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چالشهای ملی قیمتگذاری سوخت
اگــر بخواهیــم تناســب بیــن تولیــد ملــی و مصــرف انــرژی را در نظــر بگیریــم،
بهتریــن مــاک ضریــب شــدت انــرژی اســت .ایــن ضریــب ،مطالعــه تطبیقــی
بیــن اقتصادملــی مــا و دیگــر کشــورها را امکانپذیــر میکنــد .همچنیــن بــا
مقایســه ضریــب شــدت انــرژی در ســالهای مختلــف ،بهبــود یــا پسرفــت
اقتصــاد ملــی از ایــن دیــدگاه را در ســیر زمــان میتــوان ســنجید .شــدت
انــرژی ،کمیتهــای انــرژی اولیــه مصرفشــده اســت؛ مثــا معــادل بشــکه
نفــت ،در اقتصــاد ملــی بــرای خلــق مقــدار معینــی از تولیــد ملــی مثــا یــک
میلیــون دالر اســت .چنانچــه ضریــب شــدت انــرژی در کشــوری ماننــد ایــران
در مقایســه بــا کشــور ترکیــه بــاال باشــد ،نشــانه نگرانکننــدهای اســت کــه
ایــران اسرافگراســت و ترکیــه بــا شــتاب بیشــتر بــهســوی رشــد و توســعه
م ـیرود .چگونگــی تولیــد ،توزیــع و مصــرف فراوردههــای نفتــی در جامعــه
ایرانــی بــا چالشهــای ســخت و انتخابهــای ســختتر روبهروســت .ایــن
چالشهــای عمــده عبارتانــد از
 -١:کاستی تولید داخلی نسبت به تقاضا؛
 -٢کیفیت غیرقابل عمده سوختهای تولید داخل؛
 -٣پدیدههــای زیســتمحیطی مثــل هدرســوزی گاز و بهویــژه آلودگــی
هــوا در کالنشــهرهای کشــور؛
 -٤بازنگشــتن بهــای واقعــی ســوختهای مصرفــی ازســوی مصرفکننــدگان
و دولــت بــه خزانــه ســرمایهای ملــی؛
 -٥پرداختنکــردن هزینههــای ســوخت مصرفــی ازســوی مصرفکننــده
نهایــی؛
 -٦تصدی دولتی در توزیع و تجارت فراوردههای نفتی.
مســلما رویکردهــای بــاال و مــوارد ناگفتــه دیگــر موجــب شــده اســت جامعــه
ایرانــی بــهطــور عــام و دولــت بــه نحــو خــاص ،بــا وجــود توصیههــای اکیــد
رهبــری دربــاره لــزوم مدیریــت بهینــه مصــرف انــرژی ،بهویــژه دربــاره لــزوم
کاهــش شــدت انــرژی ،موفــق نباشــد؛ چنانکــه در ســالهای اخیــر ضرایــب
نشــان از بدترشــدن شــرایط هــم دارد .بــرای آنکــه بحــث مــا بــا مالکهــای
اقتصــاد ملــی بخوانــد ابتــدا رویکردهــای فــوق را از دیــد دســتورالعملهای
رهبــری دربــاره قوانیــن موضوعــه بررســی میکنیــم ادامــه در صفحــه 3

فدارسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در نامه ای خطاب به جهانگیری

ضربه سنگین فاینانس ها به
تولید داخلی

فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران ضمــن
انتقــاد از برگــزاری مناقصــه وزارت نیــرو بــه روش تأمیــن فاینانس
بــرای تامیــن نیازهــای خــود درزمینــه پســت هــای فشــار قــوی
از جملــه پســت هــای  ، GISپیشــنهادات خــود درخصــوص
مناقصــات و تامیــن منابــع مالــی پــروژه هــای صنعتــی را ارائــه
داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ابــرار اقتصــادی ،محمــد پارســا رئیــس هیــات مدیــره
فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در نامــه ای خطــاب بــه
جهانگیــری ضمــن اشــاره بــه اینکــه رکــود اقتصــادی ســال هــای اخیــر کــه
عمدتــا ناشــی از تحریــم هــای تحمیلــی بــوده باعــث شــده تــا ســازندگان
تجهیــزات صنعــت بــرق بــا مشــکالت بســیار جــدی مواجــه شــوند ،گفتــه
اســت  :درپــی شــرایط بــه وجــود آمــده پــس از حــل وفصــل مناقشــات
هســته ای  ،انتظــار مــی رود ورود منابــع مالــی خارجــی بــا رشــد مناســبی
مواجــه شــود کــه اگــر از ایــن امــکان بهــره بــرداری درســتی صــورت پذیــرد
باعــث رشــد صنعــت و رفــع نیازهــای بلندمــدت کشــور در بخــش انــرژی
خواهــد شــد امــا چنانچــه ایــن منابــع صرفــا بــا عنــوان فاینانــس باعــث
خریــداری تجهیــزات خارجــی شــود نــه تنهــا ظلــم مضاعفــی اســت بــه

تولیــد کننــدگان تجهیــزات داخلــی کــه در ایــن ســالهای ســخت بــار
ســنگین بدهــی هــای وزارت نیــرو و تعهــدات بانکــی را بــه دوش کشــیده
انــد بلکــه در بلنــد مــدت هــم هیــچ کمکــی بــه صنعــت بــرق نخواهــد
شــد .پارســا در ادامــه بــا برشــمردن پیشــنهادات فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته کشــور ،ســرمایه گــذاری مشــترک  ،انتقــال
تکنولــوژی و رویکــرد صادراتــی را از جملــه مــواردی اعــام کــرده کــه
باعــث بهــره بــرداری صحیــح از شــرایط پیــش رو مــی شــود .در ایــن نامــه
آمــده است:اســتفاده از منابــع مالــی خارجــی خصوصــا در پــروژه هــای
بــزرگ ،فرصــت مناســبی اســت تــا ســازندگان خارجــی بــه ســرمایه گــذاری
مشــترک بــا ســازندگان داخلــی ملــزم شــوند تــا ضمــن فــروش بخشــی از
محصــوالت خــود بــه طــور مســتقیم  ،عمــده محصــوالت از طریــق ســاخت
در داخــل کشــور بــه فــروش رســد .همچنیــن پیشــنهاد شــد کــه الــزام
شــرکت هــای ســازنده خارجــی بــه ســرمایه گــذاری مشــترک بــا شــرکت
هــای ایرانــی بــا انتقــال تکنولــوژی هــای نویــن بــه ایــران همــراه شــود تــا
ضمــن رفــع نیازهــای کشــور از طریــق تولیــدات  ،توانمندســازی شــرکت
هــا و ســاخت بهینــه و بــه روز تجهیــزات میســر شــود .فدراســیون صــادرات
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

انـرژی

ســرمایه گــذاران خارجــی بــه دنبــال
ـتند
ـران هسـ
ـرق در ایـــ
ـروش بـ
ـد و فـ
تولیـ

طبــق قوانیــن ایــران ســرمایهگذاران خارجــی کــه
در کشــور اقــدام بــه ســرمایهگذاری میکننــد
بایــد حــدود  50درصــد مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه

ضربــه ســنگین فاینانــس هــا بــه تولیــد
داخلــی فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع امضــای هفــت تفاهمنامــه همــکاری در مشــروح خبــر
وابســته ایــران ضمــن انتقــاد از برگــزاری مناقصــه اتریــش حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات
ـام
ـراق انجـ
ـی عـ
ـه صادراتـ
ـط لولـ
ـه خـ
ـق گاز بـ
نماینــدگان اتــاق تهــران ،در تشــریح دســتاوردهای تزریـ
وزارت نیــرو مشــروح خبــر
ایــن ســفر از امضــای هفــت تفاهمنامــه توســط شــد مشــروح خبــر
چالشهــای ملــی قیمتگــذاری ســوخت هیــات تجــاری ایــران در اتریــش خبر داد مشــروح
ـرژی و
ـش انـ
ـکاری در بخـ
ـه همـ
ـد بـ
ـد ،عالق ـه منـ
هنـ
اگــر بخواهیــم تناســب بیــن تولیــد ملــی و مصــرف خبــر
پتروشــیمی مشــروح خبــر
انــرژی را در نظــر بگیریــم ،بهتریــن مــاک ضریــب
حضــور  500شــركت از  25كشــور در
شــدت انــرژی اســت مشــروح خبــر
ـان پروژه
ـارد تومـ
ـزار میلیـ
ـرو ۱۵۰ :هـ
ـر نیـ
ـاون وزیـ
معـ
نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران پالســت
ـم مشــروح خبــر
ـی داریـ
ـام آبـ
ـه تمـ
نیمـ
الزامهــا و مهارتهــای دیپلماســی بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،مرضیــه
اقتصــادی فرآینــد گفتوگــوی ایــران و گــروه شــاهدایی روز دوشــنبه در نشســت خبــری بــا شــرکتهای انــرژی بــا فشــار نقدینگــی مواجهنــد
کشــورهای  5+1کــه از آذرمــاه  1392جــدی و بیــان اینكــه دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی مشــروح خبــر
آشــکار شــد بــه کامیابــی رســید مشــروح خبــر ایــران پالســت مشــروح خبــر
افزایــش ســازندگان تجهیــزات بــرق؛
نیازمنــد تعریــف پروژههــای جدیــد
نیروگاهــی صنعــت بــرق در تولیــد تجهیــزات
اساســی و مــورد نیــاز بــه خودکفایی رســیده اســت.
مشــروح خبــر
فرآينــد بينالمللــي شــدن بــورس ايــران

بهــادر بيژنــي بــا تاكيــد بــر اهميــت عضويــت
ايــران در آيســكو گفــت :ايــن رويــداد مهمتريــن
خبــر مشــروح خبــر

شــعار  1=22راهبــرد صانيــر در تحقــق
اقتصــاد مقاومتــي اســت مديرعامــل شــركت

صــادرات تجهيــزات و خدمــات آب و بــرق ايــران
(صانيــر) گفــت :ايــن شــركت در تــاش مشــروح

خبــر

دیپلماســی فعــال ،الزمــه توســعه صــادرات اســت

توســعه زيرســاختهاي صادراتــي در دســتور كار

مشــروح خبــر
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 ۱۷۰۰میلیــارد تومــان پــروژه آبوفاضــاب آمــاده
واگــذاری بــه بخشخصوصــی مشــروح خبــر
ـون
ـه ارزش  ٩٥میلیـ
ـی بـ
ـا قراردادهایـ
ـران و ایتالیـ
ایـ
ی کنندمشــروح خبــر
ـا م ـ 
ـورو امضـ
یـ
تاكیــد جهانگیــری بــر متناســب ســازی ســند
ملــی راهبــرد انــرژی بــا اقتضائــات فعلــی كشــور

مشــروح خبــر

ـا
ـران و ایتالیـ
ـن ایـ
ـکاری بیـ
ـرارداد همـ
ـای  12قـ
امضـ

مشــروح خبــر

زمینــه ســرمایهگذاری در حــوزه انــرژی ایــران
بــرای کشــورهای اروپایــی فراهــم اســت مشــروح

خبــر

ـی» در
ـه گاز «تاپـ
ـط لولـ
ـذاری خـ
ـرمایه گـ
ـرارداد سـ
قـ
تركمنســتان امضــا شــد مشــروح خبــر
ـد
ـا کردنـ
ـی امضـ
ـای مهمـ
ـه پروتکلهـ
ـران و ترکیـ
ایـ

مشــروح خبــر

بيــش از ۴۰ميليــارد دالر مبــادالت ايــران و چيــن  9ســند همــكاری بیــن ایــران و قزاقســتان امضــا
شــد مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

تاكيــد بــر توســعه همكاريهــا بــا تركيــه مشــروح
خبــر

ـران
ـر در ایـ
ـروگاه تجدیدپذیـ
ـگاوات نیـ
ـا  500مـ
ایتالیـ
ـد مشــروح خبــر
ـی كنـ
ـداث مـ
احـ

