تــر موجــب کاهــش بهــای تمــام شــده و بــه تبــع
آن افزایــش ســودآوری شــرکتها خواهــد شــد .مدیــر
معامــات کارگــزاری بانــک مســکن بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن
اتفــاق در ســالهای اول مالــی ممکــن اســت زیانهــای
انباشــته یــا مشــکالت حاصــل از فعالیتهــای گذشــته را بــه
ســختی پاســخگو باشــد ،ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه
بعــد از مرحلــه احیــای ســاختار مالــی و فرآینــد عملیاتــی،
شــرکتها وارد مرحلــه شــکوفایی شــده و ســود مناســبی
را بــرای ســهامداران خــود بــه ارمغــان خواهنــد آورد .ســتاک
اضافــه کــرد :چنانچــه تمــام اتفاقــات بــه صــورت مطلــوب
محقــق شــود ممکــن اســت رونــد خــروج یــک شــرکت از
وضعیــت زیاندهــی بــه وضعیــت سودســازی مطلــوب چنــد
ســال بــه درازا بینجامــد ولــی تحلیلگــران و فعــاالن بــازار
ســهام همــواره مشــغول گمانهزنــی وضعیــت شــرکتها در
ســالهای آینــده هســتند و از مهمتریــن موضوعــات مدنظــر
آنهــا ســودهای تحلیلــی اســت کــه خــود محاســبه کــرده و
بــر اســاس ســودهای تحلیلــی پیشبینــی شــده اقــدام بــه
خریــد و فــروش ســهام شــرکتها میکننــد.
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یــک نقطــه در دنیــا باقیمانــده کــه میتــوان بــا ســرمایهگذاری
در آن جلــوی آب رفتــن داراییهــا و متحمــل شــدن زیانهــای
مالــی را گرفــت و آن بــورس تهــران اســت .پایگاه خبــری بیزینس
اینســایدر آمریــکا طــی گزارشــی نوشــت :بــورس تهــران درمــاه
ژانویــه  25درصــد رشــد داشــت .شــما هنــوز در ایــن بــورس
ســرمایهگذاری نکردهایــد؟ یــک لحظــه بــه ایــن فکــر کنیــد
کــه آینــده رشــد اقتصــاد جهانــی چقــدر تیرهوتــار اســت .قیمــت
نفــت بــه شــدت کاهــش یافتــه و ایــن وضعیــت آشــفته بــه ســایر
بازارهــا نیــز ســرایت کــرده اســت .در عیــن حــال ،ژاپــن بــا اعــام
نــرخ بهــره منفــی بــه دیگــر کشــورهای صنعتــی پیوســته اســت.
بانکهــای مرکــزی نیــز بــا اتخــاذ سیاســتهای انبســاطی در
پــی تحریــک رشــد هســتند .حتــی فــدرال رزرو آمریــکا از روی
تــرس و نگرانــی دارد از بانکهــای ایــن کشــور میپرســد کــه
چگونــه نرخهــای منفــی را مدیریــت خواهنــد کــرد .فقــط یــک
نقطــه در دنیــا باقیمانــده کــه میتــوان بــا ســرمایهگذاری در
آن جلــوی آب رفتــن داراییهــا و متحمــل شــدن زیانهــای
مالــی را گرفــت .حتــی اگــر وضعیــت اقتصــادی دنیــا آشــفته هــم
نبــود و بــورس تهــران تنهــا طــی یکمــاه گذشــته  25درصــد
رشــد نمیکــرد ،بــاز هــم میشــد ادعــا کــرد کــه ایــن کشــور
همچنــان تنهــا مــکان رشــد عظیــم اقتصــادی در جهــان اســت.
برخــاف بازارهــای غربــی ،ســرمایههای دســتنخورده بخــش
خصوصــی بــه انــدازه چندیــن نســل منتظــر اســت تــا وارد بــازار
شــود و تشــنه ســودهای باثبــات اســت .فرصــت موجــود در
بــورس ایــران هــم در بخــش دولتــی و هــم در بخشخصوصــی
یــک فرصــت منحصربهفــرد تاریخــی اســت و ایــن وضعیــت بــه
ســرعت ســپری نخواهــد شــد .دهههــا رشــد در انتظــار ایــن
ملــت تحصیلکــرده ،مســتقل از نظــر منابــع انــرژی و متمرکــز بــر
کارآفرینــی اســت کــه در عیــن حــال جزیــره ثبــات در خاورمیانــه
نیــز بــه شــمار مـیرود .امــا یکــی از ریسـکهای اصلــی اقتصــاد
ایــران ،نبــود ابزارهــای کافــی بــرای تاثیرگــذاری قابــل توجــه
بانــک مرکــزی ایــران بــر سیاســت پولــی ایــن کشــور اســت.
موسســه اســتارجئون کپیتــال نیــز اخیــرا بــه همیــن نگرانیهــا
دربــاره اقتصــاد ایــران اشــاره کــرده اســت .ایــن موضــوع از
آن جهــت ریســکبرانگیز اســت کــه در شــرایطی کــه رشــد
اقتصــادی کشــور بــاال نباشــد ،بانــک مرکــزی بایــد بتوانــد بــا
کاهــش نــرخ بهــره رشــد اقتصــادی را تحریــک کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در چهاردهمیــن نشســت کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی
تهــران کــه مســائل و مشــکالت صادرکننــدگان
در بهرهگیــری از امکانــات صنــدوق ضمانــت
صــادرات مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت،
پیشــنهادهایی در حضــور ســیدکمال ســیدعلی ،مدیرعامــل
صنــدوق ضمانــت صــادرات بــرای افزایــش کارآیــی
ایــن صنــدوق بــه منظــور ارتقــای ســطح حمایتهــا
از صادرکننــدگان مطــرح شــد .یکــی از مهمتریــن
پیشــنهادهایی کــه اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت
دربــاره آن اشــتراکنظر داشــتند ،افزایــش ســرمایه
صنــدوق ضمانــت صــادرات بــود .امــا ســیدعلی برایــن
عقیــده بــود کــه بــا افزایــش ســرمایه ۲۰۰میلیــون دالری
صنــدوق ،دسـتکم تــا دو ســال آینــده نیــازی بــه افزایــش
ســرمایه دوبــاره نخواهــد بــود .محســن بهرامیارضاقــدس،
رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق بازرگانــی تهــران ،در ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه اینکــه دولــت بهتازگــی از طریــق صنــدوق ضمانــت
صــادرات تســهیالتی را بــرای صادرکننــدگان بــه ویــژه
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی در نظــر گرفتــه،
از ســیدعلی خواســت تــا دربــاره دیگــر ابزارهــا و روشهــای
حمایــت از صادرکننــدگان توضیحاتــی را ارائــه کنــد.
پیشنهاد احیای خطوط اعتباری
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :دولــت
بهتازگــی بــا افزایــش ســرمایه ایــن صنــدوق معــادل
۲۰۰میلیــون دالر موافقــت کــرد و بــا همــکاری بانــک
مرکــزی ،ایــن اعتبــار در مــدت کوتاهــی بــه حســاب
صنــدوق واریــز شــد .بــا ایــن میــزان اعتبــار ،ظرفیــت
ارائــه خدمــات صنــدوق ضمانــت بــه میــزان ۵میلیــارد
دالر افزایــش یافــت .او بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ کارمــزد
ضمانــت در ایــران بــا نرخهــای بینالمللــی فاصلــه
گرفتــه بــود ،افــزود :بنــا بــر پیشــنهادی کــه بــه دولــت
ارائــه کردیــم ،نــرخ کارمــزد مربــوط بــه بیمهنامههــای
خــاص صــادرات و کل گــردش صــادرات تــا ۸۰درصــد
کاهــش یافــت .ســیدعلی ادامــه داد :مســئله دیگــری کــه
در ماههــای اخیــر رخ داده ایــن اســت کــه پیمانــکاران
ایرانــی کــه اقــدام بــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی

انـرژی
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صادرکنندگان چه انتظاراتی از صندوق
ضمانت صادرات دارند؟
بــه عــراق میکردنــد بــه دلیــل کاهــش قیمــت نفــت
دچــار مشــکل شــدهاند ،از ایــنرو۲۰۰ ،میلیــون دالر
بــرای ارائــه تســهیالت بــه پیمانــکاران ایرانــی فعــال در
عــراق کــه کارفرمایشــان دولــت عــراق بــود و دارای صورت
وضعیــت بودنــد ،درنظــر گرفتــه شــده اســت .اکنــون
درخواســت  ۲۱شــرکت از طریــق انجمــن صــدور خدمــات
فنــی و مهندســی بــه صنــدوق ارســال شــده کــه روی هــم
رفتــه دارای ۹۶میلیــون دالر صــورت وضعیــت هســتند و
بــه درخواســت  ۱۹شــرکت نیــز تاکنــون رســیدگی شــده
اســت .او افــزود :مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه دربــاره
ایــن پروژههــا ،تضمیــن دولــت عــراق را دریافــت کنیــم.
او از کاهــش حــق بیمــه پوشــش عــراق و افغانســتان بــه
۵/۰درصــد (۶ماهــه) نیــز خبــر داد .ســیدعلی بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــرد کــه مســئله بیمــه بایــد در بخــش
خصوصــی فرهنگســازی شــود .مدیرعامــل صنــدوق
ضمانــت صــادرات ،گفــت :یکــی از مشــکالت صنــدوق،
باالبــودن نــرخ ســود اســت .حتــی بــه موجــب مصوبــه
شــورای پــول و اعتبــار ،کاهــش ۲درصــدی نــرخ ســود
صنــدوق ضمانــت صــادرات نیــز کافــی بــه نظــر نمیرســد
و رقابتپذیــری صــادرات ایــران را خدش ـهدار میکنــد .او
بــا اشــاره بــه اینکــه درگذشــته از محــل صنــدوق ذخیــره
ارزی ،منابعــی بــه عنــوان خطــوط اعتبــاری و بــه منظــور
تامیــن مالــی صــادرات در نظــر گرفتــه شــده بــود ،ایــن
پیشــنهاد را مطــرح کــرد کــه ایــن خطــوط اعتبــاری از

محــل منابــع بانکهــا بــار دیگــر احیــا شــود .ســیدعلی
بــه اهمیــت تعییــن ریســک کشــوری و اعتبارســنجی
مشــتریان صنــدوق اشــاره کــرد و گفــت :اکنــون نیازمنــد
آن هســتیم کــه بــه کمــک موسســات اعتبارســنجی،
اطالعــات مشــتریان خــود را بــه صــورت رســمی بــه
خارجیهــا ارائــه کنیــم .ایــن یکــی از مطالبــات همتایــان
مــا در خــارج از کشــور اســت .کاهــش ریســک کشــوری
ایــران نیــز موضوعــی حائــز اهمیــت اســت و کمیتــهای
کــه در پاریــس تعیینکننــده ریســک کشورهاســت،
هنــوز دربــاره ایــران تصمیمــی نگرفتــه اســت.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
حمیدرضــا صالحــی ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرد
کــه از صنــدوق توســعه ملــی ،منابعــی بــرای افزایــش
ســرمایه ایــن صنــدوق تزریــق شــود .عبــاس آرگــون
نیــز بــا صالحــی همعقیــده بــود و گفــت :بــا توجــه بــه
گشــایشهایی کــه انجــام شــده ،اکنــون موعــد افزایــش
ســرمایه اســت .محمــد پارســا ،عضــو فدراســیون انــرژی
هــم گفــت :مــا فکــر میکنیــم ایــن میــزان افزایــش
ســرمایه کافــی نیســت و فعــاالن بخــش خصوصــی بــه
دلیــل مراجعــه بســیار و دریافــت نکــردن پاســخ مثبــت از
صنــدوق ضمانــت صــادرات لطمــات بســیاری را متحمــل
شــدهاند .پارســا ادامــه داد :مــا در جریــان تدویــن برنامــه
ششــم توســعه بــرای حمایــت از صــادرات ،پیشــنهادهایی
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را ارائــه کردهایــم .از جملــه وضــع عــوارض بــرای واردات و
افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات امــا ســازمان
توســعه تجــارت بــا ایــن پیشــنهادها موافــق نبــود و بــرای
تعبیــه آن در برنامــه ششــم توســعه همــکاری نکــرد.
ســیدکمال ســیدعلی نیــز در پاســخ گفــت :دس ـتکم تــا
دو ســال آینــده بــرای ارائــه خدمــات ،بــه میــزان مکفــی
ســرمایه وجــود دارد و نیــازی بــه افزایــش آن نیســت.
ضمــن آنکــه اولویــت مــا درحالحاضــر پوشــش ریســک
و ارائــه تســهیالت تــا ســقف  ۵میلیــارد دالر اســت و اگــر
تقاضایــی بیــش از ایــن تســلیم صنــدوق شــود ،میتــوان
نســبت بــه افزایــش ســرمایه صنــدوق اقــدام کــرد.
ســیدعلی در پاســخ بــه صالحــی دربــاره اجرایــی شــدن
هجینــگ ارزی گفــت :هجینــگ ارزی در حیطــه وظایــف
صنــدوق ضمانــت صــادرات نیســت و از وظایــف نظــام
بانکــی بــه شــمار م ـیرود .امــا در مــوارد خــاص میتــوان
در ایــن زمینــه نیــز اقداماتــی را انجــام داد .محســن بهرامی
ارضاقــدس هــم پرســید :بــا توجــه بــه تغییــر رویکــرد
نظــام بینالملــل نســبت بــه ایــران ،اتــاق بازرگانــی تهــران
بــرای کاهــش ریســک کشــوری چــه اقداماتــی میتوانــد
انجــام دهــد؟ نکتــه دیگــر اینکــه دربــاره اســتفاده از
تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــرای صنــدوق ضمانــت
صــادرات آیــا اتــاق بازرگانــی میتوانــد اقدامــی بــه
عمــل آورد؟ وی افــزود :نســبت بــه همــکاری اتــاق بــرای
فرهنگســازی اســتفاده از بیمــه در بخــش خصوصــی
نیــز اعــام آمادگــی میکنیــم .ســیدعلی در پاســخ بــه
بهرامــی گفــت :در ماههــای اخیــر همــراه بــا هیاتهــای
خارجــی ،نمایندگانــی از صندوقهــای بیم ـهای نیــز عــازم
کشــور مــا شــدهاند .مــا در مذاکــرات تقاضــای تجدیدنظــر
در ریســک کشــوری ایــران را مطــرح میکنیــم امــا
اگــر ایــن پیشــنهاد از جانــب اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز
مطــرح شــود ،نتایــج مطلوبتــری در پــی خواهــد داشــت.
او افــزود :نظــام بانکــی بایــد مهیــای شــرایط جدیــد شــود.
بــرای مثــال یــک پیشــنهاد ایــن اســت کــه روســای شــعب
بانکهــای ایــران در خــارج فراخوانــده شــوند و بــا آنهــا
مذاکــره انجــام شــود .آنهــا میتواننــد در شــعب متبــوع
خــود بــرای صــادرات خطــوط اعتبــاری ریفاینــاس تعریــف
کننــد .ســیدعلی ادامــه داد :مــا از کمــک اتــاق بازرگانــی
تهــران بــرای ایــن نــوع فرهنگســازی از طریــق برگــزاری
ســمینار یــا تعییــن پــروژه نیــز اســتقبال میکنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فاصله  ۵درصدی تا
«رلهشدن» پستهای
بـــــــــرق