*

امضــای تفاهمنامــه بانکــی ایــران و قزاقســتان
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ســقف معافیــت مالیاتــی در ســال  95تعییــن شــد
خواهیــد کــرد
مشــروح خبــر

ضــرر  ۵۰۰میلیــارد تومانــی وزارت نیــرو مشــروح
خبــر
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ادامه از صفحه 1

چالشهای ملی قیمتگذاری سوخت
 -١لــزوم کاهــش شــدت انــرژی در پیــام نــوروزی هشــت
ســال پیش؛
 -٢بهینهسازی مصرف انرژی.
متأســفانه دولتهــا در اجــرای ایــن دســتورالعملها
کامــا کاهــل بودهانــد؛ نمونــه آن وضعیــت
فاجعهآمیــز هدرســوزی گازهــا ازســوی وزارت
نفــت و بیکیفیتــی نحــوه مصــرف ســوخت در
کالنشهرهاســت( .موتورخانههــا ،بخاریهــا ،خودروهــا
و موتورســیکلتها)
در ایــن روزهــا کــه قیمــت نفــت خــام تحویلــی ایــران به
خریــداران خارجــی بــه حــدود بشــکهای  ٣٨دالر رســیده
و قیمــت بنزیــن وارداتــی در بنــدر حــدود لیتــری ١١٠٠
تومــان بــه اضافــه هزینههــای تخلیــه ،حملونقــل
داخلــی و توزیــع حــدود لیتــری هــزارو  ٣٠٠تومــان تمام
میشــود ،همزمــان مصــرف داخلــی بنزیــن از تولیــد
داخلــی فزونــی گرفتــه اســت؛ درحالیکــه فقــط بخــش
کوچکــی از بنزیــن و تولیــد داخــل کیفیــت الزم را دارد.
بــرای جلوگیــری از آلودگــی بیشــتر هــوای کالنشــهرها
کــه ناشــی از مصــرف روبــه گســترش بنزیــن تولیــد
داخــل اســت ،کشــور مجبــور اســت بــا واردات بنزیــن
مرغــوب بخشــی از کمبــود بنزیــن را تأمیــن کنــد؛ یعنــی
ناگزیــر بایــد بهــای بیشــتری بــرای واردات ،تخلیــه و
توزیــع بنزیــن وارداتــی پرداخــت.
وقتــی بهــای تعیینشــده بــرای بنزیــن داخلــی
کفــاف بهــای نفــت خــام مصرفشــده بــرای تولیــد
بنزیــن و هزینههــای پاالیــش و توزیــع را نمیدهــد،
بدیهــی اســت کــه بهــای رســمی تعیینشــده جبــران
هزینههــای بنزیــن وارداتــی را هــم نمیکنــد.
باوجــود ایــن ،پیشــنهاد میشــود دولــت( ،بخوانیــد
مجموعــه وزارت نفــت) دســت از کســبوکار توزیــع
ســوخت بــردارد و کســبوکار ســوخت وارداتــی را
بــه بخــش خصوصــی واگــذارد کــه در فــروش بنزیــن
هزینههــای حمــل تــا هــر نقطــه مصــرف را منظــور دارد
و کشــور از فاجعــه قیمــت تخیلــی «یکســان در سراســر
کشــور» نجــات یابــد.
همزمــان توزیــع بنزیــن مرغــوب داخلــی و بنزیــن

انـرژی

شماره بیست نه //هفته اخر فرودین هزار و سیصد نود و پنج

از مهمتریــن چالشهــا در اقتصــاد ملــی
ایــران چگونگــی مصــرف انرژیهــای
.هیدروکربــوری نفــت و گاز اســت
وارداتــی را در کالنشــهرها بــه رقابــت گــذارد و تجــارت
آن را بــه بخــش خصوصــی و بــا توزیــع در جایگاههــای
خصوصــی بــا قیمتهــا و خدمــات رقابتــی ،براســاس
هزینــه  -فایــده واگــذارد و فقــط نظــارت فنــی بــر ایــن
توزیــع را بخــش عمومــی بــر عهــده گیــرد .البتــه بــه
مقــدار محــدود در محلههــای کمتــر مرفــه کالنشــهرها
بنزیــن داخلــی عــادی هــم بــا قیمــت رســمی توزیــع
شــود کــه فشــار اجتماعــی غیرهمســان باشــد.
در ضمــن کســبوکار حمــل و توزیــع ســوخت از
پاالیشــگاهها و پایانههــای مــرزی و دریایــی از شــیوه
فعلــی خــارج و برعهــده بخــش خصوصــی گذاشــته شــود.
بــه دیگــر ســخن ،بنزیــن داخلــی بــا قیمــت رســمی در
پایانههــا و پاالیشــگاهها بــه قیمــت تمامشــده یــا
رســمی تحویــل شــود و از تحمیــل بقیــه هزینههــای
توزیــع بــه بودجــه شــرکت ملــی نفــت جلوگیــری
میشــود.
مســلما ایــن شــیوه اجــازه خواهــد داد حساســیت
تقاضــا بــرای بنزیــن ماننــد هــر کاالی دیگــر در مســیر
مالکهــای علمــی و اقتصــادی بینالمللــی قــرار گیــرد
کــه تصحیــح قیمــت بــا حــذف یارانــه در محلههــای
مرفهتــر کالنشــهرها موجــب کاهــش مصــرف خواهــد
شــد .بــا اجــرای ایــن پیشــنهاد ،کمبــود بنزیــن و
بیکیفیتــی آن ابتــدا در کالنشــهرها بهبــود مییابــد
و یارانــه پنهــان در قیمــت بنزیــن در محــات مرفهتــر
کالنشــهرها از گــردن دولــت برداشــته میشــود .بــا
اینکــه کاهــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی و
افزایــش نســبی قیمــت بنزیــن ،یارانــه پنهــان در هــر
لیتــر بنزیــن را کاهــش داده اســت ،ولــی هزینههــای
توزیــع در تمــام کشــور و حتــی در همــه نقــاط یــک
شــهر هــم یکســان نیســتند.
علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
منبع :شرق

الزامها و مهارتهای
دیپلماسی اقتصادی
فرآینــد گفتوگــوی ایــران و گــروه کشــورهای
 5+1کــه از آذرمــاه  1392جــدی و آشــکار شــد بــه
کامیابــی رســید .ایــران و گــروه کشــورهای یــاد شــده
بــا اســتراتژی بــرد -بــرد پــای بــه میــدان گفتوگــو
گذاشــتند کــه الزامهــای خــاص خــود را داشــت.
یکــی از الزامهــای گفتوگــوی یــاد شــده ایــن
بــود کــه هــر طــرف مذاکــره عــاوه بــر اینکــه بــه
نتایــج مفیــد بــرای خــود میاندیشــید ،گونـهای فکــر
میکــرد کــه طــرف مقابــل نیــز دســتاوردی داشــته
باشــد.
در فرآینــد گفتوگوهــای هســتهای امــا نکتــه
بــارز دیگــر ایــن بــود کــه معلــوم شــد عــاوه
بــر انگیزههــای نیرومنــد بــه مهارتهــای ویــژه
و خــاص مذاکرهکننــدگان نیــز بســتگی دارد.
محمدجــواد ظریــف و تیــم همــراه او در جریــان
گفتوگوهــای طوالنــی نفســگیر نشــان دادنــد کــه
واجــد مهارتهــای تمــام عیــار دیپلماتیــک هســتند
و ظرفیــت باالیــی بــرای انعطــاف ،ســختگیری و
پذیــرش بیمهریهــای سیاســی داخلــی را نیــز
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دارنــد.
اکنــون کــه گروههــای اقتصــادی ایــران میخواهنــد
بــه آمدهــای کشــورهای دیگــر پاســخ داده و بــه
کشــورهای گوناگــون برونــد تــا کار مبــادالت تجــاری،
صنعتــی و اقتصــادی را بــه فرجــام برســانند ،الزامهای
دیپلماســی اقتصــادی بیــش از پیــش آشــکار
میشــود .تجربــه حضــور مســتقیم در ســفرهای
اقتصــادی بــه پاکســتان و اتریــش در همیــن چنــد
هفتــه ســپری شــده کــه برخــی مالحظــات دربــاره
آنهــا وجــود دارد نشــان میدهــد کــه بــرای رســیدن
بــه کامیابــی حداکثــری ممکــن در چارچــوب یــک
ســفر اقتصــادی ،بایــد دیپلماســی اقتصــادی ایــران
جدیتــر در کانــون توجــه قــرار گیــرد.
اراده ،خواســت و عــزم طرفیــن گفتوگــو اگرچــه
شــرط الزم بــرای عبــور از مرحلــه حــرف و شــعار
اســت ،امــا شــرط کافــی نیــز نیــاز دارد .شــرط
کافــی ایــن اســت کــه جنــس مذاکرهکننــدگان بایــد
نــاب باشــد و همــه آداب و الزامهــای دیپلماتیــک را
مراعــات کــرد .همــه کســانی کــه در چارچــوب ایــن
ســفرهای اقتصــادی بــه کشــورهای دیگــر میرونــد
بایــد بــا آمادگــی ذهنــی کافــی و نــگاه چندســویه
کار را شــروع و ادامــه دهنــد .اگــر قــرار باشــد در هــر
مذاکــره فقــط مــا برنــده باشــیم و بــرای طــرف مقابــل
دســتاوردی وجــود نداشــته باشــد آن مذاکــره بــه
جایــی نمیرســد.
اگــر قــرار باشــد در دیپلماســی اقتصــادی فاقــد
انعطــاف کافــی در زمــان بهرهمنــدی باشــیم و هــر
رخــداد تلــخ کوتاهمدتــی مانــع از ادامــه بحثهــا
شــود راه بــه جایــی نمیبریــم .در شــرایط حاضــر
بــه نظــر میرســد بــه دلیــل اینکــه مــدت طوالنــی
دیپلماســی اقتصــادی در ایــران تعطیــل بــوده اســت
برخــی الزامهــا را نداریــم و بایــد در مراحــل بعــدی
مهارتهــای ویــژه را بــه دســت آوریــم .مهمتریــن
الزامــی کــه اکنــون بایــد بــه آن توجــه کافــی داشــته
باشــیم ایــن اســت کــه در گفتوگوهــا هرگــز از
زبــان تهدیــد اســتفاده نشــود و هــر طــرف مذاکــره
خــود را در جایــگاه طــرف دیگــر نیــز قــرار دهــد.
نویسنده حمیدرضا صالحی
* نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران
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افزایش سازندگان تجهیزات برق؛ نیازمند
تعریف پروژههای جدید نیروگاهی
بــه همــت کارشناســان داخلــی امــروزه مــا میتوانیــم
ایــن ادعــا را داشــته باشــیم کــه ایــن صنعــت عــاوه بــر
پیشــرفت در تولیــد داخــل در زمینــه صادراتــی نیــز یکــی
از صنایــع پیشــرو بــه شــمار مــیرود .البتــه در تفکیــک
ســازههای نیروگاهــی ایــن نکتــه را بایــد یــادآوری کــرد
کــه در بخــش تولیــد توربیــن و موتورهــای نیروگاهــی
شــرکتهای تولیدکننــده در کشــور مــا انگشتشــمار
هســتند و بــه نوعــی شــرکت «مپنــا» بیشــتر در ایــن
زمینــه فعالیــت میکنــد و نســبت بــه شــرکتهای دیگــر
پیشــرفتهتر اســت .ایــن شــرکت در تولیــد توربینهــای
بــادی و حرارتــی نیــز پیشــرو اســت .هــر چنــد برخــی
تولیدکننــدگان دیگــر نیــز بــرای تولیــد «هایتــک» ایــن
دســتگاهها اقــدام کردهانــد.
در ســایر تجهیــزات نیروگاهــی میتــوان گفــت کــه مشــکل
خاصــی در کشــور نداریــم و شــرکتها میتواننــد ایــن
اقــام را تولیــد کننــد .توانایــی در صنعــت بــرق تــا آنجــا
پیــش رفتــه اســت کــه در کنــار تولیــد و تامیــن تجهیــزات،
خدمــات فنــی و مهندســی در ایــن صنعــت بــه کشــورهای
خارجــی صــادر میشــود .پروژههــای نیروگاهــی نیــز در
کشــورهای خارجــی اجــرا و تمــام تجهیــزات مــورد نیــاز
ایــن پروژههــا نیــز در داخــل کشــور تامیــن میشــود .در
حــال حاضــر نیــز بــه بیــش از  ۴۰کشــور دنیــا تجهیــزات
صــادرات میشــود .از ایــنرو بــرق ،صنعتــی اســت کــه
ظرفیــت صــادرات باالیــی دارد و از ایــن ظرفیــت نیــز
اســتفاده میکنــد .امــا ظرفیــت صادراتــی کــه در ایــن
صنعــت وجــود دارد بیــش از میزانــی اســت کــه در حــال