ســاخت پســت بــرق  ۴۰۰کیلوولــت در کشــور یکــی از
بزرگتریــن موفقیتهایــی اســت کــه ایــران در اجــرای
سیاســتهای خصوصیســازی بهدســت آورده اســت.
هرچنــد کارشناســان معتقدنــد دســتیابی بــه ایــن نقطــه
بــا حمایــت دولــت بــوده امــا اکنــون امــکان طراحــی و
ســاخت پســتهای بــرق در کشــور ۱۰۰درصــد اســت
کــه ۹۵درصــد آن اجــرا میشــود.
ازجملــه مشــکالتی کــه در پس ـتهای بــرق وجــود دارد
ســاخت و تولیــد رلههــای حفاظتــی اســت کــه بــر پایــه
گفتههــای کارشناســان اکنــون امــکان طراحــی و ســاخت
آن نیــز وجــود دارد امــا بهدلیــل اینکــه ســفارش ســاخت
بــه قــدر کافــی در کشــور وجــود نــدارد ،تولیــد آن نیــز
توجیــه اقتصــادی نــدارد .اینهــا در حالــی اســت کــه
اگــر پروژههــای نیمهتمــام برقــی در کشــور بــه اجــرا
دربیاینــد و پروژههــای جدیــدی در ایــن زمینــه تعریــف
شــود تولیــد رلههــای حفاظتــی توجیــه اقتصــادی خــود
را بهدســت مــیآورد.
حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل فدراســیون صــادرات انرژی

دربــاره میــزان بومیســازی صنایــع بــرق و ســاخت
پس ـتهای بــرق در کشــور گفــت :ظرفیتســازی ایــران
در صنعــت بــرق پــس از انقــاب اســامی باعــث شــد
بخــش خصوصــی توانمندیهــای مناســبی در ایــن
زمینــه بهدســت آورد .در ایــن ســالها پیمانــکاران
ایرانــی توانســتند در زمینههــای تولیــد و توزیــع بــرق
در کشــور مشــارکت داشــته باشــند و ب ـ ه دســتاوردهای
مناســبی هــم رســیدند.
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه
اینکــه در زمینــه انتقــال بــرق ،ایــران اکنــون بــه نقطــه
مناســبی رســیده اســت ،توضیــح داد :اکنــون در کشــور
تمــام پســتهای بــرق بومیســازی شــده و بیــش از
۹۵درصــد از پســتهای مــورد نیــاز صنعــت بــرق در
داخــل کشــور ســاخته میشــود.
صالحــی دربــاره طراحــی پســتهای بــرق در کشــور
توضیــح داد :خوشــبختانه اکنــون میتوانیــم پســتهای
مــورد نیــاز صنعــت بــرق را بــا اســتفاده از تــوان بخــش
خصوصــی و نیــز بخــش دولتــی تولیــد کنیــم .وی بــا
اشــاره بــه انــواع پســت بــرق در کشــور گفــت :اکنــون در
کشــور پس ـتهای تولیــد ،مدیــوم ولتــاژ ،فــوق توزیــع و
انتقــال وجــود دارد کــه طراحــی و ســاخت آنها در کشــور
بومیســازی شــده و ایــران میتوانــد ســوئیچهای
مــورد نظــر بــرای اســتفاده از ایــن پســتها را نیــز
تولیــد کنــد.
ایــن کارشــناس صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه
ســوئیچگیرهای «جــیایاس» اکنــون در کشــور
ســاخته نمیشــود ،توضیــح داد :یکــی از محصوالتــی
کــه ســاخت آن در کشــور بــا مشــکل رو بــه رو اســت
ســوئیچگیرهای«جــیایاس»هســتند .البتــه ســاخت
و تولیــد ســوئیچگیرهای«جــیایاس»تــا ولتاژهــای
پاییــن انتقــال فنــاوری شــده و پیشبینــی میشــود
بــرای ولتاژهــای بــاال نیــز بــا توجــه بــه شــرایط ایــران در
پســاتحریم انتقــال فنــاوری انجــام شــود.
ایــن عضــو هیاتمدیــره خانــه صنعــت و معــدن اســتان
تهــران بــا بیــان اینکــه ســوئیچگیرهای«جــیایاس»
در پســتهای گازی بیشــترین کاربــرد را دارد ،گفــت:
ایــن ســوئیچگیرها در پســتهای گازی کاربــرد دارنــد.
بــرای مثــال در منطقــه هفتتیــر اســتان تهــران یــک
پســت بــرق هوایــی وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از
«جـیایاس » کــردن ایــن پســت میتــوان زمیــن مــورد

انـرژی

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

رلههــای حفاظتــی کــه ۵
ت بــرق را تشــکیل
درصــد پســ 
میدهــد ،اکنــون وارد میشــود
و تولیــد آن در داخــل کشــور
توجیــه اقتصــادی نــدارد .البتــه
در داخــل کشــور بــه لحــاظ
زیرســاختها و دانــش فنــی
مــورد نیــاز تــوان تولیــد ایــن
نــوع از رلههــای حفاظتــی
وجــود دارد و مشــکلی کــه
باعــث شــده هنــوز ایــن رلههــا
در داخــل کشــور تولیــد نشــوند
نداشــتن توجیــه اقتصــادی
تولیــد اســت.
نیــاز را بــه ۲۰درصــد از حالــت نخســتین کاهــش داد.
صالحــی افــزود :اســتفاده از ایــن نــوع پســتها بــرای
مناطقــی اســت کــه قیمــت زمیــن در آنهــا زیــاد بــوده
و بــا ســرمایهگذاری در ایــن بخــش میتــوان تــا
۸۰درصــد زمیــن را آزاد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور اکنــون انــواع
کابلهــای برقــی ،انــوع پســتهای بــرق ،ســوئیچگیر،
خازنهــای جریــان ولتــاژی و طراحــی پســت تــا ۴۰۰
کیلوولــت تولیــد میشــود ،گفــت :در پســتهای بــرق
تنهــا یکــی از محصــوالت مــورد نیــاز در کشــور تولیــد
نمیشــود و آن رلههــای حفاظتــی اســت .نایبرییــس
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود:
ت بــرق را تشــکیل
رلههــای حفاظتــی کــه  ۵درصــد پسـ 
میدهــد ،اکنــون وارد میشــود و تولیــد آن در داخــل
کشــور توجیــه اقتصــادی نــدارد .البتــه در داخــل کشــور
بــه لحــاظ زیرســاختها و دانــش فنــی مــورد نیــاز تــوان
تولیــد ایــن نــوع از رلههــای حفاظتــی وجــود دارد و
مشــکلی کــه باعــث شــده هنــوز ایــن رلههــا در داخــل
کشــور تولیــد نشــوند نداشــتن توجیــه اقتصــادی تولیــد
اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون برخــی پروژههــای
ناتمــام دوبــاره در مســیر ســاخت قرارگرفتــه و همچنیــن
قــرار اســت پروژههــای جدیــدی در صنعــت بــرق کشــور
برنامهریــزی شــود ،توضیــح داد :مهمتریــن عامــل
بازدارنــده بــرای ســاخت رلههــای دیفرانســیلی ،نبــود
ســفارش ســاخت بــه میــزان کافــی در کشــور بــود .بــا
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توجــه بــه اینکــه اکنــون پروژههــای بیشــتری در مســیر
اجــرا قرارگرفتهانــد پیشبینــی میشــود ایــن نــوع از
رلههــا نیــز در کشــور تولیــد شــود .صالحــی بــا اشــاره بــه
اینکــه در دوران تحریــم ایــران بــه تــوان ســاخت برخــی
رلههــای مــورد نیــاز دســت یافــت تصریــح کــرد :اکنــون
مانعــی بــرای انتقــال دانــش ســاخت رلههــای حفاظتــی
وجــود نــدارد و امیدواریــم بــا افزایــش پروژههــای در
دســت اجــرا بتوانیــم بــه ســاخت ایــن رلههــا دســت
یابیــم.
تجهیزات برقی کشور استاندارد است
پرویــز غیاثالدیــن ،دبیــر ســندیکای صنعــت بــرق
دربــاره وضعیــت تامیــن زیرســاختهای ایــن صنعــت
در کشــور بــه صمــت گفــت :صنعــت بــرق در کشــور
شــامل نیــروگاه ،خطــوط انتقــال ،پســتهای بــرق و
شــبکههای توزیــع میشــود کــه پســتهای بــرق در
کشــور ازجملــه زیرســاختهای مهــم ایــن صنعــت بــه
شــمار مـیرود .دبیــر ســندیکای صنعــت بــرق بــا اشــاره
بــه اینکــه پســت بــرق یکــی از اجــزای اصلــی شــبکههای
بــرق در کشــور اســت ،توضیــح داد :صنعــت بــرق در ۳
دهــه گذشــته کشــورمان پیشــرفت بســیار چشــمگیری
داشــته اســت .ســابق طراحــی پســتهای بــرق بــه
عهــده کشــورهای خارجــی بــود و آنهــا بــرای ایــران
پســت بــرق را طراحــی میکردنــد امــا اکنــون مشــاوران
محلــی صنعــت بــرق نیــز میتواننــد پســتهای ۴۰۰
کیلوولــت را طراحــی کننــد .وی افــزود :ایــن موفقیــت در
ایــران نشــان از پیشــرفت دانــش فنــی در زمینــه صنعــت
بــرق دارد .همچنیــن در ایــران پیمانــکاران توانمنــدی
وجــود دارد کــه میتواننــد پســتها را براســاس آنچــه
در کشــور طراحــی شــده تولیــد و نصــب کننــد .دبیــر
ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه عمــده اجزایــی
کــه داخــل پســتهای بــرق از آنهــا بایــد اســتفاده
شــود ،بهدســت مهندســان و ســازندگان ایرانــی تولیــد
میشــود ،اظهــار کــرد :در زمینــه پســتهای بــرق
اکنــون حــدود ۹۵درصــد از تجهیــزات و قطعــات مــورد
نیــاز پســتهای بــرق ،تولیــد داخــل کشــور اســت.
ازجملــه قطعــات کلیــدی پســتهای بــرق کلیدهــا،
ترانســفورماتور جریــان و ترانســفورماتور ولتــاژ ســازههای
پســتی اســت کــه خوشــبختانه اکنــون تمــام آنهــا در
کشــور ســاخته میشــود .وی دربــاره اســتاندارد تولیــد
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اخـــبــار کــوتـــــاه
انرژیهای تجدیدپذیر توسعه مییابد
تســنیم  -معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در دوران
پســاتحریم از ظرفیتهــای بینالمللــی بــرای توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیــر بهــره خواهیــم گرفــت ،گفــت:
در حــال حاضــر ظرفیــت بهرهبرداریشــده تولیــد
بــرق از انرژیهــای تجدیدپذیــر  232مــگاوات اســت
کــه هدفگــذاری کردهایــم ایــن رقــم تــا پایــان برنامــه
ششــم توســعه پنــج هــزار مــگاوات افزایــش داشــته باشـد.
هوشــنگ فالحتیــان اظهــار داشــت :توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر و افزایــش ســهم ایــن انرژیهــا در تولیــد
بــرق کشــور از برنامههــای اصلــی در دســت انجــام صنعــت
بــرق اسـت .وی افــزود :از ابتــدای دولــت یازدهــم تــا امــروز
جلســات متعــددی در ســتاد وزارت نیــرو بــرای هماهنگــی
ســازمانها و شــرکتهای زیرمجموعــه و برنامهریــزی
بــرای توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر برگــزار شــده
و در جلســات شــرکتهای خارجــی کــه تمایــل بــه
ســرمایهگذاری در ایــران دارنــد ،یکــی از محورهایــی کــه
مطــرح میشــود ،همیــن ظرفیتهــای ســرمایهگذاری
روی انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت.
مذاکره برای ساخت پاالیشگاه در خارج از کشور
مدیرعامــل شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت
ایــران از مذاکــره بــا شــش کشــور مالــزی ،اندونــزی،
آفریقــای جنوبــی ،ســیرالئون ،برزیــل و هنــد بــرای
مشــارکت در ســاخت و خریــد ســهام پاالیشــگاههای
نفتخــام خبــر داد.
حمیــد شــریفرازی بــا بیــان اینکــه بــا مالــزی در ســاخت
یــک پاالیشــگاه نفــت بــا ظرفیــت پاالیــش روزانــه ٢۵٠
هــزار بشــکه بــا  ٣٠درصــد ســهام مشــارکت داریــم،
گفــت :شــرکت مالزیایــی درصــدد توســعه پاالیشــگاه در
قالــب پتروپاالیشــگاه اســت و تــا حــدودی بــا اهــداف مــا
متفــاوت اســت ،از ایـنرو در اینبــاره بــه زودی یــک هیــات
مذاکرهکننــده بــه منظــور چگونگــی ادامــه کار ،بــه ایــران
خواهــد آم ـد.
وی افــزود :شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت

ایــران بــا کشــورهای دیگــری از جملــه اندونــزی ،آفریقــای
جنوبــی ،ســیرالئون ،برزیــل و هنــد مذاکراتــی برای ســاخت
پاالیشــگاه داشــته اســت ،بــه عنــوان مثــال قــرار اســت در
 ۴٠درصــد ســهام یــک پاالیشــگاه  ٣٠٠هــزار بشــکهای در
اندونــزی مشــارکت داشــته باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت
ایــران ادامــه داد :همچنیــن برزیــل در مذاکــرات انجامشــده
تمایــل خــود را بــرای مشــارکت ایــران در ســاخت یــک
پاالیشــگاه نفــت در آن کشــور و واگــذاری بخشــی از ســهام
آن بــه ایــران ابــراز کــرده اسـت .شــریفرازی تاکیــد کــرد:
یکــی از اهــداف حضــور در پاالیشــگاههای خارجــی فــروش
تضمینشــده نفتخــام و واردات فرآوردههــای نفتــی در
صــورت نیــاز اســت کــه برخــی کشــورهای تولیدکننــده
نفــت در حــال انجــام آن هســتند.
بــه گــزارش بلومبــرگ ،عربســتان در رقابــت بــا دیگــر
کشــورها بــرای بــه دســت آوردن ســهم بیشــتر ازبــازار
نفــت خریــد پاالیشــگاههای نفــت را در دســتور کار قــرار
داده و خریــد  ۶۵درصــد ســهام ســومین پاالیشــگاه بــزرگ
کرهجنوبــی همســو بــا ایــن سیاســت انجــام شــده اس ـت.
آســیا کــه اکنــون  ٧٠درصــد نفــت مــورد نیــاز خــود را از
عربســتان وارد میکنــد ،عرصــه اصلــی ایــن رقابــت اسـت.
در حالــی کــه ایــران خــود را بــرای افزایــش صــادرات نفــت
آمــاده میکنــد ،ســعودیها در تــاش هســتند تعهدهــای
نفتــی خــود را در منطقــه تــا جایــی کــه میتواننــد
افزایــش دهنــد و پروژههایــی بــه ارزش میلیاردهــا دالر
را در کشــورهای مختلــف از اندونــزی گرفتــه تــا ویتنــام
برنامهریــزی کردهانــد.
مدیرعامل بانک صادرات نشان عالی مدیر سال
را گرفت
نشــان عالــی مدیــر ســال ١٣٩۴بــه للهگانــی ،مدیرعامــل
ب رییــس هیاتمدیــره بانــک صــادرات ایــران اعطــا
و نای ـ 
شــد.
بــه گــزارش «جهانصنعــت» بــه نقــل از روابــط عمومــی
بانــک صــادرات در آیینــی کــه همزمــان بــا ایــاماهلل دهــه
فجــر در محــل ســالن همایشهــای بینالمللــی صداوســیما
برگــزار شــد ،نشــان عالــی مدیــر ســال بــه مدیرعامــل
بانــک صــادرات ایــران اهــدا شــد.در بخشــی از متــن لــوح
دبیرخانــه اجــاس بــه مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران
آمــده اســت« :ایــن لــوح تقدیــر بیشــک بــا اتــکال
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جنابعالــی بــه خداونــد متعــال و بهرهگیــری از دانــش،
تخصــص و تعهــد مدیریــت حاصــل گردیــده اســت .کســب
ایــن افتخــار بــزرگ نهتنهــا بــرای آن مجموعــه مایــه
مباهــات بــوده بلکــه بــرگ زریــن و درخشــان دیگــری را
در کارنامــه افتخــارات کشــور عزیزمــان بــه ارمغــان آورده
اســت».
ایــن آییــن بــه همــت دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران
و بــا همــکاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مرکــز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد و بــر
اســاس مــدارک و مســتندات ارائــه شــده ایــن لــوح و نشــان
عالــی ،اســماعیل لـــلهگانی شایســته دریافــت ایــن ن
شان گردید.
تولید اوپک در ژانویه به باالترین سطح سالهای
اخیر میرسد
رویتــرز -بررســیهای رویتــرز نشــان میدهــد کــه پــس
از افزایــش فــروش نفــت ایــران بــه دنبــال لغــو تحریمهــا و
افزایــش عرضــه نفــت عربســتان و عــراق بــه عنــوان رقبــا،
تولیــد نفــت اوپــک در مــاه ژانویــه بــه باالتریــن ســطح
ســالهای اخیــر جهــش کــرده اســت .موسســه مشــاور
انــرژی جفریــز در یادداشــتی بــا اشــاره بــه اظهــارات
مقامــات روســی اعــام کــرد :اگرچــه مــا ایــن نتیجــه را
بعیــد میدانیــم یــک کاهــش تنهــا پنــج درصــدی در
تولیــد عربســتان و روســیه بــرای نزدیــک کــردن بــازار
بــه تعــادل کافــی خواهــد بــود .قیمــت نفــت در بحبوحــه
عرضــه مــازاد ممتــد مجــددا کاهــش یافتــه و در فاصلــه
کمتــر از دو هفتــه قبــل تــا  27دالر در هــر بشــکه ســقوط
کــرد .الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه میگویــد:
کشــورهای عضــو اوپــک در حــال تــاش بــرای تشــکیل
جلســه بــا حضــور اعضــا و کشــورهای خــارج از اوپــک در
مــاه فوریــه هســتند .بــه گفتــه نــواک ،ایــن نشســت بــه
مشــکل قیمــت پاییــن نفــت و همــکاری بــرای کاهــش
احتمالــی تولیــد خواهــد پرداخــت.
قیمت گاز به کف رسید
شــانا -قیمــت تکمحمولــه گاز طبیعــی در بــازار شــمال :
شــرقی آســیا در هفتــه منتهــی بــه  ٢۵ژانویــه (دوشــنبه
پنجــم بهمنمــاه) بــرای تحویــل چهــار تــا هشــت هفتـهای
بــا  ٧٠ســنت کاهــش بــه چهــار دالر و  ٩۵ســنت بــرای هــر
یــک میلیــون بیتییــو رســید .در حالــی کــه در شــرایط
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کنونــی بــازار آســیا بــا مــازاد عرضــه روبـهرو اســت ،اعــام
مناقصــه فــروش چهــار محمولــه بــرای ماههــای مــارس،
آوریــل و مــی از ســوی اندونــزی ســبب افزایــش مــازاد
تکمحمولــه الانجــی در بــازار آســیا شــد ،از ســوی
دیگــر بــا اعــام مجتمــع ســاخالین  2مبنــی بــر اعــام
در دســترس بــودن محمولههــای الانجــی بــرای مــاه
مــارس و  ١٢محمولــه بــرای ماههــای آوریــل تــا ســپتامبر،
قیمــت تکمحمولههــای الانجــی کــه هماکنــون در
پاییــن تریــن ســطح خــود در آســیا قــرار دارنــد از ســوی
خریــداران تحــت فشــار بیشــتری قــرار خواهــد گرفــت و
ســبب کاهــش قیمــت تــک محمولــه ال ان جــی در بــازار
آســیا شد
بــه گــزارش اداره امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع انــرژی. ،
انگلســتان قیمــت هــر یــک میلیــون بــی  NBPدر بــازار
تــی یــو گاز  ۴٧ســنت کاهــش یافــت و بــا چهــار دالر
و ١٨ســنت معاملــه شــد.قیمت گاز در بــازار هنریهــاب
آمریــکا نیــز در هفتــه مــورد بررســی بــه  ٢دالر و  ٢٢ســنت
بــرای هــر یــک میلیــون بــی تــی یــو رســید کــه نســبت بــه
.هفتــه گذشــته ،ســه ســنت افزایــش یافــت
ایران در اسپانیا پاالیشگاه میسازد
تســنیم -وزیــر خارجــه اســپانیا گفــت ایــران بــا ارائــه
طرحــی خواســتار ســاخت یــک پاالیشــگاه  1/8میلیــارد
یورویــی در ایــن کشــور شــده اســت .خــوزه مانوئــل
گارســیا مارگالــو افــزود :ایــن پاالیشــگاه قــرار اســت روزانــه
 120هــزار بشــکه نفــت خــام را پاالیــش کنــد .بــر اســاس
ایــن گــزارش در روز  28ژانویــه هیاتــی از ایــران بــه اســپانیا
ســفر و در ایــن مــورد و همکاریهــای آینــده بــا مقامــات
اســپانیایی گفتوگــو کــرده اســت .ایــن پاالیشــگاه
بــا همــکاری شــرکت پاالیــش و پخــش فرآوردههــای
نفتــی ایــران و شــرکت ماگتــل اســپانیا در شــهر بنــدری
آلگســیراس ســاخته خواهــد شــد .یادداشــت تفاهمــی بیــن
دو کشــور بــرای اجــرای عملیــات امکانســنجی بــه امضــا
.رســیده است
اسپانیا از ایران نفت میخرد
ایرنــا -بــر اســاس آمــار منتشرشــده از ســوی مامــوران
دریایــی و اطالعــات شــرکتکنندگان در بازارهــا ،شــرکت
نفــت و گاز «سپســا»ی اســپانیا قــرار اســت یــک میلیــون
بشــکه نفــت از ایــران خریــداری و بــه پاالیشــگاههای

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اســپانیا منتقــل کنــد .خبرگــزاری اروپاپــرس در ایــن
خصــوص افــزود :شــرکت سپســا بــا کشــتی اســتیجاری
حمــل نفــت «مونتــه تولــه دو» نفــت را از جزیــره ایرانــی
خــارک بــه بنــادر اســپانیایی «اوئلــوا» و «الخــه ســیراس»
(.الخضــرا) ،واقــع در جنــوب کشــور حمــل خواهــد کــرد
چند سال سختی در انتظار تولیدکنندگان نفت
روزنامــه تلگــراف انگلیــس بــه نقــل از کریســتین الگارد،
مدیرعامــل صنــدوق بینالمللــی پــول ( )IMFنوشــت
کــه وی هشــدار داده اســت نفــت مــدت طوالنیتــری
ت چنــد
ارزان خواهــد بــود و کشــورهای تولیدکننــده نفــ 
ســال ســخت را پیــش رو دارنــد .الگارد افــزود :صنــدوق
بینالمللــی پــول آمــاده کمــک بــه کشــورهایی ماننــد
آذربایجــان و نیجریــه اســت بــه نحــوی کــه ایــن کشــورها
بتواننــد کاهــش بیشــتر قیمتهــای نفــت را تحمــل
کننــد .گزارشهــا نشــان میدهــد کشــور آفریقایــی
نیجریــه دســت نیــاز بــه ســوی بانــک جهانــی دراز کــرده
اســت .الگارد در ســخنرانی خــود در دانشــگاه مریلنــد
آمریــکا اظهــار داشــت :نفــت و فلــزات در شــرایط رکــود
فعلــی قیمتهایشــان ،حــدود دوســوم ارزش خــود را از
دســت دادهانــد و احتمــال م ـیرود تــا مدتــی ارزان باقــی
بماننــد .در نتیجــه ،بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه
صادرکننــده نفــت ،تحــت فشــار شــدید مالــی قــرار دارنــد
و ارزش واحــد پولــی بســیاری از آنهــا تاکنــون افــت
شــدیدی داشــته اســت.
ایران نصف سهم خود از بازار نفت اروپا
را پس گرفت
ارســال روزانــه  300هــزار بشــکه نفــت بــه اروپــا را آغــاز
خواهــد کــرد .ایــن رقــم 54 ،درصــد از کل نفتــی اســت کــه
قبــل از تحریــم هــا بــه اروپــا صــادر مــی کــرد.
وزیــر نفــت ایــران گفتــه ،شــرکت توتــال فرانســه بــا
خریــد روزانــه  160هــزار بشــکه نفــت از ایــران کــه از
روز  16فوریــه آغــاز خواهــد شــد موافقــت کــرده اســت.
ایــن شــرکت همچنیــن نســبت بــه توســعه میــدان نفتــی
آزادگان در نزدیکــی مــرز بــا عــراق و یــک پــروژه ال ان
جــی ابــراز تمایــل کــرده اســت .توتــال از ایــران خواســته