حاضــر انجــام میشــود .ایــن مســئله نیــز بــه دلیــل وجــود
موانــع در راه صــادرات محصــوالت «هایتــک» اســت کــه
گریبانگیــر صنعــت بــرق نیــز شــده اســت .در حالــی کــه
یکــی از راههایــی کــه میتوانــد صنایــع را از رکــود خــارج
کنــد زمینهســازی بــرای صــادرات اســت.
در کنــار صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و تجهیــزات،
صــادرات و انتقــال انــرژی بــرق راه دیگــری را بــرای
پیشــرفت ایــن صنعــت میگشــاید .از ایـنرو مــا در امســال
بــه دنبــال آن هســتیم کــه موانــع حضــور و ورود بخــش
خصوصــی ،در صــادرات انــرژی بــرق را برداریــم.
بــه لحــاظ اینکــه میــزان صادراتــی کــه انجــام میشــود
بیــش از  ۱۰۰۰مــگاوات اســت در حالــی کــه ظرفیــت

پیام باقری

صنعــت بــرق در تولیــد تجهیــزات اساســی و مــورد
نیــاز بــه خودکفایــی رســیده اســت .بــا ایــن حــال
بــرای افزایــش دامنــه پروژههــای پیمانــکاری و
خدمــات مهندســی بــرق در داخــل و خــارج کشــور
بایــد تولیدکننــدگان ایــن بخــش نیــز افزایــش
پیــدا کننــد.
بــه گواهــی تاریــخ در زمــان مظفرالدینشــاه ،محمدحســین
امینالضــرب ،نخســتین دســتگاه تولیــد بــرق را از روســیه
خریــداری کــرد و بــه ایــن ترتیــب بــرق بهطــور رســمی
وارد ایــران شــد و جــای گاز را گرفــت .صنعتــی وارداتــی که
هــر چنــد در ابتــدا دراختیــار ســرمایهداران و افــراد دربــاری
بــود امــا بــه مــرور زمــان و پــس از ســالها دراختیــار
همــگان قــرار گرفــت.
تــا پیــش از انقــاب اســامی نیــز بــرق ،صنعتــی وابســته
بــود و همــه تجهیــزات و ســازههای مــورد نیــاز در ایــن
صنعــت از کشــورهای خارجــی تامیــن میشــد امــا در
ســالهای بعــد از انقــاب اســامی از معــدود صنایعــی
کــه بــه مــرز خودکفایــی نزدیــک شــده ،صنعــت بــرق
اســت .ایــن گفتــه مــورد تاییــد مســئوالن بخــش انــرژی
نیــز قــرار میگیــرد .اگــر بــا اندکــی تامــل ســخنان وزیــر
نیــرو ،مدیرعامــل شــرکت توانیــر و فعــاالن صنعــت بــرق را
جســتوجو و مطالعــه کنیــم بــه موضــوع خودکفایــی در
ایــن صنعــت واقــف میشــویم .بــه ایــن صــورت کــه ایــران
توانایــی تولیــد تمامــی ســازهها و تجهیــزات صنعــت بــرق
را دارد و مشــکالت در ایــن صنعــت از ایــن مرزهــا عبــور
کــرده و بــه زمینــه تامیــن منابــع و اعتبــارات بــرای تولیــد
بــرق رســیده اســت.
اصــرار پیــام باقــری ،عضــو هیاتمدیــره و رییــس
کمیتــه صــادرات صنعــت بــرق بــرای طــرح مســائل
و مشــکالت ســرمایهگذاری و تامیــن منابــع مالــی ،در
هنگامــی کــه بــا صمــت گفتوگــو میکــرد گواهــی بــر ایــن
ادعاســت .باقــری در تاییــد خودکفایــی در تولیــد تجهیــزات
صنعــت بــرق گفتــه اســت :بعــد از انقــاب اســامی صنعــت
بــرق از وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی رهــا شــد و
اکنــون در مــرز خودکفایــی اســت بــه ایــن صــورت کــه
نزدیــک بــه  ۹۵درصــد تجهیــزات در بخشهــای تولیــد و
توزیــع در داخــل کشــور تامیــن میشــود.
بــا بومیســازی فنــاوری تولیــد تجهیــزات صنعــت بــرق
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نصــب شــده در کشــور بیــش از  ۷۰هــزار مــگاوات اســت که
نشــان میدهــد صــادرات انــرژی بــرق عــدد قابــل توجهــی
نیســت و مــا میتوانیــم از ایــن ظرفیــت اســتفاده بیشــتری
کنیــم .در نتیجــه اســتفاده از ظرفیــت کشــور مــا در منطقــه
بهصــورت هــاب انــرژی درمیآیــد و کشــورهای اطــراف
کــه نیازمنــد انــرژی بــرق هســتند بــه کشــور مــا وابســته
میشــوند .متاســفانه بــه دلیــل وجــود موانــع بــرای ورود
بخــش خصوصــی کشــور مــا نتوانســته بهرهبــرداری الزم
را داشــته باشــد هــر چنــد امیدواریــم در ســال جــاری ایــن
موانــع بــا کمــک مســئوالن و اتــکا بــه قوانیــن باالدســتی
برطــرف شــوند.
البتــه مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای احــداث نیروگاههــا
نیــاز بــه ســرمایهگذاری دارد .در گذشــته در ردیفهــای
بودجههــای ســاالنه مبالغــی درنظــر گرفتــه و پروژههــا
بــا اســتفاده از ایــن مبالــغ اجرایــی میشــد .امــا امــروزه
اقتصــاد بــرق دچــار مشــکل اســت .قیمــت تمامشــده
برقــی کــه بهدســت مصرفکننــده میرســد بــا آنچــه
وزارت نیــرو از مصرفکننــده دریافــت میکنــد اختــاف
منفــی دارد و وزارت نیــرو هزینــه تولیــد زیــادی را متحمــل
میشــود .حتــی در بودجــه  ۹۵نیــز منابعــی بــرای توســعه
در ایــن صنعــت درنظــر گرفتــه نشــده اســت بــه همیــن
دلیــل امــروزه مــا بــا پروژههــای بــرق زیــادی مواجــه
میشــویم کــه نیــاز بــه ســرمایهگذاری دارنــد امــا ایــن
ســرمایهگذاری جدیــد در آنهــا اعمــال نمیشــود.
البتــه بــه دلیــل رکــود چنــد ســاله بخــش خصوصــی
کشــور ضعیــف شــده اســت .بخشــی از کارخانههــای مــا
روبــه تعطیلــی رفتهانــد و مطالباتــی از دولــت دارنــد کــه
نمیتواننــد بــه آن برســند از ایــنرو نمیتواننــد توانایــی
ســرمایهگذاری داشــته باشــد .پــس بایــد بــه دنبــال
ســرمایهگذاران مســتقیم خارجــی باشــیم و زمینــهای را
فراهــم کنیــم تــا ســرمایهگذار رغبــت ســرمایهگذاری
داشــته باشــد.
انحصار در تولید تجهیزات
از آنجــا کــه صنعــت بــرق همچــون دیگــر صنایــع
زیرســاختی از محــدوده چالــش مــواد اولیــه و تجهیــزات
عبــور کــرده و محوریتریــن موضوعــات آن افزایــش دامنــه
تولیــد و صــادرات بــه مــدد منابــع مالــی اســت فعــاالن
ایــن بخشهــا تمایــل دارنــد دربــاره مســائل کالن در ایــن
صنایــع صحبــت کننــد؛ ادامــه در صفحــه 12
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فرآيند بينالمللي شدن بورس
ايران
بهــادر بيژنــي بــا تاكيــد بــر اهميــت عضويــت ايــران در آيســكو
گفــت :ايــن رويــداد مهمتريــن خبــر حــوزه بينالملــل بــازار
ســرمايه در ســال  95اســت .عضويــت در آيســكو ايــن امــكان
را بــه ســازمان ميدهــد تــا در جلســات مهمــي از جملــه
جلســه اول كميتــه روســا حضــور داشــته باشــد .ســازمان
بينالمللــي كميســيونهاي اوراق بهــادار يــا آيســكو
( )IOSCOدر ســال  1983ميــادي تاســيس شــد و اعضــاي
آن مســووليت قانونگــذاري 95درصــد بــازار ســرمايه جهــان
را در  115قلمــرو قضايــي ( )jurisdictionبــر عهــده دارنــد.
بهــادر بيژنــي ،جانشــين رييــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار
در امــور بينالملــل و جــذب ســرمايهگذاري خارجــي بــا
بيــان مطلــب فــوق گفــت :آيســكو بــا نقشــي فراتــر از يــك
نهــاد مشــورتي ،مســووليت قانونگــذاري 95درصــد از بــازار
ســرمايه جهــان را بــر عهــده دارد .قلمــرو آيســكو همچنــان
در حــال گســترش و تصميمــات آن در قانونگــذاري بــازار
ســرمايه بســيار تاثيرگــذار اســت.
ورود پس از  8سال به آيسكو
جانشــين رييــس ســازمان بــورس بهــادار در امــور بينالملــل،
فرآينــد چگونگــي عضويــت ايــران در آيســكو را تشــريح
و عنــوان كــرد :ســازمان بــورس و اوراق بهــادار درخواســت
خــود را نهــم ژانويــه  2007بــه دبيرخانــه آيســكو ارائــه كــرد.
طــي ايــن مــدت ســازمان بــورس تــاش گســتردهيي بــراي
پيوســتن بــه ايــن نهــاد بينالمللــي انجــام داد تــا آنكــه
بــا تاكيــد محمــد فطانــت رييــس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار ،از ســال گذشــته مســتندات جديــد بــه آيســكو ارائــه
و جلســات متعــددي بــا دبيــركل و مقامــات ارشــد آن نهــاد
برگــزار شــد .در نهايــت ســازمان بــورس بهعنــوان عضــو
پيوســته بــه ســازمان بينالمللــي كميســيونهاي اوراق
بهــادار ملحــق شــد .وي افــزود :در پــي تالشهــاي گســترده
ســازمان بــورس ،دبيــركل آيســكو در روز چهارشــنبه 11
فرورديــن  95طــي نامهيــي عضويــت پيوســته نهــاد ناظــر
بــازار ســرمايه ايــران در نهــاد بينالمللــي كميســيونهاي
اوراق بهــادار را بــه رياســت ســازمان بــورس ايــران خوشــامد

گفــت و از محمــد فطانــت بــراي حضــور در جلســه مــاه م ـه
نشســت آيســكو در كشــور پــرو ،دعــوت بــه عمــل آورد.
ساختار سازماني آيسكو
جانشــين رييــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در امــور
بينالملــل عنــوان كــرد :آيســكو از دبيرخانــه دايمــي و
هياتمديــره و اعضــاي عــادي ،پيوســته و وابســته تشــكيل
شــده اســت .هياتمديــره آيســكو داراي  34عضــو اســت
و مســووليت اخــذ تصميمــات و تدويــن اســتانداردهاي
بينالمللــي را بــر عهــده دارد ،همچنيــن آيســكو شــامل 127
عضــو عــادي 20 ،عضــو پيوســته و  64عضــو وابســته اســت.
وي افــزود :آيســكو متشــكل از چهــار كميتــه منطقهيــي،
آفريقــا و خاورميانــه ،آســيا و اقيانوســيه ،اروپايــي و امريكايــي
اســت و يكــي از مهمتريــن كميتههــاي آن كميتــه رشــد و
بازارهــاي نوظهــور اســت.
عضويت در آيسكو ،نتيجه تالش سازمان
بهــادر بيژنــي ضمــن برشــمردن تاثيــرات مثبــت اجــراي
برجــام عنــوان كــرد :بــا وجــود بهبــود فضــاي بينالمللــي
در يــك ســال گذشــته ،بــدون تالشهــاي مجدانــه و
سياســتگذاري اثــر بخــش ســازمان ،عضويــت در آيســكو
امكانپذيــر نبــود .در ســال گذشــته چنــد صــد صفحــه
مســتندات بــه آيســكو ارســال شــد ،جلســات متعــددي
بــا دبيــركل و مقامــات ارشــد ايــن ســازمان برگــزار شــد و
رايزنيهــاي متعــددي بــا مقامــات بــازار ســرمايه دنيــا ماننــد
نهادهــاي ناظــر موثــر در تصميمگيــري در آيســكو ازجملــه
در هياتمديــره ايــن ســازمان صــورت پذيرفــت .جانشــين
رييــس ســازمان بــورس در امــور بينالملــل بــا اشــاره بــه
نامــه دبيــركل آيســكو ادامــه داد :در نامــه دبيــركل آيســكو بــه
دكتــر محمــد فطانــت ،عضويــت ســازمان در كميتــه رشــد و
بازارهــاي نوظهــور ،همچنيــن كميتــه منطقهيــي خاورميانــه
و آفريقــا رســما اعــام شــد.
بهــادر بيژنــي بــا تاكيــد بــر اهميــت عضويــت ايــران در آيســكو
گفــت :ايــن رويــداد ،مهمتريــن خبــر حــوزه بينالملــل بــازار
ســرمايه در ســال  95اســت .عضويــت در آيســكو ايــن امــكان
را بــه ســازمان ميدهــد تــا در جلســات مهمــي ازجملــه
جلســه اول كميتــه روســا حضــور داشــته باشــد.
مــا فعــا در قــدم اول بــه عنــوان عضــو پيوســته آيســكو
پذيرفتــه شــديم و در كنــار ديگــر اعضــاي پيوســته آيســكو
ازجملــه كميســيون اروپــا ()European Commission

انـرژی
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و نهــاد ناظــر بــازار ســرمايه اروپــا ( )ESMAقــرار گرفتيــم.
قــدم بعــدي ســازمان ايــن اســت كــه در آينــده بــا امضــاي
تفاهمنامــه چنــد جانبــه ( )MMoUبــه جرگــه اعضــاي
عــادي بپيونديــم.
بهــادر بيژنــي درخصــوص چگونگــي ورود بورسهــا ،اركان و
ســپردهگذاري مركــزي بــه آيســكو ،گفــت :تنهــا نهادهــاي
ناظــر ،عضــو عــادي و پيوســته ميشــوند و بورسهــا ،اركان
بــازار ســرمايه و ســپردهگذاري مركــزي عضــو وابســته
( )affiliateخواهنــد شــد .مــا بــه عنــوان نهــاد ناظــر عضــو
پيوســته آيســكو شــديم و امــكان عضويــت بــورس ،فرابورس،
بــورس كاال و بــورس انــرژي و ســاير نهادهــاي بــازار ســرمايه
بهعنــوان عضــو عــادي يــا پيوســته امكانپذيــر نيســت ،امــا
ايــن نهادهــا ميتواننــد در آينــده بــا اخــذ شــرايط الزم بــه
عنــوان عضــو وابســته حضــور داشــته باشــند.
عضويــت بــورس تهــران نيــز كــه بــه دليــل عــدم عضويــت
نهــاد ناظــر در آيســكو از فدراســيون جهانــي بورسهــا
( )WFEتعليــق شــد ،اينــك ميتوانــد رفــع تعليــق شــود.
وي افــزود :ســپردهگذاري و اركان بــازار ميتواننــد عضــو
وابســته شــوند و بــراي آنهــا نيــز كميتههــاي تخصصــي
تعريــف شــده اســت.
شاخص اعتبار بازار سرمايه ايران
بهــادر بيژنــي بــا تاكيــد بــر تاثيــرات مثبــت عضويــت در
آيســكو ،بيــان داشــت :ذكــر ايــن نكتــه بســيار مهــم
اســت كــه عضويــت مــا در آيســكو بــار فكــري ريســك
ســرمايهگذاري خارجــي را كاهــش ميدهــد .بــا عضويــت
ســازمان در آيســكو ،ســرمايهگذاران خارجــي اطمينــان
الزم درخصــوص رعايــت اســتانداردهاي تبييــن شــده
بينالمللــي در ســازمان بــورس را كســب خواهنــد كــرد.
ســرمايهگذاران خارجــي نگــران بودنــد كــه چــون مــا
عضــو آيســكو نيســتيم اســتانداردهاي آن اجــرا نشــود .وي
افــزود :البتــه مــا همــواره بــه ســرمايهگذاران خارجــي
ايــن اطمينــان را ميداديــم كــه بــا وجــود آنكــه عضــو
آيســكو نيســتيم امــا اســتانداردهاي بينالمللــي را رعايــت
ميكنيــم ،ولــي بــه دليــل عــدم عضويــت مــا ايــن نگرانــي
وجــود داشــت .پذيــرش در آيســكو ،افزايــش اطمينــان
ســرمايهگذاران خارجــي را بــه همــراه خواهــد داشــت تــا بــا
آرامــش بيشــتري وارد بــازار ســرمايه ايــران شــوند .ايــن امــر
ميتوانــد بــه افزايــش ســرمايهگذاري خارجــي در بــازار
ســرمايه ايــران منجــر شــود.
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ادامه از صفحه 1
ضربه سنگین فاینانس ها به تولید داخلی
ایــران در خصــوص پیشــنهاد ســوم خــود بــا عنــوان
«رویکــرد صادراتــی» اعــام کــرده اســت :منافــع
پــروژه هــای بــزرگ در دوران رکــود جهانــی بــرای
شــر کــت هــای خارجــی بــه حــدی اســت کــه آنــان
ملــزم شــوند تــا ضمــن ســرمایه گــذاری مشــترک،
بخشــی از بازارهــای منطقــه خــود را بــه روی
محصــوالت تولیــد مشــترک بگشــایند تــا حــدی
کــه حداقــل 50درصــد تولیــدات مشــترک بــه بــازار
کشــور هــای منطقــه و غیر آن صــادر شــود .در ادامه
ایــن نامــه آمــده اســت:درحال حاضــر بــه دلیــل
پــاره ای از عقــب افتادگــی هــا در توســعه کشــور،
کارفرمایــان بــا اســتدالل تعجیــل ،بــه فاینانــس
نمــودن پــروژه هــا روی آورده انــد در حالیکــه طبــق
قوانیــن فاینانــس بیــن 50تــا  85درصــد کاالهــا
و خدمــات بایســتی از ســازندگان کشــورهای وام
دهنــده تامیــن شــود .در همیــن ارتبــاط اخیــرا
وزارت نیــرو بــرای تامیــن نیازهــای خــود در زمینــه
پســت هــای فشــار قــوی از جملــه پســت هــای GIS
 ،اقــدام بــه برگــزاری مناقصــه بــه روش تأمیــن
فاینانــس نمــوده اســت .در حالیکــه بــه نظــر مــی
رســد بهتریــن اســتفاده از ایــن فرصــت صرفــا از
طریــق ســرمایه گــذاری مشــترک جهــت ســاخت
تجهیــزات در داخــل مــی باشــد تــا ازایــن رهگــذر
نیازهــای کشــور بــرای ســال هــای متمــادی از بــازار
داخــل تأمیــن گــردد امــا متأســفانه وزارت نیــرو
علــی رغــم حجــم بــاالی سفارشــات ،ایــن شــرط را
در اســناد خــود ملحــوظ نکــرده اســت .در حالــی که
ایــن فرصــت مزایــای اســتفاده از فاینانــس راهــم در
خــود خواهــد داشــت .فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته در پایــان ضمــن درخواســت ابطــال
مناقصــه شــماره /01ب 94/درخواســت کــرده اســت
تــا ســازوکار الزم در اســناد مربــوط گنجانــده شــود
تــا زمینــه هــای ســاخت داخــل تجهیــزات مــورد
نیــاز در قالــب ســرمایه گــذاری مشــترک فراهــم
آیــد و ایــن رویکــرد وحمایــت از تولیــد کننــدگان
داخلــی بــرای ســایر بخشــها نهادینــه شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 275كيلومتــر و شــامل يــك پســت انتقــال بــرق 400
كيلوولتــي اســت .مــدت اجــراي ايــن قــرارداد توســط
پيمانــكاران ايرانــي در عمــق خــاك ارمنســتان  24مــاه
تعييــن شــده اســت .ايــران بــا ميانگيــن صــادرات روزانــه
يــك ميليــون مترمكعــب گاز بــه كشــور ارمنســتان ،در
مقابــل از ايــن كشــور بــرق وارد مــي كنــد.

مديرعامل صانير:

شعار  1=22راهبرد صانير در
تحقق اقتصاد مقاومتي است

تهــران -ايرنــا -مديرعامــل شــركت صــادرات
تجهيــزات و خدمــات آب و بــرق ايــران (صانيــر)
گفــت :ايــن شــركت در تــاش بــراي عملياتــي
كــردن عقــد قــرارداد بــه ارزش بيــش از دو
ميليــارد دالر در ســال جــاري( معــادل  22ســال
فعاليــت ايــن شــركت) ،شــعار  1=22را بــه عنــوان
راهبــرد اساســي بــراي تحقــق شــعار امســال قــرار
داده اســت.
بهمــن صالحــي روز دوشــنبه در گفــت و گــوي اختصاصــي
بــا خبرنــگار ايرنــا ضمــن اشــاره بــه شــعار «اقتصــاد
مقاومتــي؛ اقــدام و عمــل» كــه رهبــر معظــم انقــاب
بــراي ســال  1395تعييــن كردنــد ،گفــت :يكــي از اساســي
تريــن برنامــه هــا و سياســت هــاي شــركت صانيــر در ســال
جديــد ،فعــال كــردن ،بــه قــرارداد رســاندن و اجرايــي
كــردن مذاكــرات و توافــق هــا بــا كشــورها و شــركت هايــي
اســت كــه صانيــر در آنهــا پــروژه داشــته و يــا در دســتور
كار دارد.
وي ابــراز اميــدواري كــرد مجمــوع فعاليــت هــاي ايــن
شــركت در ســال  1395از نظــر ارزش بتوانــد بــا بيــش
از دو دهــه فعاليــت آن در بازارهــاي بيــن المللــي برابــري
كنــد.
صالحــي گفــت :شــركت صانيــر از ابتــداي فعاليــت تاكنــون
افــزون بــر  200پــروژه را بــه ارزش بيــش از دو ميليــارد
دالر در منطقــه و ديگــر كشــورها اجــرا كــرده اســت و اميــد
مــي رود در ســال جديــد بــه هميــن ميــزان قــرارداد دســت
يابــد.
وي بــا بيــان اينكــه تحقــق ايــن مهــم بــا شــعار « »1=22در
دســتور كار شــركت قــرار گرفتــه اســت ،افــزود :صانيــر يــك
برنــد ملــي و بيــن المللــي اســت كــه بــا همــكاري بســياري
از پيمانــكاران داخلــي ،كاالهــاي توليــد ايــران در بخــش
انــرژي را بــه بازارهــاي شــرق آســيا تــا آمريــكا و آفريقــا
عرضــه مــي كنــد.