تــا اطالعــات الزم بــرای ارائــه پیشــنهاد مربــوط بــه احــداث
ایــن کارخانــه ال ان جــی در اختیــارش گذاشــته شــود.
ایــن اقــدام نشــان از عــزم ایــران بــرای عمــل بــه وعــده
هایــش مبنــی بــر برقــراری ارتبــاط مجــدد بــا مشــتریان
اروپایــی اش اســت کــه در ســال  2012بعــد از وضــع
تحریــم هــا ،خریدهــا از تهــران را متوقــف کردنــد .ایــن
تحریــم هــا مــاه گذشــته زمانــی کــه ایــران بــه مفــاد
توافــق جامــع هســته ای عمــل کــرد ،برداشــته شــدند.
بــر اســاس آمارهــای موسســه پتروماتریکــس ،اروپــا ،بــه
اســتثنای ترکیــه قبــل از تحریــم هــا ،روزانــه  550هــزار
بشــکه نفــت از ایــران وارد مــی کــرد.
شــرکت پاالیشــگاهی اســپانوال دی پترولــوس اســپانیا و
شــرکت لــوک اویــل روســیه نیــز محمولــه هــای نفتــی ای
را از ایــران خریــداری کــرده انــد کــه قــرار اســت در دو
هفتــه آینــده از جزیــره خــارگ ایــران بــه بنــادر اروپایــی
ارســال شــود.
زنگنــه همچنیــن گفتــه ،هنــوز هیــچ موافقتنامــه ای بــا
شــرکت انــی ایتالیــا امضــا نشــده اســت .وی افــزود ،انتظــار
مــی رود مقامــات ایتالیایــی در آینــده نزدیــک بــرای امضای
یــک قــرارداد خریــد روزانــه حــدود  100هــزار بشــکه نفــت
بــه تهــران بیاینــد .شــرکت پاالیشــگاهی ســاراس اس پــی
ای ایتالیــا هــم عالقمنــد بــه خریــد روزانــه  60تــا  70هــزار
بشــکه نفــت از ایــران اســت.
شــرکت هــای اروپایــی ،تــاش هــا بــرای منتفــع شــدن
از بــازار ایــران بعــد از لغــو تحریــم هــا را آغــاز کــرده
انــد .حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری ایــران در جریــان
ســفر خــود بــه پاریــس در مــاه گذشــته میــادی ،قــرارداد
خریــد  118فرونــد هواپیمــای ایربــاس را امضــا کــرد.
پــژو ســیتروئن هــم موافقــت کــرده تــا یــک کارخانــه
خودروســازی در تهــران را نوســازی کنــد.
منبع:تسنیم
ایران رابطه با مشتریان نفتی اروپایی را از
سر میگیرد

گــزارش ایســنا بــه نقــل از بلومبــرگ ،بیــژن زنگنــه
وزیــر نفــت ایــران گفتــه اســت شــرکت توتــال فرانســه
بــا خریــد روزانــه  160هــزار بشــکه نفــت از ایــران کــه
از روز  16فوریــه آغــاز خواهــد شــد موافقــت کــرده
اســت .ایــن شــرکت همچنیــن نســبت بــه توســعه

انـرژی

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

میــدان نفتــی آزادگان در نزدیکــی مــرز بــا عــراق و
یــک پــروژه ال ان جــی ابــراز تمایــل کــرده اســت.
توتــال از ایــران خواســته تــا اطالعــات الزم بــرای
ارائــه پیشــنهاد مربــوط بــه احــداث ایــن کارخانــه ال
ان جــی در اختیــارش گذاشــته شــود.
ایــن اقــدام نشــان از عــزم ایــران بــرای عمــل بــه
وعــده هایــش مبنــی بــر برقــراری ارتبــاط مجــدد
بــا مشــتریان اروپایــی اش اســت کــه در ســال 2012
بعــد از وضــع تحریــم هــا ،خریــد از تهــران را متوقــف
کردنــد .ایــن تحریمهــا مــاه گذشــته زمانــی کــه
ایــران بــه مفــاد توافــق جامــع هســته ای عمــل کــرد،
برداشــته شــدند.
براســاس آمارهــای موسســه پتروماتریکــس ،اروپــا بــه
اســتثنای ترکیــه قبــل از تحریمهــا روزانــه  550هــزار
بشــکه نفــت از ایــران وارد میکــرد.
شــرکت پاالیشــگاهی اســپانوال دی پترولئــوس اســپانیا
و شــرکت لــوک اویــل روســیه نیــز محمولــه هــای
نفتــی ای را از ایــران خریــداری کــرده انــد کــه قــرار
اســت در دو هفتــه آینــده از جزیــره خــارک ایــران بــه
بنــادر اروپایــی ارســال شــود.
زنگنــه همچنیــن گفتــه ،هنــوز هیــچ موافقتنامــه ای
بــا شــرکت انــی ایتالیــا امضــا نشــده اســت.
وی افــزود ،انتظــار مــی رود مقامــات ایتالیایــی در
آینــده نزدیــک بــرای امضــای یــک قــرارداد خریــد
روزانــه حــدود  100هــزار بشــکه نفــت بــه تهــران
بیاینــد .شــرکت پاالیشــگاهی ســاراس ایتالیــا هــم
عالقمنــد بــه خریــد روزانــه  60تــا  70هــزار بشــکه
نفــت از ایــران اســت.
شــرکت هــای اروپایــی ،تــاش هــا بــرای منتفــع
شــدن از بــازار ایــران بعــد از لغــو تحریــم هــا را آغــاز
کــرده انــد .حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری ایــران
در جریــان ســفر خــود بــه پاریــس در مــاه گذشــته
میــادی ،قــرارداد خریــد  118فرونــد هواپیمــای
ایربــاس را امضــا کــرد .پــژو ســیتروئن هــم موافقــت
کــرده تــا یــک کارخانــه خودروســازی در تهــران را
نوســازی کنــد.
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ویتول خرید نفت از ایران را تایید کرد
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بلومبــرگ ،بزرگترین شــرکت
مســتقل واســطه نفتــی جهــان اعــام کــرد کــه تجــارت بــا
ایــران بــه وضعیــت عــادی بازگشــته و ایــن شــرکت پــس از
لغــو تحریمهــا از ایــران نفــت خریــده اســت.
یــان تیلــور ،مدیرعامــل ویتــول در گفتوگــو بــا بلومبــرگ
گفتــه اســت :مــا از ایــران نفــت خریــده ایــم .بلــه مــا ایــن
کار را انجــام داده ایــم.
وی تاکیــد کــرد :مــا از تمــام فــرآورده هــای نفتــی ایــران
خریــد کردیــم .مقــداری میعانــات و همچنیــن مقــداری
فــرآورده نفتــی خریدیــم .ایــن یــک تجــارت عــادی و
نرمــال اســت.
روسیه خواستار فروش لوله نفت به ایران شد
شــرکت روســی تــی ام کــی یکــی از بزرگتریــن
تولیدکننــدگان لولههــای انتقــال نفــت و گاز در جهــان بــه
دنبــال حضــور در ایــران اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بلومبــرگ ،شــرکت تــی ام
کــی قصــد دارد بــا ورود بــه ایــران بــازار از دســت رفتــه
خــود را در دیگــر کشــورها جبــران کنــد.
بــا کاهــش چشــمگیر بهــای نفــت ،تنهــا شــرکتهای
فعــال در زمینــه اســتخراج و فــروش نیســتند کــه دچــار
زیــان شــده انــد.
ی ام کی یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان
شــرکت روســی ت 
لولههــای فلــزی در جهــان اســت کــه محصــوالت خــود را
بــه اســتخراج کننــدگان نفــت و گاز میفروشــد .بــا ســقوط
بهــای نفــت ،ایــن شــرکت نیــز بخشــی از بــازار خــود را از
دســت داده و ناچــار شــده فــروش خــود در بــازار آمریــکا و
چنــد کشــور دیگــر را متوقــف کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران بعــد از خــروج از تحریمهــا
احتمــاال بــه دنبــال نوســازی زیرســاختهای خــود در زمینــه
ی
هــای مختلــف خواهــد بــود .در دوران شــوروی ســابق ت ـ 
ام کــی بزرگتریــن صادرکننــده لولـ ه انتقــال نفــت بــه ایــران
بــود
ســایر شــرکتهای روســی نیــز عالقــه بســیاری بــه ورود
بــه بــازار ایــران نشــان داده انــد .گازپــروم و لــوک اویــل
غولهــای تولیــد کننــده نفــت و گاز روســیه ،در حــال
بررســی فرصتهــای ســرمایه گــذاری در ایــران هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مخالفت بخش خصوصی با صادرات
برق توسط وزارت نفت
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا اقتصادنیــوز ،در
خصــوص صحبتهــای مطــرح شــده بــرای صــادرات بــرق
ارزان و ورود وزارت نفــت بــه ایــن حــوزه ،عنــوان کــرد :تــا
امــروز شــاهد حضــور وزارت نفــت در عرصــه صــادرات بــرق
نبودهایــم و حتــی وزارت نیــرو بــرای انجــام فعالیتهــای
صادراتــی در حــوزه بــرق ،مجوزهــای الزم را بــه بخــش
خصوصــی نم ـیداد.
وی ادامــه داد :بخــش خصوصــی در ایــن اختالفنظرهــای
پیــش آمــده میــان دو وزارتخانه ،بــا وزارت نیرو موافق اســت
چــرا کــه معتقــد اســت کــه بــرق و صــادرات آن میتوانــد
تعیین نرخ گاز نیروگاههای صدور برق؛

بهای یکسان با گاز صادراتی
بــه گفتــه معــاون برنامهریــزی و نظــارت بــر منابــع
هیدروکربــوری وزیــر نفــت ،فرمــول قیمــت گاز بــرای
نیروگاههــای بــرق صادراتــی هماننــد فرمــول قیمــت گاز
صادراتــی ایــران بــرای همــان منطقــه در کشــور مقصــد
خواهــد بــود.
محمدمهــدی رحمتــی بــا بیــان اینکــه فرمــول نــرخ گاز
بــرای نیروگاههایــی کــه از ســوی بخشخصوصــی بــرای
بــرق صادراتــی تعییــن شــده هماننــد نــرخ گاز صادراتــی
اســت ،تصریــح کــرد :قیمــت گاز بــرای نیروگاههایــی کــه
قــرار اســت بــرق را صــادر کننــد و در نزدیــک مــرز ترکیــه
یــا در ایــن کشــور احــداث میشــوند ،هماننــد قیمــت گاز
صادراتــی بــه ایــن کشــور اســت یــا نیروگاههایــی کــه
در کشــور یــا مــرز عــراق احــداث میشــود متناســب بــا
قیمــت گاز در قــرارداد بــا عــراق اســت.
وی دربــاره اینکــه برخــی مدیــران دولتی خواســتار قیمتی
هماننــد قیمــت خــوراک پتروشــیمی بــرای ســوخت
نیروگاههــای بــرق صادراتــی هســتند ،تصریــح کــرد :گاز
بــرای پتروشــیمیها قــرار اســت بــه عنــوان خــوراک