انـرژی
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مديرعامــل صانيــر گفت،ايــن شــركت ســال گذشــته
نزديــك بــه  800ميليــون دالر پــروژه فعــال در ديگــر
كشــورها داشــته اســت و بخشــي از پــروژه هــا كــه بــه
داليلــي نظيــر تحريــم هــاي اقتصــادي و يــا بــروز اشــكال
در مناســبات بيــن المللــي معلــق و متوقــف مانــده بــود،
بارديگــر عملياتــي و اجرايــي شــدند.
وي يكــي از ايــن پــروژه هــا را خــط انتقــال برق ارمنســتان
عنــوان كــرد كــه پيشــتر صانيــر اجــرا كــرده بــود ،امــا بــه
دليــل تكميــل نشــدن شــبكه بــرق ايــن كشــور ،دريافــت
بــرق از ارمنســتان متوقــف بــود .ايــن پــروژه ســال گذشــته
بــا انجــام مذاكــره و عقــد قــرارداد ،فعــال شــد و اينــك بــه
ســرعت در حــال پيشــرفت اســت.
پــروژه اســتراتژيك خــط  3انتقــال بــرق ايــروان بــه ايــران
(كــه بــا احــداث ايــن خــط ظرفيــت تبــادل بــرق بيــن
ايــران و ارمنســتان از  300مــگاوات بــه يكهــزار مــگاوات
افزايــش مــي يابــد و شــبكه بــرق ايــران در آينــده از طريق
ارمنســتان بــه خطــوط بــرق كشــورهاي گرجســتان،
روســيه و تركيــه متصــل مــي شــود) در جريــان ســفر
مهرمــاه  1394اســحاق جهانگيــري معــاون اول رئيــس
جمهــوري بــه ارمنســتان آغــاز شــد.
شــركت صانيــر بــا هزينــه  107ميليــون و  900هــزار
يــوروي ايــن خــط انتقــال بــرق را بــا اســتفاده از
پيمانــكاران ايرانــي احــداث مــي كنــد .طــول ايــن خــط

قــرارداد همــكاری شــركت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات آب و بــرق ایــران (صانیــر) بــا شــركت
«اوراســیا اینوســت گــروپ» قزاقســتان در محــل
هتــل پارســیان آزادی تهــران امضــا و مبادلــه شــد.
بهمــن صالحــی ،مدیــر شــركت صانیــر دیــروز صبــح در
حاشــیه جلســه شــورای بازرگانــی قزاقســتان و ایــران
در محــل هتــل یــاد شــده در گفــت وگــوی اختصاصــی
بــه ایرنــا گفــت :قــرارداد ســاخت یــك نیــروگاه بــادی
 50مگاواتــی و دو نیــروگاه حرارتــی  250مگاواتــی بــا
حضــور «الكســاندر یوروویــچ» مدیرعامــل شــركت اوراســیا
اینوســت گــروپ بــه امضــا رســید .ارزش ایــن قــرارداد 600
میلیــون دالر اســت كــه بــا توافقهــای انجــام شــده تــا
یــك میلیــارد دالر قابلیــت افزایــش دارد.
مدیرعامــل صانیــر افــزود :یكــی از ایــن نیروگاههــا در
ســواحل دریــای خــزر و دو پــروژه دیگــر در حاشــیه جــاده
ابریشــم در شــهر آلماتــی (پایتخــت قزاقســتان) در دوره
 18مــاه احــداث خواهــد شــد .وی تصریــح كــرد :عــاوه
بــر ایــن مقــرر شــد ،شــركت صانیــر در زمینههــای آب
و فاضــاب ،خطــوط لولــه گاز ،توســعه راههــای قزاقســتان
و توســعه و اكتشــاف معــادن ایــن كشــور نیــز بــا قزاقهــا
همــكاری داشــته و بیــن دو طــرف تفاهــم نامــه امضا شــود.
صالحــی گفــت :اینــك اســتفاده از همكاریهــای مشــترك
خارجــی در اجــرای پروژههــای قزاقســتان در دســتور كار
صانیــر نیســت و تــاش میشــود بــا اســتفاده از توانایــی و
تخصــص تولیدكننــدگان و پیمانــكاران داخلــی ،پروژههــا
بــه انجــام برســد.
وی خاطرنشــان كــرد :برپایــه قــرارداد مزبــور ،ایــن
نخســتین حضــور صانیــر در بــازار بــزرگ كشــور قزاقســتان
اســت كــه از وجــود تامینكنندههــای مالــی خارجــی
(در قالــب فاینانــس) نیــز در پیشــبرد پروژههــا اســتفاده
خواهــد شــد .صالحــی یــادآور شــد :صانیــر اینــك در 13
كشــور جهــان پــروژه در دســت اجــرا دارد و تــا كنــون در
 25كشــور جهــان هــم طــرح و پــروژه اجــرا كــرده اســت.
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دبیــر انجمــن صنفــی شــركتهای صنعــت آب و فاضــاب
از صــادرات نزدیــك بــه 700میلیــون دالر خدمــات فنــی و
مهندســی در ایــن صنعــت در ســه ســال گذشــته خبــر داد و
.دیپلماســی فعــال سیاســی را الزمــه اصلــی صــادرات دانســت
بــه گــزارش ایرنــا ،بهــرام فیاضــی در جمــع خبرنــگاران گفــت:
بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه ضعــف جایــگاه رســمی و قانونی
در كشــور ،همــواره طفیلــی دولــت بــوده و بــر ایــن اســاس،
برنامههــای خــود را متناســب بــا سیاســتهای دولتهــا
پیــش بــرده اســت .وی تصریــح كــرد :امــروز بنگاههــای
فعــال صنعــت آب و بــرق كشــور در حوزههــای تولیــدی و
پیمانــكاری ،در خوشــبینانهترین حالــت تنهــا بــا  20تــا 30
درصــد ظرفیــت خــود كار میكننــد كــه نشــاندهنده كمبــود
.منابــع مالــی و پویانبــودن شركتهاســت
بــه گفتــه فیاضــی ،درصــد عمــدهای از شــركتهای خصوصــی
رو بــه اضمحــال رفتــه و بهویــژه از ســال  1390تاكنــون،
شــركتهای بــزرگ صنعــت آب و فاضــاب تعدیــل نیــرو
داشــتهاند .وی افــزود :امــروز شــاهدیم عمــده پروژههــای
مرتبــط بــا ایــن صنعــت بــا كمبــود اعتبــار مواجهنــد .یــك
آمــار سرانگشــتی نشــان میدهــد نزدیــك بــه  70درصــد
.پروژههــای واگــذار شــده مشــكل منابــع اعتبــاری دارنــد
دبیــر انجمــن صنفــی شــركتهای صنعــت آب و فاضــاب
یــادآور شــد :پارســال و بــه گفتــه مدیرعامــل آبفــای كشــور،
فقــط  35درصــد منابــع اعتبــاری صنعــت آب و فاضــاب
تخصیــص یافــت .وی گفــت :نزدیــك بــه  700میلیــون دالر
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســه ســال گذشــته در
ایــن صنعــت انجــام شــده ،امــا كلیــد كار در ایــن قســمت بــه
روابــط فعــال سیاســی گــره خــورده اســت و اگــر دیپلماســی
محكــم نباشــد ،خارجیهــا نیــزاز حضــور شــركتهای ایرانــی
.اســتقبال نمیكننــد
فیاضــی خاطرنشــان كــرد :عمــده فعالیتهــای صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی ایــن صنعــت در ســالهای گذشــته
بــا كشــور عــراق بــود ،امــا بــا وجــود مشــكالت امنیتــی و جنگ
در ایــن كشــور ،اكثــر پروژههــا بــا مشــكالت اساســی مواجــه
شــده اســت و مطالبــات زیــادی از طرفهــای عراقــی داریــم.
وی بیــان داشــت :پارســال و بــا همراهــی دولــت ،شــركتهای
ایرانــی فعــال در كشــور عــراق از وامــی بهرهمنــد شــدند كــه
.در بهبــود اوضــاع آنهــا تاثیــر خوبــی بــر جــای گذاشــت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طبــق قوانیــن ایــران ســرمایهگذاران خارجــی کــه در
کشــور اقــدام بــه ســرمایهگذاری میکننــد بایــد حــدود
 50درصــد تجهیــزات خــود را از تولیدکننــدگان داخلــی
خریــداری کننــد امــا هوشــنگ فالحتیــان ،معــاون وزیــر
نیــرو در امــور بــرق میگویــد :شــرایط بــرای خارجیهایــی
کــه صــد درصــد ســرمایه مــورد نیــاز برای ســاخت نیــروگاه
در ایــران را تامیــن کننــد ،بهگونــهای دیگــر اســت .آنهــا
مایلنــد در داخــل کشــور بــرق تولیــد کــرده و آن را بــه
فــروش برســانند.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق در گفتوگــو بــا
«فرصــت امــروز» جزییــات بیشــتری دربــاره رونــد
مذاکــرات بــا خارجیهــا بــرای احــداث نیــروگاه در کشــور
بیــان نمیکنــد زیــرا معتقــد اســت هنــوز رایزنیهــا
ادامــه داشــته و هیــچ بحثــی نهایــی نشــدهاســت ،بنابرایــن
دلیلــی بــرای رســانهای شــدن یکســری مباحــث نیمـهکاره
وجــود نــدارد.
پیــش از ایــن محســن طرزطلــب ،مدیرعامــل شــرکت
مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی در گفتوگــو
بــا پــاون از برنامهریــزی بــرای احــداث  22هــزار
مــگاوات نیــروگاه جدیــد در ایــران خبــر داده بــود کــه
 10هــزار مــگاوات آن بــا منابــع مالــی خارجــی و از
طریــق ســرمایهگذاری مســتقیم ایجــاد خواهــد شــد.
بــا ایــن وجــود فالحتیــان تاکیــد کــرد :ظرفیــت دقیــق
نیروگاههایــی کــه صــد درصــد بــا ســرمایهگذاری
خارجیهــا احــداث میشــود مشــخص نشــده و ایــن
ظرفیــت بیــن  5تــا  10هــزار مــگاوات متغیــر اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق اظهــار امیــدواری
میکنــد در شــش ماهــه اول امســال مراحــل مذاکــرات بــه
اتمــام برســد و تفاهمنامههــا تبدیــل بــه قــرارداد شــود و
پــس از آن وارد مرحلــه اجرایــی گــردد .وی کشــورهای
مذاکرهکننــده بــا ایــران بــرای ســاخت نیــروگاه را متعلــق
بــه اروپــا ،کــره ،ژاپــن و ســایر کشــورها معرفــی میکنــد.
فالحتیــان تاکیــد میکنــد :در مذاکــرات ،تمــام
قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا موضــوع اســتفاده از
ســرمایهگذاریهای خارجــی را رعایــت میکنیــم و حتــی
تــاش میکنیــم قراردادهــا بــه نحــوی تنظیــم شــود کــه
ســرمایهگذاران خارجــی بیــش از  50درصــد تجهیــزات
مــورد نیــاز خــود را از بــازار داخــل تامیــن کننــد.

انـرژی
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بــا توجــه بــه ســرمایهگذاری بســیار محــدود انجــام
شــده در صنعــت بــرق طــی ســالهای گذشــته ،تامیــن
بــرق مــورد نیــاز مصرفکننــدگان بــا کمبودهــای جــدی
مواجــه اســت امــا محمــد علــی وحدتــی ،مدیــر عامــل
شــرکت انــرژی گســتر جــم در گفتوگــو بــا «فرصــت
امــروز» میگویــد :بــه دلیــل رکــود ایجــاد شــده در
صنعــت ،رشــد مصــرف فقــط در بخــش خانگــی و تجــاری
رخ دادهاســت .بــه محــض رفــع تحریمهــا و ایجــاد رونــق
در فضــای کسـبوکار ،قطعــا نیــاز بــه تولیــد بیشــتر بــرق و
توســعه زیرســاختهای نیروگاهــی خواهیــم داشــت.

سرمایه گذاران خارجی به دنبال تولید و فروش برق
در ایــران هستند
وی ادامــه میدهــد :البتــه مــوارد دربــاره کســانی کــه
صــد درصــد ســرمایه مــورد نیــاز را از خــارج کشــور
وارد میکننــد بهگونــه دیگــری اســت .ایــن شــرکتها
براســاس مالحظــات خــود تجهیــزات را میآورنــد .چــون
میخواهنــد تولیــد بــرق کــرده و بفروشــند .بنابرایــن
فنــاوری و تکنولوژیهایــی کــه وارد ایــران میکننــد
ممکــن اســت در حــال حاضــر در داخــل کشــور تولیــد
نشــود امــا آن قســمتهایی کــه قابلیــت تولیــد در ایــران
داشــته باشــند ،قبــا هــم اعــام کردهایــم کــه از طریــق
ســاخت داخــل اقــدام خواهــد شــد.
نیمی از تجهیزات نیروگاهها ساخت داخل است
«حــدود  55درصــد تجهیــزات نیروگاهــی ســاخت داخــل
و  45درصــد وارداتــی اســت» ایــن پاســخ محمــد مالکــی،
رئیــس هیاتمدیــره ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق بــه
پرســش «فرصــت امــروز» دربــاره تــوان تولیدکننــدگان
داخلــی بــرای تامیــن تجهیــزات نیروگاهــی اســت .وی
اضافــه میکنــد :توربیــن و ژنراتــور  30درصــد ســرمایه
اصلــی نیــروگاه را شــامل میشــود .شــرکت مپنــا تــوان
تولیــد توربینهــای  160تــا  170مگاواتــی را دارد.
توربینهــای کوچکتــر را هــم شــرکتهای دیگــر
میســازند .امــا نیــروگاه فقــط توربیــن نیســت .موتــور،

پمــپ ،کابــل و غیــره هــم در نیروگاههــا نیــاز داریــم کــه
توســط کارخانجــات مختلفــی در داخــل کشــور تولیــد
میشــوند.
مالکــی اســتفاده از تــوان ســرمایهگذاران خارجــی را تنهــا
راه نجــات صنعــت بــرق از کمبــود ظرفیتهــای ناشــی
از عــدم ســرمایهگذاری در گذشــته میدانــد امــا معتقــد
اســت کــه بــه ایــن راحتــی نمیتــوان از ســرمایه خارجــی
اســتفاده کــرد زیــرا بســتر موضــوع آمــاده نیســت.
وی در تشــریح ســخن خــود میگویــد :مقدمــات اســتفاده
از تــوان ســرمایهگذاران خارجــی شــامل سیســتم بانکــی
یــا مســائل حقوقــی آمــاده اســت امــا نرمافزارهــای مــورد
نیــاز بــرای عملیاتــی شــدن حضــور خارجیهــا در بــازار
بــرق ایــران مهیــا نیســت .شــرکتهای خارجــی یــک
مطالعــه فنــی اقتصــادی بســیار دقیقــی دربــاره پــروژهای
کــه مایــل بــه اجــرای آن هســتند نیــاز دارنــد امــا
نمیدانــم کــه چنیــن مطالعاتــی در کشــور انجــام شــده
یــا نــه؟ فراهــم کــردن ایــن اطالعــات کمــی طــول خواهــد
کشــید.
وی بــا توجــه بــه آمــاده نبــودن زیرســاختهای الزم،
پیشبینــی میکنــد تــا پایــان ســال  95مقدمــات
ســرمایهگذاری فراهــم شــود و در ســال  ،96برنامههــای
عملیاتــی بــرای ســاخت نیروگاههــا آغــاز شــود.

الزام صنایع جدید به خرید برق از بورس انرژی
از ســوی دیگــر دولــت بــا ســرمایهگذاران و پیمانــکاران
داخلــی خوشحســاب نبــوده و وزارت نیــرو بدهــی
انباشــته  30هــزار میلیــارد تومانــی دارد .بنابرایــن تصــور
میشــود کــه ایــن وزارتخانــه در آینــده بــرای پرداخــت
پــول ســرمایهگذاران خارجــی هــم بــا مشــکل مواجــه
شــود .بــدون شــک ایــن رونــد ،ضررهــای اقتصــادی زیــادی
را بــه کشــور تحمیــل میکنــد.
امــا مدیــر عامــل شــرکت انــرژی گســتر جــم میگویــد :بــا
ســرمایهگذار خارجــی نمیتــوان بدحســابی کــرد چــون
آنهــا تضمینهــای دولتــی دریافــت میکننــد .بنابرایــن
خیالشــان راحــت اســت کــه بــه موقــع پولشــان وصــول
خواهــد شــد و حتــی اگــر طــرف قــرارداد هــم مطالبــات را
پرداخــت نکــرد ،دولــت بــا توجــه بــه تضامینــی کــه داده،
بازپرداخــت را عهــدهدار میشــود.
وی اضافــه میکنــد :البتــه وزارت نیــرو امیــدوار اســت
کــه بــا اصــاح نــرخ بــرق بتوانــد مطالبــات را بــه موقــع
پرداخــت کنــد .ضمــن آنکــه براســاس مصوبــه هیــات
دولــت در ســال گذشــته صنایــع بایــد بــرق مــورد نیــاز
خــود را از نیروگاههــای خصوصــی یــا بــورس انــرژی
دریافــت کننــد .همچنیــن وزارت نیــرو بــه صنایــع جدیــد
هــم بــرق نمیفروشــد و ایــن صنایــع ملــزم هســتند از
طریــق بــورس انــرژی بــرق مــورد نیــاز خــود را تامیــن
کننــد.
وی بــا اشــاره بــه پرداخــت بخشــی از بدهیهــای صنعــت
بــرق بهصــورت اوراق خزانــه اســامی بیــان میکنــد:
ایــن اوراق در بــورس و فرابــورس قابــل معاملــه اســت .بــه
همیــن دلیــل خوشــبین هســتیم کــه در آینــده وضعیــت
صنعــت بــرق بهبــود یابــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تزریق گاز به خط لوله صادراتی عراق انجام شد
تزریــق گاز بــه خــط لولــه صادراتــی عــراق انجــام و ایــن
خــط لولــه در ســمت ایــران آمــاده بهرهبــرداری اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز ایــران
بــا بیــان اینکــه خــط لولــه صادراتــی عــراق هماکنــون
بهصــورت کامــل در ســمت ایــران آمــاده شــده اســت،
اظهــار کــرد :ایــن خــط در آینــده نزدیــک بهصــورت رســمی
بــا حضــور مقامــات عالیرتبــه بــه بهرهبــرداری میرســد و
صــادرات گاز بــه کشــور همســایه آغــاز میشــود.
محمدعلــی امــام در ادامــه بــه برنامههــای ایــن شــرکت
در ســال گذشــته اشــاره کــرد و افــزود :در مجمــوع ٢٢٠
میلیــارد مترمکعــب گاز منتقــل شــده کــه ایــن مقــدار در
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال پیــش از آن  ١١درصــد
افزایــش داشــته اســت.
وی اعــام کــرد :پارســال بــا اجــرای چنــد پــروژه ابتــکاری
در شــبکه انتقــال گاز توانســتیم افزایــش تولیــد گاز پــارس
جنوبــی را بــه مبــادی پرمصــرف از جملــه غــرب و شــمال
کشــور منتقــل کنیــم .مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز ایــران
ادامــه داد :ایــن پروژههــا در مناطــق  ١٠و  ٣عملیــات انتقــال
گاز اجــرا شــد و بــا وجــود ســرمای پایــدار و افزایــش مصــرف
گاز غــرب کشــور توانســتیم گاز را بهصــورت پایــدار ،ایمــن،
مطمئــن و اقتصــادی بــه مبــادی مصــرف منتقــل کنیــم.
وی دربــاره برنامههــای امســال ایــن شــرکت نیــز گفــت :بــا
بهرهبــرداری از پنــج تاسیســات تقویــت فشــار گاز در ســال
 ٩٥افــزون بــر نیازهــای جــاری میتوانیــم افزایــش تولیــد
پارس جنوبی را به مبادی مصرف منتقل کنیم.
هند ،عالقه مند به همکاری در بخش انرژی و
پتروشیمی
وزیــر نفــت وگاز طبیعــی هنــد ،لغــو تحریمهــا را فرصــت
مناســبی بــرای توســعه روابــط ایــران و هنــد دانســت ،وی
اظهــار كــرد :هنــد عالقهمنــد بــه همــكاری بــا ایــران در
بخــش انــرژی ،پتروشــیمی ،تولیــد كودهــای شــیمیایی و
آلومینیــوم بــا ایــران اســت.
بــه گــزارش ایرنــا« ،دارمنــدرا پرادهــان» طــی ســخنانی در

شــهر «وادودرا» ایالــت گجــرات ،روابــط ایــران و هنــد را در
دوران تحریمهــا ویــژه خوانــد و خواســتار تقویــت روابــط دو
كشــور در دوران پســا برجــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتراتژیك بنــدر چابهــار در
توســعه روابــط دو كشــور خاطرنشــان كــرد ،ایــن بنــدر
فاصلــه بیــن ایــران و ایالــت گجــرات در غــرب ایــن كشــور
را بــه 1.5روز ســفر دریایــی تقلیــل میدهــد .وزیــر نفــت
وگاز طبیعــی هنــد گفــت ،تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
و كودهــای شــیمیایی در بنــدر چابهــار بــا توجــه بــه
مزیتهــای آن ارزانتــر تمــام میشــود.
وی بــا اشــاره بــه ســفر قریــب الوقــوع وزیــر خارجــه هنــد
بــه ایــران خاطرنشــان كــرد کــه ایــن ســفر روابــط ایــران و
هنــد را بیــش از گذشــته تقویــت میكنــد« .پرادهــان» كــه
قــرار اســت شــنبه آینــده بــه ایــران ســفر كنــد ،خاطرنشــان
كــرد :در ایــن دیــدار درخصــوص موضوعــات مختلفــی از
جملــه مشــاركت هنــد در توســعه بنــدر چابهــار و ارتقــای
ســطح روابــط دو كشــور بحــث و تبــادل نظــر میشــود.
ایــن نخســتین دیــدار یــك وزیــر هنــدی بــه تهــران پــس
از برجــام و لغــو تحریمهــا علیــه ایــران اســت .بــه گفتــه
كارشناســان امــور سیاســی و راهبــردی هنــد ،هــدف اصلــی
«پرادهــان» از ســفر بــه ایــران گســترش بیــش از پیــش
همــكاری بیــن ایــران و هنــد در بخــش انــرژی بهویــژه
مشــاركت شــركت نفــت و گاز طبیعــی هنــد ( )ONGCدر
توســعه حــوزه گازی فــرزاد ب ،خریــد نفــت خــام بیشــتر
از ایــران ،تعییــن قیمــت گاز طبیعــی و بررســی روشهــای
ممكــن بــرای پرداخــت بدهیهــای نفتــی هنــد بــه ایــران
اســت
معاون وزیر نیرو ۱۵۰ :هزار میلیارد تومان پروژه
نیمه تمام آبی داریم
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا از وجــود  ۱۵۰هــزار
میلیــارد تومــان پــروژه هــای نیمــه تمــام آبــی در کشــور
خبــر داد و گفــت :اولویــت وزارت نیــرو در ســال  ۹۵تکمیــل
پــروژه هــای نیمــه تمــام اســت .رحیــم میدانــی در گفتوگــو
بــا تســنیم اظهــار داشــت :میــزان اعتبــار دولتــی بخــش آب
کشــور در ســال گذشــته 6هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه
پیــش بینــی مــی شــود آنچــه در قالــب قانــون بودجــه ســال
 95بــرای بخــش آب بــه تصویــب برســد در همیــن حــدود
باشــد .وی افــزود :اتــکای مــا در تأمیــن ســرمایه بــرای پروژه
هــای آبــی کشــور بــه اعتبــارات دولتــی نخواهــد بــود؛ در