ارزش افــزوده ایجــاد کنــد و بســیاری از کشــورهای همســایه
بــه بــرق ایــران نیــاز دارنــد .در عیــن حــال ،مــراودات برقــی
میــان ایــران و کشــورهای دیگــر میتوانــد یــک رابطــه
مناســب در حــوزه دیپلماســی ایجــاد کنــد.
صالحــی عنــوان کــرد :در ایــن میــان شــاهد هســتیم کــه
وزارت نفــت بــه دلیــل پاییــن آمــدن قیمــت نفــت و مــازاد
بــودن چیــزی در حــدود  100میلیــون مترمکعــب گاز
تولیــدی ،بــه فکــر تبدیــل گاز بــه بــرق و صــادرات آن افتاده
اســت .در ایــن میــان ،بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی
بــه دلیــل رقابتــی کــه وزارت نفــت قصــد دارد در حــوزه
صــادرات گاز بــا بخــش خصوصــی داشــته باشــد ،موافــق
ایــن کار نیســت .در حقیقــت بخــش خصوصــی بــا ورود
مســتقل دولــت بــه حــوزه صــادرات و کنــار گذاشــتن بخــش
خصوصــی موافــق نیســت.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران عنــوان کــرد:
دولــت چــه در حــوزه صــادرات گاز و چــه در حــوزه صــادرات
اســتفاده شــود در حالــی کــه در نیــروگاه قــرار اســت بــا
تبدیــل انــرژی ،بــرق تولیدشــده از ایــن نیروگاههــا بــرای
صــادرات اختصــاص پیــدا کنــد.
معــاون وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :فرمــول گاز بــرای تولیــد
بــرق صادراتــی هماننــد فرمــول صــادرات گاز محاســبه
میشــود و قیمــت گاز بــرای اختصــاص بــه نیروگاههــا
بــه منظــور تولیــد بــرق صادراتــی ،حــدود قیمــت گاز
صادراتــی ایــران خواهــد بــود.
وزارت نفــت بــرای متنوعســازی صــادرات گاز برنامــه
صــادرات بــرق از طریــق گاز را در برنامــه دارد کــه در ایــن
زمینــه تاکنــون پنــج توافقنامــه بــا بخشخصوصــی در
ایــن زمینــه امضــا کــرده اســت کــه هیچکــدام تاکنــون
از شــرکت توانیــر بــرای صــادرات بــرق مجــوز دریافــت
نکردهانــد .جانمایــی نیروگاههــا ،ســرمایهگذاری
و توجیــه اقتصــادی ســه موضــوع مهــم در ســاخت
نیروگاههایــی هســتند کــه قــرار اســت اقــدام بــه
صــادرات بــرق کننــد ضمــن اینکــه راندمــان ایــن
نیروگاههــا اهمیــت باالیــی دارد و برخــاف نیروگاههــای
کشــور بایــد دارای راندمانــی بــاالی  ۵٠درصــد باشــند تــا
بتواننــد بــا دیگــر عرضهکننــدگان بــرق در کشــورهای
هــدف رقابــت کننــد ،راندمــان نیروگاههــای کشــور
هماکنــون حــدود  ٣۵درصــد اســت.

انـرژی

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

بــرق نبایــد مســتقل وارد شــود .بلکــه بایــد در کنــار بخــش
خصوصــی اقــدام بــه ایــن کار کنــد تــا بتوانــد کشــور را بــه
هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل کنــد.
وی معتقــد اســت کــه در صــورت مســتقل عمــل کــردن
وزارت نفــت در ایــن رابطــه ،احتمــال ایجــاد اختالفهــای
قیمتــی در حــوزه صــادرات بــرق بیشــتر میشــود و ممکــن
اســت برخــی رقبــای ایــران از ایــن تنــوع ارقــام سوءاســتفاده
کننــد و قیمــت بــرق ایــران را ارزان کننــد.
صالحــی تاکیــد کــرد :در صورتــی کــه دولــت در کنــار
بخــش خصوصــی اقــدام بــه صــادرات بــرق کنــد ،ایــن
مشــکالت ایجــاد نمیشــود .تجربــه تلخــی کــه در حــوزه
صــادرات ســیمان در مــرز کشــور اتفــاق افتــاد و قیمتهــا را
از  80بــه  40دالر رســاند ،نبایــد در حــوزه بــرق تکــرار شــود.
وی در عیــن حــال پیشــنهاد کــرد کــه یــک رگوالتــوری
حاکمیتــی در حــوزه انــرژی ایجــاد شــود تــا جوابگــوی همــه
ایــن مســائل باشــد.

افزایش  ۶۰هزار بشکه ای ظرفیت
انتقال نفت
محســن دهانــزاده ،مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت
و گاز کارون بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :بــا توجــه بــه تعهــد
ایــن شــرکت در تامیــن خــوراک پاالیشــگاه هــای کشــور،
طــی یــک اقــدام اصالحــی در خــط لولــه  ۲۰اینــچ انتقــال
نفــت میــدان آســماری ،واحــد بهــره بــرداری منصــوری بــه
خــط لولــه  ۲۴اینــچ سراســری انتقــال نفــت در تلنبــه خانــه
شــهید مصاحــب اهــواز متصــل شــد.
وی افــزود :طــی ایــن اقــدام امــکان اســتفاده از نفــت مخــزن
آســماری واحــد منصــوری بــه عنــوان خــوراک پاالیشــگاه
هــای داخلــی بــه میــزان  ۶۰هــزار بشــکه فراهــم شــد.
دهانــزاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه نفــت تولیــدی مخــزن
آســماری اهــواز بــه دلیــل کیفیــت مطلــوب ،عمــده تریــن
خــوراک پاالیشــگاههای شــمالی و آبــادان اســت ،یــادآور
شــد :شــرکت بهــرهبــرداری نفــت و گاز کارون در مجمــوع
روزانــه بیــش از  ۵۰۰هــزار بشــکه نفــت را بــه پاالیشــگاه
هــای داخلــی ارســال مــی کنــد کــه بــا انجــام ایــن اصالحیــه
امــکان هدایــت نفــت آســماری تولیــدی واحــد بهــرهبــرداری
منصــوری بــه خــط لولــه  ۲۴اینــچ سراســری نفــت آســماری
اهــواز فراهــم شــد.
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اول مجوز از توانیر؛ بعد مشارکت در
صادرات برق
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران تاکیــد کــرد:
بخــش خصوصــی بــرای صــادرات بــرق از طریــق گاز بایــد
مجوزهــای الزم را از توانیــر دریافــت کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا کاملــی بــا بیــان ایــن کــه در
تمــام توافقنامــه هایــی کــه بــا بخــش خصوصــی بــرای
صــادرات بــرق از طریــق گاز انجــام شــده ،اجــرای توافقنامــه
منــوط بــه دریافــت مجــوز از توانیــر شــده اســت ،تصریــح
کــرد :شــرکتهای عالقــه منــد بــرای صــادرات بــرق پــس از
گرفتــن مجــوز از توانیــر و دیگــر مجوزهــای الزم مــی تواننــد
بــرای مذاکــره نهایــی بــه ایــن شــرکت مراجعــه کننــد.
وی اعــام کــرد :شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران در تمــام
مذاکــرات و متــن توافــق نامــه هایــی کــه بــا نماینــدگان
بخــش خصوصــی امضــا شــده ،آورده کــه دریافــت مجــوز
بــرای صــادرات بــرق از شــرکت توانیــر بــه عهــده شــرکت
متقاضــی اســت.
کاملــی تاکیــد کــرد :شــرکتهای عالقــه مند بخــش خصوصی
بــرای صــادرات بــرق پیــش از نهایــی کــردن مذاکــره بــا
شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بایــد مجوزهــای الزم را از
توانیــر دریافــت کننــد.
بــر اســاس گــزارش وزارت نفــت ،مدیرعامــل شــرکت ملــی
صــادرات گاز ایــران پیشــتر نیــز بــا بیــان ایــن کــه بــدون
گرفتــن مجــوز از شــرکت توانیــر امــکان صــادرات بــرق
وجــود نــدارد بــه بحــث اقتصــادی ایــن برنامــه نیــز اشــاره و
اظهــار کــرده بــود :کاهــش شــدید قیمــت نفــت و گاز ســبب
شــد تــا شــرکتهایی کــه بــا آنهــا بــه توافــق رســیدیم اقــدام
بــه بررســی بیشــتر اقتصــادی انجــام و اجــرای صــادرات بــرق
از طریــق گاز کننــد.
کاملــی دربــاره ایــن کــه آیــا تاکنــون مجــوزی از ســوی
توانیــر بــرای ایــن شــرکتها صــادر شــده اســت ،اعــام کــرده
بــود :هنــوز هیچکــدام از شــرکتها موفــق بــه دریافــت مجــوز
از توانیــر نشــده انــد.
انجــام صــادرات بــرق از ســوی وزارت نفــت بــه نوعــی تنــوع
ســازی در صــادرات گاز بــوده و یکــی از راههــای تنــوع
بخشــی بــه صــادرات گاز ،تبدیــل آن بــه بــرق اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انعقاد قراردادهای جدید میان
ایران و ایتالیا؛ اینبار در تهران
بعــد از ســفر دو هفتــه پیــش رییسجمهــور و هیات
بــزرگ اقتصــادی ایــران بــه ایتالیــا ،امــروز هیــات
بلنــد پایــهای از ایتالیــا بــه سرپرســتی وزیــران
کشــاورزی و حمــل و نقــل و امــور زیربنایــی ایــن
کشــور وارد ایــران میشــوند تــا مســیر توســعه
روابــط اقتصــادی و تجــاری دو کشــور را در دوران
پســا برجــام ادامــه دهنــد.
در جریــان ســفر هیــات بلنــد پایــه سیاســی و اقتصــادی
ایــران بــه ایتالیــا کــه بــرای اولیــن بــار جمعــی از فعــاالن
بخــش خصوصــی هــم آن را همراهــی میکردنــد ،بیــش
از  18میلیــارد دالر قــرارداد در بخشهــای مختلــف امضــا
شــد.
در ایــن ســفر ایــران و ایتالیــا  14ســند همــکاری در
بخشهــای حمــل و نقــل ،راهآهــن ،همــکاری هــای
آموزشــی و پزشــکی ،بازرگانــی ،ایمنــی ،همکاریهــای
بنــدری ،کشــاورزی ،حفــظ نباتــات و دارو قــرارداد و
تفاهمنامــه امضــا کردنــد.
ت بــا
همچنیــن بخــش خصوصــی در مذاکــرات و مالقــا 
بخــش خصوصــی ایتالیــا در مجمــوع حــدود ســه میلیــون
یــورو در زمینههــای فــوالد ،کشــتی ســازی و بخشهــای
زیربنایــی تفاهمنامــه منعقــد کــرد.
امــا در ســفر دو روزه هیــات ایتالیایــی بــه ایــران ،جمعــی
از مدیــران ارشــد صنایــع و نزدیــک بــه  200موسســه و
شــرکت بخــش خصوصــی و دولتــی حضــور دارنــد کــه
پیشبینــی میشــود دربــاره قرادادهــای جدیــد کــه
مهتریــن آنهــا مربــوط بــه حــوزه انــرژی و کشــاورزی
اســت ،مذاکــره شــود.
قــرار اســت نماینــده شــرکت نفتــی «انــی» هیــات ایتالیایــی
را همراهــی کنــد تــا دربــاره حضــور مجــدد ایــن شــرکت
بعــد از دوران تحریــم در ایــران گفــت و گــو کنــد.
ایــن شــرکت در تــاش اســت کــه بــرای ســرمایهگذاری
خارجــی از دیگــر رقبــای خــود از جملــه شــرکت توتــال،
شــل و  ...جــا نمانــد و ســهمی از بــازار ایــران داشــته باشــد
و بخشــی از نفــت مــورد نیــاز خــود را از ایــران تهیــه کنــد.

شــرکت ایتالیایــی انــی پیــش از تحریــم هــای نفتــی علیــه
ایــران در پــروژه هــای توســعه فازهــای  4و  5پــارس جنوبی
و میادیــن نفتــی دارخویــن ایــران حضــور داشــته اســت.
همچنیــن عــاوه برحضــور شــرکت انــی ،مدیرانی از شــرکت
بیمــه ســاچه ،چنــد بانــک معتبــر ایتالیایــی ،شــرکت هــای
خودروســازی و داروســازی در ایــن ســفر حضــور خواهــد
داشــت؛ مدیرانــی کــه بــه نظــر میرســد بــرای تحکیــم
و پیگیــری قراردادهایــی کــه در ســفر هیــات ایرانــی بــه
ایتالیــا منعقــد شــده اســت بــه ایــران آمــده انــد.
پیــش از ایــن وزیــر حمــل و نقــل و امــور زیربنایــی ایــن
کشــور در آســتانه ایــن ســفر گفــت کــه «ایــران بــا توجــه
بــه موقعیــت اســتراتژیک و جغرافیایــیاش دروازهای مهــم
بــرای تمــام مشــرقزمیــن ،از افغانســتان و پاکســتان تــا
قفقــاز و تمــام آســیای میانــه محســوب مـی شــود و ایتالیــا
نیــز دروازه اروپــا در مدیترانــه بــه شــمار میآیــد».
وی گفتــه کــه «در ســفر بــه تهــران ،روزهــای کاری بســیار
مهمــی را بــرای بررســی تــکتــک پروندههــا در پیــش
خواهیــم داشــت و طــرحهــای بســیار مهــم و بــا ارزش
میلیــارد یورویــی بــرای ســرمای ه گــذاری در طرحهــای
جدیــد در دســت اســت».
منبع :ایسنا

تامین آب بسیار هزینهبر شده است

وزیــر نیــرو گفــت :در حــال حاضــر تامیــن آب
بســیار هزینهبــر شــده اســت ،لــذا نیازمنــد
ســرمایهگذاری زیــادی در کارهــای اولیــه،
نگهــداری شــبکه و مســائل دیگــر هســتیم.
حمیــد چیتچیــان در مراســم رونمایــی از طرحهــای
ویــژه آبرســانی شــهرها و روســتاهای کشــور کــه در راســتای
اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه
ارتقــاء تولیــد ملــی برگــزار شــده بــود ،اظهــار کــرد :بــا
توجــه بــه اینکــه انتقــال آب هزینههــای بســیار ســنگینی
را بــه کشــور تحمیــل میکنــد و مــا نیــاز بــه پمپــاژ داریــم،
لــذا بایــد هزینههــای مســتمر انــرژی بــه طــور برنامهریــزی
شــدهای تامیــن شــود.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :بــه دلیــل وجــود آالیندههــای
صنعتــی زهــاب کشــاورزی و فاضــاب شــهری کیفیــت
منابــع آب در ســالهای اخیــر کاهــش یافتــه بــود ،لــذا
مجبــور بــه احــداث تصفیهخانــه شــدیم کــه ایــن مســاله

انـرژی

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

نیــز هزینههــای زیــادی را بــه ارمغــان آورد.
چیتچیــان بــا بیــان اینکــه توانســتیم مشــکل کیفیــت
آب را برطــرف کنیــم ،گفــت :ایــن موضــوع هزینههــای
زیــادی را بــه مــا تحمیــل کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه
مســالهی آب یکــی از مــوارد اصلــی جامعــه اســت لــذا بایــد
بــه هزینههــای آن نیــز توجــه شــود.
بــه گفتــه وی در برخــی مــوارد انتقــال آب کفایــت نمیکنــد
و مجبــور بــه اســتفاده از آب شــیرینکنها میشــویم کــه
ایــن مســاله هــر مترمکعــب  3000تومــان بــرای وزارت نیــرو
هزینه دارد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیــش از
 120طــرح آبرســانی بــه شــهرهای کشــور در دســت اجــرا
داریــم ،اظهــار کــرد 60 :درصــد هزینههــای ایــن طرحهــا
مربــوط بــه لولههــای فــوالدی اســت کــه در آنجــا اســتفاده
میکنیــم.
چیتچیــان ادامــه داد :بــه دلیــل وجــود محدودیتهــای
اعتبــاری الزاماتــی را از جملــه افزایــش مشــارکت بخــش
خصوصــی در نظــر گرفتهایــم ،امــا ایــن مســاله بــه ایــن
معنــا نیســت کــه تنهــا نیازمنــد ســرمایه بخــش خصوصــی
باشــیم ،بلکــه نیازمنــد مدیریــت و توانمنــدی اجرایــی آنهــا
نیــز هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه یــک مشــارکت ملــی بســیار قــوی
بــرای حــل نیازهــای آبــی کشــور الزم اســت ،افــزود :نیازمند
مشــارکت بانکهــا ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
کشــور و صنــدوق توســعه ملــی در راســتای حــل ایــن
مســائل هســتیم کــه البتــه تاکنــون نیــز ایــن ســازمانها
همکاریهــای خوبــی را بــا وزارت نیــرو داتــه اســت.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه وضعیــت ایــران گفــت :ایــران از
نظــر مســائل آبــی در شــرایط ویــژهای قــرار گرفتــه اســت،
چــرا کــه بارندگیهــا از نظــر میــزان ،شــدت ،مــدت و نــوع
تغییــرات بســیار جــدی کردهانــد.
چیتچیــان ادامــه داد :در نتیجــه ایــن تغییــر اقلیــم درجــه
حــرارت متوســط کشــور بیــش از یــک درجــه افزایــش
یافتــه و موجــب شــده کــه میــزان بارندگیهــا کاهــش و
تبخیــر آب افزایــش پیــدا کنــد.
بــه گفتــه وی افزایــش جمعیــت ،توســعه شهرنشــینی و
صنعــت موجــب شــده کــه کشــور نیازمنــد منابــع آبــی
بیشــتری باشــد و بهطــور کلــی بایــد گفــت کــه در شــرایط
فعلــی مصــرف افزایــش و منابــع آبــی کاهــش پیــدا کــرده
اســت ،لــذا در ایــن شــرایط نیازمنــد یــک مدیریــت مصــرف
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بــرای حفــظ کشــور هســتیم.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه تامیــن آب از حیــث منبــع و
منابــع مالــی دچــار چالشهــای جــدی اســت ،گفــت :در
زمــان هــای گذشــته در کنــار هــر شــهر و روســتا منابــع
آبــی وجــود داشــت ،امــا در حــال حاضــر بــه دالیــل مختلف
مصــرف افزایــش پیــدا کــرده و دیگــر منابــع آبــی پاســخگو
نیســتند ،لــذا مجبــور بــه انتقــال آب بــا هزینههــای گــزاف
هســتیم.

یک شرکت فرانسوی خواستار
تولید برق از زباله در ایران شد
ه گــزارش بــرق نیــوز ،در روزهــای اخیــر جلســه ای
در مجموعــه وزارت نیــرو بــا ســرمایه گــذاران خارجــی
برگــزار شــد کــه محــور مــورد بحــث در ایــن جلســه،
توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر و نــو در ایــران بــود
بنــا بــر ایــن گــزارش بــه نقــل از تســنیم؛ مدیــران
شــرکت  CNIMفرانســه در ایــن جلســه از ظرفیــت
هــای فنــی و مالــی شــرکت خــود در زمینــه تولیــد
بــرق از زبالــه مطالبــی را بیــان کردنــد و ســواالتی را
در خصــوص مطالــب فنــی و نحــوه همــکاری هــای
مشــترک از جملــه در زمینــه هــای تمرکــز بــر امحــاء
زبالــه ،اســتانداردهای انتشــارات نیــروگاه ،بازدهــی
نیــروگاه و بازدهــی تولیــد بــرق در ایــران بیــان کردنــد
کــه ایــن مباحــث مــورد تبــادل نظــر بیــن مدیــران
شــرکت فرانســوی و مدیــران ســازمان انــرژی هــای
نــوی ایــران قــرار گرفــت.
در ایــن جلســه موضــوع نیــاز بــه تصویــب gate fee
از طــرف شــهرداری هــا در خصــوص زبالــه تحویلــی از
ســوی شــهرداری هــا بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن
بخــش مــورد بررســی قــرار گرفــت و شــرکت CNIM
ضمــن معرفــی فعالیــت هــای انجــام یافتــه در حــوزه
زبالــه ســوز  ،آمادگــی خــود را بــرای فعالیــت در ایــران
در زمینــه تولیــد بــرق از زبالــه اعــام کــرد.
مقررشــده تــا دو طــرف ضمــن بررســی مباحــث مطــرح
شــده در ایــن جلســه و بررســی شــرایط یکدیگــر ،زمــان
دیگــری بــرای برگــزاری جلســه بعــدی و اعــام نظــر
نهایــی بــرای فعالیــت ایــن شــرکت فرانســوی در ایــران
را اعــام کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فاصله  ۵درصدی تا «رلهشدن» پستهای
بـــــــــرق
پســتهای بــرق در کشــور گفــت :در زمینــه صنعــت
بــرق هــر شــرکت و واحــد تولیــدی کــه بخواهــد کار
کنــد ناچــار اســت تمــام اســتانداردهای بینالمللــی را
رعایــت کنــد .یکــی از دالیــل ایــن موضــوع اهمیــت ایــن
صنعــت و خســارتهای جبرانناپذیــری اســت کــه
در صــورت رعایــت نکــردن آنهــا بــه افــراد و واحدهــا
وارد میشــود .غیاثالدیــن بــا بیــان اینکــه قطــع بــرق
خســارتهای بســیار زیــادی را وارد میکنــد ،توضیــح
داد :از دیگــر دالیلــی کــه رعایــت اســتانداردهای صنعــت
بــرق را الزامــی میکنــد خســارتهای قطــع بــرق بــه
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســت .هیــچ کشــوری
بــرای ارزان بــودن قطعــات مــورد نیــاز غیراســتاندارد
حاضــر نیســت ایــن خســارتها را بــه دیگــر صنایــع
تحمیــل کنــد .دبیــر ســندیکای صنعــت بــرق همچنیــن
افــزود :در ایــران اکنــون فنــاوری مــورد نیــاز کــه بتوانــد
تولیــدات اســتاندارد داشــته باشــد ،وجــود دارد و عمــده
تولیدکننــدگان ایرانــی فنــاوری مــورد نیــاز خــود را
از معتبرتریــن شــرکتهای اروپایــی گرفتهانــد و بــه
تولیــد میپردازنــد .غیاثالدیــن بــا اشــاره بــه اینکــه
در ســالهای تحریــم خطــری کــه بــرای صنعــت بــرق
ایــران وجــود داشــت واردات تجهیــزات مــورد نیــاز از
کشــور چیــن بــود ،بیــان کــرد :ایــن کار میتوانســت
خطــرات زیــادی بــرای صنعــت برق کشــور داشــته باشــد
کــه خوشــبختانه بــا حمایــت از واحدهــای داخلــی ایــن
نیــاز رفــع شــده و تولیــدات کنونــی از اســتانداردهای
الزم برخــوردار اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه طراحــی
و آزمایــش پســتهای بــرق اکنــون در کشــور انجــام
میشــود ،توضیــح داد :بخشــی از قطعــات مــورد نیــاز
بــرای پســتهای بــرق کــه شــامل رلههــای حفاظتــی
اســت اکنــون از خــارج از کشــور تامیــن میشــود .در
صورتــی کــه ســفارش ســاخت ایــن نــوع از رلههــا بــه
حــدی باشــد کــه بتــوان تولیــد آن را در کشــور انجــام
داد اکنــون آمادگــی تولیــد وجــود دارد و میتــوان در
ایــن زمینــه هــم بینیــاز شــد

انـرژی
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از فعالیــت هــای ایــن شــرکت را در دو دهــه گذشــته و
ســاخت بیــش از  200پــروژه ارائــه و اظهــار کــرد :ایــران
ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه هــاب (قطــب) انــرژی منطقــه
را دارد و بــا توجــه بــه ایــن مهــم ،صانیــر مــی توانــد در
زمینــه خریــد و انتقــال بــرق بــه ایــران و توزیــع آن بــه
دیگــر کشــورها همــکاری داشــته باشــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ظرفیــت  21ســهامدار ایــن
شــرکت و پیمانــکاران همــکار صانیــر ،بــرای ســاخت
نیــروگاه در قزاقســتان و همچنیــن صــادرات کاال و
خدمــات فنــی و مهندســی در بخــش انــرژی بــه ایــن
کشــور اعــام آمادگــی کــرد.
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :صانیــر بــه عنــوان یــک
برنــد ملــی و بیــن المللــی ایرانــی ،در ســال هــای گذشــته
در پــروژه هــای زیــادی از شــرق آســیا تــا آمریــکا حضــور
داشــته و رویکــرد امــروز آن ،توســعه بــازار و حضــور در
کشــورهای همســایه شــمالی ایــران اســت .

در ایــن دیــدار دو طــرف بــر تهیــه پیــش نویــس
توافقنامــه و قراردادهــای همــکاری در بخــش هــای
مــورد اشــاره تاکیــد کردنــد.
«امــان نیــاز یرزانــف» معــاون وزیــر ســرمایه گــذاری و
توســعه قزاقســتان« ،بغــداد امریــوف» ســفیر قزاقســتان
در تهــران و «نورالدیــن امــان کــول» مدیرعامــل شــرکت
 KAZNEXایــن کشــور در ایــن دیــدار حضــور
داشــتند.
روز گذشــته (دوشــنبه) نشســت تجــاری ایــران-
قزاقســتان در محــل اتــاق ایــران بــا همــکاری شــورای
بازرگانــی مشــترک ایــران -قزاقســتان و بــا حضــور
معــاون بیــن الملــل اتــاق ایــران ،رئیــس اتــاق بازرگانــی
بیــن الملــل قزاقســتان و رؤســای شــورای بازرگانــی
مشــترک ایــران و قزاقســتان برگزارشــد و در آن تفاهــم
نامــه همــکاری بیــن شــوراهای بازرگانــی مشــترک دو
کشــور امضــا شــد.
صانیــر اینــک  18پــروژه انــرژی را در کشــورهای
پاکســتان ،افغانســتان ،ارمنســتان ،عــراق ،ســوریه،
کردســتان عــراق ،اتیوپــی ،ســریالنکا و عمــان بــه ارزش
بیــش از  860میلیــون دالر در دســت اجــرا دارد.