انـرژی
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حــال حاضــر  150هــزار میلیــارد تومــان پــروژه نیمــه تمــام
در بخــش آب کشــور داریــم کــه ایــن پــروژه هــا بایــد بــه
اجــرا درآینــد و بــه هیــچ وجــه اعتبــارات دولتــی بــرای
اجــرای پــروژه هــای نیمــه تمــام آب و آبفــای کشــور کافــی
نیســت .معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا تصریــح کــرد:
تــاش مــی کنیــم در ســال جدیــد از ســایر منابــع از جملــه
فاینانــس ،وام بانــک توســعه اســامی ،وام بانــک جهانــی
و جــذب ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بتوانیــم ایــن
خــأ را در بخــش جــذب منابــع مالــی پــر کنیــم .میدانــی
خاطرنشــان کــرد :اولویــت وزارت نیــرو در ســال  95تکمیــل
پــروژه هــای نیمــه تمــام اســت و در ایــن خصــوص نیــز
اولویــت بنــدی هایــی بــر اســاس میــزان پیشــرفت فیزیکــی
پــروژه هــا و همچنیــن اهمیــت اجــرای آنهــا انجــام شــده
اســت
شرکتهای انرژی با فشار نقدینگی مواجهند
وسســه مودیــز اعــام کــرد :ســهم شــرکتهای اروپایــی
کــه رتبــه آنهــا تنــزل یافتــه و بــا فشــار نقدینگــی مواجــه
هســتند در مــارس ســال جــاری میــادی بــه  23درصــد
افزایــش یافتــه اســت کــه بیــش از دو برابــر ســال گذشــته
زمانیکــه تنهــا  11درصــد شــرکتها تحــت فشــار بودنــد
قــرار دارد.
ســطح فشــار ممکــن اســت امســال باالتــر بــرود اگــر
شــرکتهای پردرآمــد و پرخطــر بــرای بدســت آوردن پــول
از طریــق فــروش اوراق قرضــه بــا مشــکل مواجــه شــوند.
توبیــاس واگنــر نایــب رییــس و تحلیلگــر ارشــد موسســه
مودیــز هشــدار داد :اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد،
نگرانــی دربــاره نقدینگــی میتوانــد بــه شــرکتهای دیگــر
بخشهــای اقتصــادی ســرایت کنــد.
ایــن در حالیســت کــه الســاندرو روکاتــی نایــب رییس ارشــد
مودیــز بــا تعدیــل نگرانیهــا توضیــح داده کــه بانکهــای
اروپایــی در برابــر مشــکالت نقدینگــی در امنیــت هســتند.
وی بــه ان بــی ســی گفــت :بانکهــای بــزرگ اروپایــی
چنــدان در معــرض مشــکالت نفــت و گاز نیســتند و تحوالت
در ســال  2015معتــدل بــوده اســت .ایــن امــر میتوانــد
در ســال  2016افزایــش پیــدا کنــد ،امــا در مجمــوع ایــن
مســائل عامــل کلیــدی رتبهبنــدی بــرای مــا نیســتند.
روکاتــی گفــت :شــرکتهای بخــش نفــت و گاز تنهــا ســه
درصــد وام بانکهــای اروپایــی را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد.
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اگرچــه وی تاکیــد کــرد کــه بانکهــای بــی ان پــی ،آی
ان جــی و اچ اس بــی ســی بیشــتر از ســایرین در معــرض
بخــش انــرژی هســتند.
منبع :ایسنا.
توسعه زيرساختهاي صادراتي در دستور كار
توســعه زيرســاختهاي صــادرات كشــور در دســتور كار
وزارت صنعــت بــا همــكاري ارگانهــاي مربوطــه قــرار گرفته
اســت .در ايــن راســتا فراخــوان بــراي ســاخت و توليــد
تجهيــزات مــورد نيــاز از ســوي شــركتها ،اطالعرســاني
و رونمايــي از آخريــن دســتاوردها و فناوريهــا در صنايــع
وابســته ،ارتقــاي توليــدات داخلــي ،توســعه صــادرات ،ارائــه
توانمنديهــاي شــركتهاي ايرانــي و افزايــش توليــد بــا
جديدتريــن پيشــرفتهاي روز ايــن صنعــت در جهــان،
برخــي از اهــداف ايــن همــكاري و هماهنگــي اســت .در
ايــن راســتا بــا حمايــت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و بــا همــكاري وزارت راه ،چهارميــن نمايشــگاه بينالمللــي
صنعــت حملونقــل ريلــي و صنايــع وابســته اواخــر
ارديبهشــت در تهــران برگــزار و نوينتريــن فناوريهــا،
تجهيــزات ،صنايــع و خدمــات از ســوي بنگاههــاي داخلــي و
نماينــدگان ايتاليــا ،آلمــان ،تركيــه ،چيــن ،روســيه ،فنالنــد،
انگلســتان ،قزاقســتان و چــك ارائــه ميشــود.
بيش از ۴۰ميليارد دالر مبادالت ايران و چين
حجــم تجــارت فرامــرزي بيــن ايــران و چيــن از مــرز
40ميليــارد دالر گذشــت .اســداهلل عســگر اوالدي ،رييــس
اتــاق بازرگانــي مشــترك ايــران و چيــن اعــام كــرد :مــا
ســعي در رســاندن ايــن رقــم بــه ۵۰ميليــارد دالر در آينــده
داريــم و نــگاه اقتصــادي ايــران بــه چيــن ،رويكــردي ۵۰
ســاله اســت .عســگراوالدي افــزود :ســه كنســولگري ايــران
در چيــن در شــهرهاي گوآنجــو ،هنــگ هنــگ و شــانگهاي
هســتند كــه آمادگــي كشــورمان بــراي توســعه همكاريهاي
اقتصــادي و ســهولت هرگونــه ســرمايهگذاري در ايــران بــه
آنــان اعــام شــده اســت .وي گفــت :شــركتهاي ايرانــي
آمادگــي هرگونــه تبــادالت اقتصــادي را بــا ســرمايهگذاران
چينــي دارنــد .در ايــن ديــدار« ،شــو يونــگ» معــاون اول
رييــس اســتان ججيانــگ نيــز ،ضمــن ابــراز خرســندي از
رونــد همكاريهــاي اقتصــادي ايــران و چيــن اظهــار كــرد:
در ۲۳مــي،هيــات  ۱۱۵نفرهيــي از چيــن بــه ايــران ســفر
خواهنــد كــرد و اميدواريــم در پــي نشســتهايي كــه بــا
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حضــور نماينــدگان  ۵۴شــركت چينــي انجــام ميشــود،
شــاهد همكاريهــاي روزافــزون بخــش خصوصــي دو
كشــور باشــيم.
تاكيد بر توسعه همكاريها با تركيه
محمــود واعظــي وزيــر ارتباطــات و رييــس طــرف ايرانــي
كميســيون مشــترك اقتصــادي ايــران و تركيــه كــه بــراي
شــركت در بيســتوپنجمين نشســت كميســيون مشــترك
اقتصــادي دو كشــور بــه آنــكارا ســفر كــرده در ديــدار بــا
مولــود چاووشاوغلــو وزيــر خارجــه تركيــه بــا طــرح
مهمتريــن مســائل مــورد عالقــه فيمابيــن ،روابــط ايــران
و تركيــه را تاريخــي و برادرانــه ارزيابــي و نســبت بــه
اهميــت تعميــق و گســترش مناســبات و همكاريهــا در
كليــه ســطوح سياســي ،فرهنگــي و اقتصــادي تاكيــد كــرد.
وزيــر امــور خارجــه تركيــه نيــز در ايــن ديــدار برگــزاري
ايــن نشســت را فرصتــي مناســب بــراي توســعه مناســبات
اقتصــادي  -تجــاري دو كشــور ارزيابــي و ابــراز اميــدواري
كــرد :روابــط و همكاريهــاي صميمانــه ايــران و تركيــه در
عرصههــاي مختلــف دوجانبــه ،منطقهيــي و بينالمللــي
بيــش از پيــش توســعه يابــد .واعظــي همچنيــن در ديــدار
بــا احمــد داوود اوغلــو نخســتوزير تركيــه ضمــن اشــاره
بــه اهــم ابعــاد و فعاليتهــاي دو كشــور در زمينههــاي
اقتصــادي ،فرهنگــي ،تجــاري ،صنعتــي و توريســم اظهــار
داشــت :ســفر مــاه گذشــته نخسـتوزير تركيــه بــه تهــران و
ديــدار بــا رييسجمهــوري كشــورمان و اســحاق جهانگيــري
در گفتوگوهــاي تهــران و آنــكارا فصــل جديــدي در
توســعه مناســبات دو كشــور ايجــاد شــد .نخســتوزير
تركيــه نيــز در ايــن ديــدار گفــت :تركيــه آمادگــي دارد در
ســرمايهگذاري در بخشهــاي مختلــف از جملــه صنعــت
گردشــگري مشــاركت الزم را داشــته باشــد.
امضای تفاهمنامه بانکی ایران و قزاقستان
یادداشــت تفاهــم بانکــی بیــن بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران و بانــک مرکــزی جمهــوری قزاقســتان در
جریــان ســفر رییسجمهــور قزاقســتان بــه کشــورمان
توســط روســای بانکهــای مرکــزی طرفیــن امضــا شــد.
بــه گــزارش «جهــان صنعــت» ،در ایــن یادداشــت تفاهــم
مســایلی از قبیــل مقامــات نظارتــی ذیصــاح ،دامنــه