نشــان کــرد :خوشــبختانه کارهــای برجــام در حــال نتیجــه
دادن اســت و بســیاری از منابــع کشــور در حــال آزاد ســازی
اســت .در ایــن شــرایط فکــر مــی کنــم کــه از نظــر اقتصادی
هــم از جهــت ســرمایهگذاری و هــم از نظــر تولیــد در
جهــت اشــتغال روزهــای خوبــی پیــش روی کشــور قــرار
دارد و ان شــاء اهلل ســال آینــده ســال خوبــی در ایــن زمینــه
خواهــد بــود.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران
اســتعدادها و موقعیــت هــای بســیار خوبــی در اختیــار
دارد گفــت :بــه دلیــل موقعیــت اســتثنایی ایــران
اســت کــه امــروز بســیاری عالقهمندنــد کــه بــا ایــران
همــکاری داشــته باشــند  .در همیــن راســتا مــن بــه همــه
عالقهمنــدان بــه تولیــد کشــور کــه گاهــی نگــران مــی
شــوند و فکــر میکننــد در ایــن شــرایط ممکــن اســت
تولیــد داخلــی فرامــوش شــود و بیشــتر بــه ســمت کاالهــای
مصرفــی خارجــی برویــم ،اطمینــان مــی دهــم کــه مدیرانــی
کــه حضــور دارنــد مدافعــان اصلــی تولیــد داخلــی بــوده و

هســتند و ایــن موضــوع در کارنامــه آنهــا نیــز ثبــت شــده
اســت.
جهانگیــری تصریــح کــرد :اجــازه نخواهیــم داد کــه تولیــد
داخــل در چنیــن شــرایطی آســیب ببینــد بــه همیــن
دلیــل هــر خارجــی کــه قصــد ســرمایهگذاری در ایــران
دارد بایــد باانگیــزه اســتفاده از ظرفیــت هــای ایــران وارد
شــود.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنیــن بــه اهــداف ســفر
امــروز خــود بــه اســتان قــم اشــاره کــرد و بــا تاکیــد بــر
اینکــه ایــن ســفر کاری اســت ،اظهــار کــرد :در ایــن ســفر
از تعــدادی از پــروژه هــای آمــاده بهــره بــرداری بازدیــد
کردیــم و همچنیــن در گفتوگــو بــا مســئوالن اســتان
در جریــان مشــکالت پیــش روی ایــن اســتان قــرار
گرفتیــم .همچنیــن زیــارت حــرم حضــرت معصومــه
(س) دیــدار بــا تعــدادی از مراجــع از دیگــر برنامههــای
ســفر امروزمــا خواهــد بــود.
منبع :ایسنا

درخواست قزاق ها برای همکاری دوجانبه با شرکت صانیر
صانیــر اینــک  18پــروژه انــرژی را در کشــورهای
پاکســتان ،افغانســتان ،ارمنســتان ،عــراق،
ســوریه ،کردســتان عــراق ،اتیوپــی ،ســریالنکا
و عمــان بــه ارزش بیــش از  860میلیــون دالر در
دســت اجــرا دارد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا « ،آســت سیکشــف»
وزیــر ســرمایه گــذاری و توســعه قزاقســتان در ایــن دیــدار
بــا اشــاره بــه جایــگاه ایــران در منطقــه و ظرفیــت انــرژی
کشــورمان افــزود :بررســی کارشناســان مــا حاکــی اســت
صانیــر شــرکتی بــزرگ و بیــن المللــی اســت و بــرای
همــکاری هــای دو جانبــه بــا ایــن شــرکت آمادگــی کامــل
داریــم .
بــه گفتــه وی ،اســتراتژی قزاقســتان همــکاری بــا
کشــورهای همســایه و دوســت همچــون ایــران با اســتفاده
از توانمنــدی شــرکت هــا و پیمانــکاران آنهــا اســت.
در ایــن دیــدار بهمــن صالحــی مدیرعامــل صانیر گزارشــی

مدیران مدافعین اصلی تولید
داخلی هستند
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه مــردم
اطمینــان مــی دهیــم کــه مدیرانــی کــه حضــور دارنــد
مدافعیــن اصلــی تولیــد داخلــی بــوده و هســتند اظهــار
کــرد :اجــازه نخواهیــم داد کــه تولیــد داخلــی کشــور در
شــرایط پســاتحریم آســیب ببینــد.
اســحاق جهانگیــری در حاشــیه ســفر یــک روزه خــود بــه
اســتان قــم در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح
آبرســانی بــه شــهرها و روســتاهای کشــور خاطــر نشــان
کــرد :حــدود  5میلیــارد تومــان از منابــع بــه ایــن طــرح
تخصیــص داده شــده تــا بتوانیــم آب شــرب مطلــوب و بــا
کیفیتــی را بــه حــدود  33میلیــون نفــر جمعیــت کشــور
برســانیم.
وی بــا اشــاره بــه فضــای کشــور پــس از برجــام خاطــر
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره بیست چهار  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و چهار

فقط  6میلیارد دالر به ایران میآید

شرط افزایش صـادرات گاز به
ارمنســــتان؛

قفقاز بازار جدید
گاز ایــــــران

مدیرعامــل شــرکت صــادرات گاز بــا بیــان اینکــه افزایــش
صــادرات گاز ایــران بــه ارمنســتان در گــرو ســاخت خــط جدیــد
انتقــال بــرق بیــن دو کشــور اســت ،گفــت کــه امــکان افزایــش
پنــج برابــری صــادرات گاز بــه ایــن کشــور همســایه وجــود دارد.
علیرضــا کاملــی دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات گاز طبیعــی
ایــران بــه ارمنســتان گفــت :در حــال حاضــر بــه طــور متوســط
روزانــه حــدود یــک میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی ایــران بــه
ایــن کشــور همســایه صــادر میشــود.
مدیرعامــل شــرکت صــادرات گاز ایــران با اعــام اینکــه صادرات
گاز در ازای تهاتــر بــا بــرق بیــن دو کشــور انجــام میشــود،
تصریــح کــرد :براســاس قــرارداد مشــترک بیــن دو کشــور حتــی
امــکان افزایــش حجــم صــادرات گاز ایــران بــه ارمنســتان تــا
ســقف پنــج میلیــون مترمکعــب در روز وجــود دارد.
ایــن مقــام مســوول ،یکــی از مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار
در افزایــش صــادرات گاز ایــران بــه ارمنســتان را ایجــاد
زیرســاختهای الزم توســط ایــن کشــور عنــوان کــرد و افــزود:
براســاس فــاز دوم قــرارداد منعقــد شــده تهاتــر گاز و بــرق بیــن
ایــران و ارمنســتان بایــد ایــن کشــور اقــدام بــه ســاخت خطــوط
جدیــد انتقــال بــرق بکنــد.
کاملــی بــا یــادآوری اینکــه اخیــرا ارمنســتان عملیــات احــداث
خــط انتقــال خــط  ۴۰۰کیلوولــت بــرق را آغــاز کــرده اســت،
بیــان کــرد :براســاس اعــام ایــن کشــور ،پیشبینــی میشــود
ســاخت ایــن خــط جدیــد انتقــال بــرق تــا دو ســال آینــده بــه
پایــان برســد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران در پایــان
خاطرنشــان کــرد :در صــورت ســاخت و بهرهبــرداری از ایــن
خــط جدیــد انتقــال بــرق امــکان افزایــش صــادرات گاز هــم بــه
ایــن کشــور همســایه فراهــم میشــود.
در همیــن حــال ،کاملــی چنــدی قبــل بــا اشــاره بــه توافــق
مقدماتــی انجــام شــده بــا گرجســتان بــه منظــور صــادرات گاز
گفتــه بــود :ایــران فعــا هیــچ برنامـهای بــرای صــادرات گاز بــه
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اروپــا از مســیر خــط لولــه نــدارد.
بــه گــزارش مهــر ،تابســتان ســالجاری قــرارداد ســاخت
خــط ســوم انتقــال بــرق دومــداره  ۴۰۰کیلوولتــی بــه ارزش
تقریبــی بیــش از  ۱۰۷میلیــون یــورو بیــن دو شــرکت از ایــران
و ارمنســتان امضــا شــد.
خــط ســوم انتقــال بــرق دومــداره  ۴۰۰کیلوولتــی جدیــد
بیــن ایــران و ارمنســتان  ۲۷۵کیلومتــر طــول دارد کــه قــرار
اســت تمامــی مراحــل تامیــن کاال و تجهیــزات ،ســاخت ،نصــب،
راهانــدازی توســط ایرانیهــا انجــام شــود.
پیشبینــی میشــود بــا احــداث ایــن شــبکه جدیــد بــرق،
حجــم مبــادالت برقــی بیــن ایــران و ارمنســتان از  ۳۰۰مگاوات
فعلــی بــه حــدود یکهــزار مــگاوات افزایــش یابــد ضمــن آنکــه
حــدود  ۷۰درصــد از مســیر ســاخت ایــن خــط جدیــد انتقــال
بــرق در مناطــق کوهســتانی احــداث خواهــد شــد.
یکــی از مهمتریــن مزیتهــای بهرهبــرداری از ایــن خــط
جدیــد انتقــال بــرق در کنــار توســعه مبــادالت برقــی ایــران
و ارمنســتان ،اتصــال شــبکه بــرق ایــران بــه کشــورهای
گرجســتان و روســیه اســت کــه زمینــه انتقــال و ترانزیــت بــرق
بیــن کشــورهای مختلــف حــوزه قفقــاز را فراهــم میکنــد.
بخشخصوصــی بــرای صــادرات بــرق بایــد از توانیــر مجــوز
داشــته باشــد
ایــن مقــام مســوول همچنیــن درخصــوص موضــوع صــادرات
بــرق تاکیــد کــرد :بخشخصوصــی بــرای صــادرات بــرق از
طریــق گاز بایــد مجوزهــای الزم را از توانیــر دریافــت کنــد.
علیرضــا کاملــی بــا بیــان اینکــه در تمــام توافقنامههایــی
کــه بــا بخشخصوصــی بــرای صــادرات بــرق از طریــق گاز
انجــام شــده ،اجــرای توافقنامــه منــوط بــه دریافــت مجــوز از

توانیــر شــده اســت ،تصریــح کــرد :شــرکتهای عالقهمنــد
بــرای صــادرات بــرق پــس از گرفتــن مجــوز از توانیــر و دیگــر
مجوزهــای الزم میتواننــد بــرای مذاکــره نهایــی بــه ایــن
شــرکت مراجعــه کننــد.
وی اعــام کــرد :شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران در تمــام
مذاکــرات و متــن توافقنامههایــی کــه بــا نماینــدگان
بخشخصوصــی امضــا شــده ،آورده کــه دریافــت مجــوز بــرای
صــادرات بــرق از شــرکت توانیــر برعهــده شــرکت متقاضــی
اســت.
کاملــی تاکیــد کــرد :شــرکتهای عالقهمنــد بخشخصوصــی
بــرای صــادرات بــرق پیــش از نهایــی کــردن مذاکــره بــا
شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بایــد مجوزهــای الزم را از
توانیــر دریافــت کننــد.
براســاس ایــن گــزارش ،مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز
ایــران پیشــتر نیــز بــا بیــان اینکــه بــدون گرفتــن مجــوز از
شــرکت توانیــر امــکان صــادرات بــرق وجــود نــدارد ،بــه بحــث
اقتصــادی ایــن برنامــه نیــز اشــاره و اظهــار کــرده بــود :کاهــش
شــدید قیمــت نفــت و گاز ســبب شــد شــرکتهایی کــه بــا
آنهــا بــه توافــق رســیدیم ،اقــدام بــه بررســی بیشــتر اقتصــادی
و اجــرای صــادرات بــرق از طریــق گاز کننــد.
کاملــی دربــاره اینکــه آیــا تاکنــون مجــوزی از ســوی توانیــر
بــرای ایــن شــرکتها صــادر شــده اســت ،اعــام کــرده بــود:
هنــوز هیچکــدام از شــرکتها موفــق بــه دریافــت مجــوز از
توانیــر نشــدهاند.
انجــام صــادرات بــرق از ســوی وزارت نفــت بــه نوعــی
تنوعســازی در صــادرات گاز بــوده و یکــی از راههــای
تنوعبخشــی بــه صــادرات گاز ،تبدیــل آن بــه بــرق اســت.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور گفــت:
از  ۱۰۰میلیــارد دالر دارایــی آزاد شــده ایــران پــس از
رفــع تحریمهــا تنهــا شــش میلیــارد دالر آن کــه متعلــق
بــه دولــت اســت وارد کشــور خواهــد شــد و بقیــه در
خــارج نگهــداری میشــود.
بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از فایننشــال تایمــز،
محمــد باقــر نوبخــت گفــت :ایــران قصــد دارد بیشــتر
 100میلیــارد دالری کــه در بانکهــای خارجــی دارد و
پــس از تحریمهــا آزاد شــده انــد را در خــارج از کشــور
نگهــداری کنــد تــا مانــع وارد آمــدن فشــارهای تورمــی
در صــورت تزریــق ایــن پولهــا بــه اقتصــاد کشــور شــود.
وی کــه در مــورد برنامههــای دولــت ایــران بــرای
داراییهــای آزاد شــده ایــن کشــور ســخن میگفــت،
افــزود :ایــن پولهــا بــه ایــران نمیآیــد بلکــه مــا
همچــون درآمدهــای نفتــی آنهــا را مــورد اســتفاده قــرار
میدهیــم بــه ایــن شــکل کــه بانــک مرکــزی بــرای
شــرکتهای داخلــی اعتبــارات اســنادی بــاز میکنــد و
بــه ایــن شــرکتها ریــال میدهــد و بــه اعتباردهنــدگان
خارجــی پــول ســخت پرداخــت میکنــد.
بــه گفتــه نوبخــت ،تنهــا شــش تــا هفــت میلیــارد دالر از
داراییهــای آزاد شــده متعلــق بــه دولــت ایــران اســت
و وارد ایــن کشــور خواهــد شــد تــا بــه ریــال تبدیــل
شــده و بــرای پروژههــای توســعهای مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد .مابقــی ذخایــر ارزی ایــران شــامل 38
میلیــارد دالر ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی 50 ،میلیــارد
دالر متعلــق بــه صنــدوق توســعه ملــی و حــدود شــش
میلیــارد دالر بــه شــرکتهای دولتــی و بانکهــا تعلــق
دارد.
معــاون رییــس جمهــور ایــران گفــت :بیشــتر داراییهــای
بلوکــه شــده ایــران در کشــورهای چیــن ،ژاپــن و هنــد
بــوده اســت.
بانکــداران ایــران میگوینــد بیشــتر ایــن داراییهــا در
بانکهــای چیــن نگهــداری میشــود کــه بزرگتریــن
واردکننــده نفــت ایــران محســوب میشــود.
نوبخــت در مــورد تامیــن مالــی پروژههــای نیمــه کاره
گفــت :دولــت تنهــا پروژههایــی را تامیــن مالــی میکنــد
کــه بیــش از  80درصــد پیشــرفت داشــته باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 3
ظرفیــت حــدود  74هــزار مــگاوات نیروگاهــی کشــور،
خاطرنشــان کــرد :وجــود حــدود  33میلیــون مشــترک
بــرق ،نمایانگــر ایــن اســت کــه تقریبــا صــد درصــد
مــردم کشــور از نیــروی بــرق و بخــش قابــل توجهــی
از مــردم کشــور از آب شــرب تصفیــه شــده بهــره منــد
هســتند .وزارت نیــرو مســئولیت خــود را در تامیــن آب و
بــرق مــردم بــه رغــم جنــگ تحمیلــی ،فشــار اقتصــادی
و تحریــم هایــی کــه بــه کشــور اعمــال شــده ،بــه خوبــی
انجــام داده اســت.

** حرکــت وزارت نیــرو در مســیر اقتصــاد
مقاومتــی

درون زا و برونگــرا بــودن یکــی از مشــخصه هــای اصلــی
مدنظــر مقــام معظــم رهبــری
مقولــه اقتصــاد مقاومتــی ّ
اســت .موضوعــی کــه تولیــد حداقــل  95درصــدی
نیازهــای تجهیــزات و فنــاوری هــای مــورد نیــاز صنعــت
آب و بیــش از  90درصــد فنــاوری هــای مــورد نیــاز
صنعــت بــرق و کســب رتبــه نخســت صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در کشــور ،بــه آن داللــت دارد.
حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو تولیــد و صــادرات
بــرق بــه کشــورهای همســایه را از اهــداف اصلــی ایــن
وزارتخانــه نــام بــرد و گفــت :جمهــوری اســامی ایــران
در دوران پســا تحریــم بــه هــاب (قطــب) انــرژی در
منطقــه تبدیــل خواهــد شــد.
مطلبــی کــه اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس
جمهــوری نیــز در روزهــای گذشــته و در جریــان
افتتــاح ســیکل ترکیبــی گنــو بندرعبــاس بــر آن صحــه
گذاشــته و گفتــه بــود :موضــوع صــادرات بــرق در اقتصــاد
مقاومتــی مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتــه اســت تــا
کشــوربه مرکــز تامیــن انــرژی در منطقــه تبدیــل شــود.
بــه نظــر مــی رســد بــا اجرایــی شــدن برنامــه جامــع
اقــدام مشــترک (برجــام) و زدوده شــدن تدریجــی
زنگارهــای تحریــم و حضــور هــر چــه پــر رنــگ تــر
ایــران در بازارهــای منطقــه ای و بیــن المللــی ،ارزش
صــادرات غیرنفتــی کشــور در ایــن حــوزه مــی توانــد
رونــد ســریعتری بــه خــود بگیــرد.
«محمدیونــس داغــا» قائــم مقــام وزارت آب و بــرق
پاکســتان بــه تازگــی اعــام کــرده اســت بــا توجــه بــه

رفــع تحریــم هــای ایــران و همچنیــن نیــاز شــدید
کشــورش بــه بــرق ،تمایــل دارد طــرح هــای افزایــش
واردات بــرق از ایــران هــر چــه ســریعتر عملیاتــی شــود.
حضــور فعــاالن اقتصــادی از کشــورهای مالــزی و
تاجیکســتان در شــرکت صانیــر در هفتــه هــای گذشــته
بــرای همــکاری بــا ایــن شــرکت در پــروژه هــای انــرژی
در کشورشــان  ،تمایــل شــرکت هــای آلمانــی بــرای
راه انــدازی بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی جهــان بــه
ظرفیــت یــک هــزار مــگاوات در اصفهــان و بررســی
امــکان حضــور یــک شــرکت ســرمایه گــذار انگلیســی
در پــروژه هــای بــرق اســتان کرمــان از جملــه فرصــت
هــای پیــش رو صنعــت بــرق ایــران اســت.
در حــال حاضــر ایــران بــا تمــام کشــورهایی کــه مــرز
خاکــی دارد ،انــرژی الکتریکــی مبادلــه مــی کنــد.
کشــورهای عــراق ،ترکیــه ،ارمنســتان ،ترکمنســتان،
آذربایجــان ،پاکســتان و افغانســتان از کشــورهای دارای
مبــادالت بــرق بــا ایــران هســتند.
پیشــتر معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی،
برنامــه صــادرات بــرق بــه کشــور عمــان را یکــی از
سیاســتهای برنامــه ریــزی شــده وزارت نیــرو اعــام
کــرد و گفــت کــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه از طریــق
احــداث کابــل زیردریایــی اقــدام مــی شــود.
تبدیــل نیــروگاه هــای گازی کشــور بــه نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی بــا افــزودن واحــد بخــار ،کاهــش تلفــات انرژی،
تولیــد توربیــن هــا کالس  Fبــا راندمــان  60درصــد و
هوشــمند ســازی شــبکه توزیــع بــرق از اولویــت هــای
وزارت نیــرو در مــاه هــای آینــده اســت .بــه نظــر مــی
رســد رقابــت پذیــری در ســطح جهانــی ،انجــام کار
تخصصــی و ارتقــای بــازده نیــروگاه هــا از راهکارهــای
ادامــه رونــد کنونــی توفیــق صنایــع آب و بــرق اســت.

انـرژی
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لزوم تعریف جدیـــد از
اقتصاد ایران در دیپلماسی
اقتصـــــــــادی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،محســن جاللپــور
در تعریــف دیپلماســی اقتصــادی گفــت :بــه نتیجــه رســیدن
مذاکــرات ایــران و کشــورهای پنــج بــه اضافــه یــک پــس
از ســالها و اجرایــی شــدن برجــام ،مصــداق عملــی
دیپلماســی اقتصــادی اســت.
رئیــس اتــاق ایــران افــزود :قبــل از آغــاز قــرن بیســت و
یکــم ،عمــده مســائل بیــن کشــورها بــه موضوعــات امنیتــی،
نظامــی و در کل غیــر اقتصــادی محــدود بــود امــا آنچــه در
دنیــای امــروز و بهویــژه در ســالهای اخیــر از ارتبــاط بیــن
کشــورها و پیشــرفت و توســعه کشــورها تعریــف میشــود،
ارتباطــات کشــورها حــول محــور مســایل اقتصــادی اســت
و تعریــف جدیــدی از ارتبــاط و تقابــل و تعامــل میــان
کشــورها در فضــای بینالمللــی بــه وجــود آمــده اســت.
جاللپــور بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن برجــام گفــت:
در حــال حاضــر بهرهبــرداری و برداشــت مطلــوب از ایــن
موضــوع بســیار مهــم اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور رؤســای جمهــور کشــورهایی
ماننــد چیــن و روســیه در ایــران و همچنیــن حضــور هیئــت
تجــاری  -اقتصــادی بزرگــی بــا همراهــی رئیــس جمهــور
در فرانســه و ایتالیــا پــس از ســالها در مقیــاس بــزرگ
گفــت :همــه ایــن مــوارد ،نوعــی بهرهبــردای مطلــوب از
شــرایط جدیــد محســوب میشــوند و هــر آنچــه کــه در
مذاکــرات سیاســی بینالمللــی ایــران و کشــورهای دیگــر
بــه نتیجــه رســیده ،در نهایــت بایــد بیــن کشــورها بــرای
ارتبــاط اقتصــادی کشــورها مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد.
جاللپــور در بخــش دیگــری از ســخنانش پیرامــون
تدابیــر فعــال کــردن هــر چــه بیشــتر بخــش خصوصــی و
افزایــش صــادرات گفــت :طــی دهههــای گذشــته ،شــرایط
اقتصــادی بســیار متفاوتــی بــا محوریــت اقتصــاد دولتــی و
نفــت محــور داشــتهایم و حــال بــا اجرایــی شــدن برجــام،
در رونــدی مطلــوب بــرای تعریــف جدیــدی از اقتصــاد و
دیپلماســی اقتصــادی قــرار گرفتهایــم.
رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از 200
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هیئــت در کشــور حضــور یافتهانــد ،افــزود :کمتــر از 30
درصــد هیئتهــای تجــاری بــه اتــاق ایــران میآمدنــد و
بیــش از  70درصــد آنهــا بــا وزرا و افــراد دولتــی دیــدار
میکردنــد زیــرا نــگاه آنهــا بــه اقتصــاد ایــران نیــز بــر
مبنــای اقتصــاد دولتــی بــود.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور بــا بیــان اینکــه
در شــرایط پســاتحریم بایــد بــه بازتعریــف اقتصــاد ایــران و
اطمینــان دادن بــه کشــورهای خارجــی بپردازیــم ،افــزود:
اتــاق ایــران در شــرایط جدیــد و همچنیــن در ســفر اخیــر
بــه ایتالیــا و فرانســه ،تمرکــز خــود را بــر ایــن موضــوع
گذاشــته اســت کــه شــرایط جدیــد اقتصــاد ایــران ،اقتصــاد
مقاومتــی بــر پایــه مــردم و توســعه بخــش خصوصــی
اســت و دوران اقتصــاد نفــت محــور گذشــته اســت چــرا
کــه تجربــه ثابــت کــرده اســت اقتصــاد نفتــی اقتصــادی
شــکننده اســت و تجربــه تحریمهــا و همچنیــن افــت
قیمــت جهانــی نفــت نشــان دادنــد کــه اتــکا بــه درآمــد
نفتــی اســتحکام نــدارد و اقتصــاد ایــران در پســاتحریم ،بــه
ســمت اقتصــاد مقاومتــی بــر پایــه توســعه مشــارکتهای
مردمــی و متکــی بــه تکنولــوژی و ســرمایهگذاری و کار
مشــترک م ـیرود.
جاللپــور در بخــش دیگــری از ایــن نشســت بــا تأکیــد
بــر اینکــه همــواره بایــد حقایــق وقایــع را بــه مــردم گفــت
و بــا مــردم شــفاف بــود ،افــزود :اگــر تنهــا بــه کوتاهمــدت
بیندیشــیم و بــه فکــر توســعه واردات باشــیم ،بــا فراهــم
کــردن اشــتغال بــرای خارجیهــا ،بیــکاری را در کشــور
خــود افزایــش میدهیــم.
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم تعریــف درســت مســیر اقتصــادی
کشــور گفــت :تشــخیص ایــن مســیر در کشــور بــا ابــاغ
سیاس ـتهای اقتصــادی مقاومتــی از طــرف مقــام معظــم
رهبــری بــه خوبــی تعییــن شــده اســت ،و دولــت ،مجلــس
و بخــش خصوصــی هــم در ایــن زمینــه همــراه هســتند
و آنچــه در ایــن مقطــع زمانــی اهمیــت دارد ،همراهــی
مــردم اســت.
وی تصریــح کــرد :فضــای اقتصــادی را بایــد بــرای حضــور
بنگاههــای اقتصــادی ایرانــی تســهیل کنیــم تــا بــا
مشــارکت جــدی شــرکتهای خارجــی بزرگتــر شــوند
و بــا ایجــاد کار و تولیــد بــرای ایــران و کشــورهای منطقــه،
اقتصــاد ایــران را بــر مبنــای توســعه بخــش خصوصــی
توســعه دهیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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