شــمول همــکاری بیــن دو مرجــع نظارتــی ،همــکاری
در تبــادل اطالعــات نظارتــی ،چگونگــی حــل و فصــل
اختالفهــا و اصالحــات بعــدی مــورد نیــاز تبییــنشــد.
امضــای تفاهمنامــه نظارتــی مــورد اشــاره ،بــه عنــوان یکی از
مهمتریــن شــرایط الزم بــرای تاســیس و فعالیــت واحدهــای
بانکــی برونمــرزی در دو کشــور تلقــی میشــود.
سقف معافیت مالیاتی در سال  95تعیین شد
بــر اســاس مصوبــه مجلــس کارمندانــی کــه ســقف دریافتــی
آنهــا در ســال معــادل  156میلیــون ریــال یــا یــک میلیــون
و  300هــزار تومــان در مــاه باشــد از پرداخــت مالیــات
معــاف شــدند.
نماینــدگان در جلســه علنــی امــروز مجلــس و در جریــان
بررســی الیحــه بودجــه  95کل کشــور بــا بنــد الــف تبصــره
 6الیحــه بودجــه بــه ایــن شــکل موافقــت کردنــد کــه ســقف
معافیــت مالیاتــی موضــوع مــاده  84قانــون مالیــات هــای
مســتقیم و اصالحــات بعــدی آن در ســال  95مبلــغ یکصــد
و  56میلیــون ریــال در ســال تعییــن میشــود و بــر اســاس
ایــن قانــون افــرادی کــه تــا ایــن ســقف حقــوق دریافتــی
داشــته باشــند از پرداخــت مالیــات معــاف خواهنــد شــد.
همچنیــن بــر اســاس بنــد ب ایــن تبصــره نیــز مقــرر شــد
مــدت اجــرای آزمایشــی قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده
کــه ااز ســال  87آغــاز شــده بــود تــا پایــان ســال  95تمدیــد
شــود.
ضرر  ۵۰۰میلیارد تومانی وزارت نیرو
 معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر ضمــن اشــاره بــه اینکــهبــرای جبــران  500میلیــارد تومــان ضــرر ناشــی از عــدم
پرداخــت پــول انــرژی از ســوی مشــترکین از هــر ابــزاری
اســتفاده نمیکنیــم ،گفــت :دریافــت هزینــه مــازاد صــدور
قبــض بــرای اطالعرســانی بــه مشــترکین بــوده و تهــران و
اصفهــان ایــن کار را انجــام داده انــد .محمودرضــا حقیفــام
بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت نیــرو از بابــت عــدم پرداخــت
بــه موقــع پــول بــرق مصرفــی از ســوی مشــترکین 500
میلیــارد تومــان متضــرر میشــود ،گفــت :اینکــه میگوینــد
توانیــر بــرای جبــران ایــن زیــان اقــدام بــه صــدور قبــوض
و فیــش و ارســال آن بــه در منــازل مشــتریان قصــد دارد،
ایــن ضــرر را جبــران کنــد ،درســت نیســت .وی خاطرنشــان
کــرد :بــه هــر حــال بــرای اینکــه بــه مــردم اطــاع دهیــم
تــا مشــتریان بــرق بــرای پرداخــت پــول بــرق خــود اقــدام
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کننــد ،صــدور فیــش و ارســال آن حــدود  4400تومــان
هزینــه دارد .وی اضافــه کــرد :در ایــن فیشهــا و قبضهــا
بــه هیــچ وجــه بحــث قطــع بــرق مطــرح نمیشــود و تنهــا
جنبــه اطالعرســانی دارد تــا مشــتریان اقــدام بــه پرداخــت
پــول بــرق مصرفــی خــود کننــد.
 ۱۷۰۰میلیارد تومان پروژه آبوفاضالب آماده
واگذاری به بخشخصوصی
تســنیم -بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مهندســی
آبوفاضــاب کشــور در حــال حاضــر  ۱۷۰۰میلیــارد تومــان
پــروژه آبوفاضــاب در قالــب  ۲۳قــرارداد آمــاده امضــا بــا
بخشخصوصــی اســت و تمامــی اقدامــات الزم بــرای امضــای
ایــن قراردادهــا اعــم از شناســایی کامــل پروژههــا ،شناســایی
شــرکتهای ســرمایهگذار و  ...انجــام شــده و در آســتانه
رونمایــی از ایــن قــرار دادهــا قــرار داریــم .حمیدرضــا جانبــاز
اعــام کــرد :در ســال گذشــته قــرارداد  1100میلیــارد
تومــان پــروژه در بخــش آبوفاضــاب بــا بخــش خصوصــی
داخلــی بــه امضــا رســید کــه هماکنــون ایــن پروژههــا در
مراحــل مختلــف اجــرا قــرار دارنــد .وی افــزود :بــا اســتقبال
بخشخصوصــی از قراردادهــای  BOO، BOTو بیــع
متقابــل در بخــش آبوفاضــاب ایــن رونــد ادامــه یافــت
و حــدود شــش مــاه بــه طــول انجامیــد تــا قراردادهــای
جدیــد در بخشهــای مختلــف آبوفاضــاب کشــور بــرای
واگــذاری بــه بخشخصوصــی آمــاده شــود.
ایران و ایتالیا قراردادهایی به ارزش  ٩٥میلیون
ی کنند
یورو امضا م 
دبیــر شــورای اطــاع رســانی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت گفــت  :در ســفر نخســت وزیــر و هیئــت ایتالیایــی
بــه تهــران دو قــرارداد صنعتــی و معدنــی بــه ارزش ٩٥
میلیــون یــورو امضــا میشــود.
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،علــی محمــد گــودرزی ،دبیــر
شــورای اطــاع رســانی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
گفــت :از مجمــوع  ٢٦قــرارداد و تفاهمنامــه امضــا شــده
بیــن جمهــوری اســامی ایــران و ایتالیــا ٨ ،قــرارداد وارد
مرحلــه اجرایــی شــده اســت.
وی افــزود :بــرای انجــام ســرمایه گذاریهــای مشــترک و
اجــرای پــروژه هــا ،الزم اســت هــر چــه ســریعتر بانکهــای
ایتالیایــی بــا بانکهــای ایرانــی ارتبــاط برقــرار کننــد و
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تســهیالت الزم برقــرار شــود.
گــودرزی همچنیــن بــه برقــراری بیمــه هــای صادراتــی
تاکیــد کــرد و گفــت :پــس از ســفر رئیــس جمهــوری
ایــران بــه ایتالیــا و امضــای قراردادهــای مختلــف ،تاکنــون
قراردادهــای شــرکت نیــرو تابلــو ،ایــدرو ،ســازندگان
دســتگاههای دیالیــز ،شــرکت تجهیــزات تــام کار ،توســعه
پــرواز یــزد ،ایمیــدرو و کارگاز سیســتم بــه مرحلــه اجــرا
رســیده اســت ،ایــن قراردادهــا در زمینــه هــای مختلــف
معدنــی ،نیــرو ،هــوا و فضــا ،پزشــکی ،حمــل و نقــل ،نفــت و
گاز و صنعتــی بــوده اســت.
متئــو رنتــزی ،نخســت وزیــر ایتالیــا ،فــردا (سهشــنبه،
 ٢٤فروردیتــن مــاه) در صــدر هیئــت بلندپایــه سیاســی و
اقتصــادی بــه تهــران ســفر میکنــد.
تاكید جهانگیری بر متناسب سازی سند ملی راهبرد
انرژی با اقتضائات فعلی كشور
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول
رییــس جمهــوری ،جلســه شــورای عالــی انــرژی ظهــر
امروز(دوشــنبه) بــه ریاســت اســحاق جهانگیــری برگــزار
شــد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه
ارائــه گــزارش نماینــده ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
كشــور در خصــوص ســند ملــی راهبــرد انــرژی كشــور،
گفــت :الزم اســت ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی كشــور،
نظــرات و دیــدگاه هــای تكمیلــی دســتگاه هــای ذیربــط
متناســب بــا اقتضائــات روز كشــور كــه همــه جوانــب امــر
در ســند ملــی راهبــرد انــرژی كشــور لحــاظ شــده باشــد
را دریافــت كنــد تــا در حــوزه انــرژی كشــور تدویــن شــود.
در ایــن جلســه پیشــنهاد وزارت نیــرو بــرای راه انــدازی
واحــد بخــار نیروگاههــای ســیكل تركیبــی مــورد بحــث و
تبــادل نظــر قــرار گرفــت و تصمیمــات مقتضــی در ایــن
زمینــه اتخــاذ شــد.
در ایــن نشســت كــه وزرای نفــت ،نیــرو ،امــور اقتصــادی و
دارایــی ،رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی كشــور
و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز حضــور
داشــتند ،نماینــده ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی كشــور،
گزارشــی از بخــش هــای مختلــف ســند ملــی راهبــرد انــرژی
كشــور ارائــه كــرد و مقــرر شــد بــرای تكمیــل ایــن ســند،
نظــرات دســتگاههای مرتبــط دریافــت و بــه آن اضافــه شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حضور  500شركت از  25كشور در
نمایشگاه بین المللی ایران پالست
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،مرضیــه شــاهدایی روز
دوشــنبه در نشســت خبــری بــا بیــان اینكــه دهمین نمایشــگاه
بیــن المللــی ایــران پالســت از بیســت و پنجــم فروردیــن مــاه
آغــاز بــه كار مــی كنــد ،افــزود :قــاره هــای اروپــا و آســیا ،بــه
ترتیــب ســهم  13و  10كشــوری در ایــن نمایشــگاه دارنــد و
از آفریقــا و اقیانوســیه نیــز هركــدام یــك كشــور در دهمیــن
نمایشــگاه ایــران پالســت حاضــر شــده اســت.
مدیرعامــل شــركت ملــی صنایــع پتروشــیمی شــركت هایــی
از آلمــان ،ایتالیــا ،فرانســه ،اتریــش ،انگلیــس ،اســپانیا ،چــك،
ســوئیس ،هلنــد ،دانمــارك ،روســیه ،بلژیــك ،چیــن ،كــره

امضای  12قرارداد همکاری بین
ایران و ایتالیا
محســن جاللپــور چهارشــنبه در همایــش مشــترک بــا
نخســت وزیــر ایتالیــا و فعــاالن اقتصــادی ایــن کشــور،
اظهــار کــرد :شــاهد هســتیم کــه نخســت وزیــر ایتالیــا در
مــورد تامیــن منابــع مالــی ،حــذف موانــع ارتباطــات بانکــی
و تحقــق پوشــش بیمــه صــادرات بــه طــور موثــر ســعی
نمودهانــد کــه نــه تنهــا اعضــای کابینــه ،بلکــه ســاختارهای
.مالــی و اعتبــاری کشــور ایتالیــا را بــه عرصــه بیاورنــد
وی افــزود :از ایــن نظــر بایــد گفــت عملکــرد دولــت ایتالیــا
از فرصــت بــزرگ بــازار ایــران بهتــر از اکثــر دولتهــای
اروپایــی بــوده اســت .شــکی نیســت کــه فرصتهــای
متنــوع و بــزرگ بــازار  80میلیونــی و حــوزه نفــوذ چنــد صــد
میلیــون نفــری ایــران در منطقــه ،توجــه همــه کمپانیهــای
بــزرگ جهانــی را جلــب کــرده اســت ،امــا ایــن عالقــه تــا
وقتــی کــه بســترهای الزم مالــی ،اعتبــاری ،بیمــهای و
حقوقــی از طــرف دولتهــای دو طــرف آمــاده نشــود ،در
واقــع نمیتوانــد بــه قراردادهــای بــزرگ و پــر ســود تبدیــل
.شــود
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد :برایــن بــاورم
کــه سیاســت خردمندانــه نخســت وزیــر ایتالیــا در تمرکــز در

جنوبــی ،تایــوان ،هنــد ،ســنگاپور ،تركیــه ،امــارات متحــده
عربــی ،عــراق ،بحریــن ،پاكســتان ،اســترالیا و آفریقــای جنوبی
بــه عنــوان نماینــدگان حاضــر از ایــن كشــورها در نمایشــگاه
مزبــور معرفــی كــرد.
وی اظهــار داشــت  :هیــات هایــی نیــز از كشــورهای
تركمنســتان ،افغانســتان ،هنــد ،امــارات ،قزاقســتان،
آذربایجــان ،تركیــه ،چیــن ،بنــگالدش ،ســوریه ،ارمنســتان،
ازبكســتان بــاروس ،عــراق و پاكســتان نیــز قــرار اســت در
ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه و بــه رایزنــی بــا تولیدكننــدگان
ایرانــی بپردازنــد.
معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی اضافــه كــرد400 :
شــركت ایرانــی نیــز در ایــن نمایشــگاه بیــن المللــی كــه بــه
بخــش پائیــن دســتی صنعــت پتروشــیمی اختصــاص دارد،
حضــور خواهنــد داشــت.
بــه گــزارش ایرنــا ،نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران پالســت
از ســال  1381و بــا ســازماندهی شــركت ملــی صنایــع
ایــن حــوزه ســبب خواهــد شــد شــرکتهای ایتالیایــی ســهم
بزرگتــری از ایــن فرصتهــای اشــتغال و تولیــد ثــروت را
بــرای مــردم ایتالیــا بــه ارمغــان ببرنــد .هنــوز بســیاری از ایــن
مشــکالت در ایــن عرصــه حــل نشــده و بایــد ایــن سیاســت
.راهگشــا باشــد و در برنامههــای دولــت ایتالیــا باقــی بمانــد
جاللپــور اظهــار کــرد :روز گذشــته در کاخ ریاســت جمهوری
شــش قــرارداد مهــم امضــاء شــد و امــروز در ایــن جلســه 12
ســند دیگــر امضــاء میشــود .ایــن قراردادهــا غالبــا اســناد
عملیاتــی نهایــی هســتند کــه اجــازه میدهنــد عمــا کار
دو طــرف شــروع شــود .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه
اعــزام هیاتهــای عالیرتبــه بــه ایــران و ســفر هیــات
بــزرگ اقتصــادی ایــران در معیــت رییــس جمهــور بــه رم در
جهــت درســتی حرکــت کــرده و میوههــای مفیــدی بــه بــار
آورده اســت ،امــا بــه عنــوان کســی کــه در دوســال گذشــته
از نزدیــک در صحنــه توســعه روابــط اقتصــادی دو کشــور
حضــور داشــتهام برایــن بــاورم کــه آنچــه تــا بــه امــروز عمــل
کردهایــم در مقابــل فرصتهایــی کــه دو اقتصــاد بــزرگ
ایــران و ایتالیــا میتواننــد بــرای بنگاههایمــان ایجــاد کننــد،
.تنهــا قــدم کوچکــی از راهــی طوالنــی اســت
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران اضافــه کــرد :ســاختار اقتصــادی
دو کشــور امــکان آن را میدهــد کــه در عرصههــای متنوعــی
.همکاریهــای متعــددی داشــته باشــیم
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پتروشــیمی آغــاز بــه كار كــرد.
برگــزاری دهمیــن نمایشــگاه ایــران پالســت ،همزمــان بــا
لغــو تحریــم هــا فرصــت مناســبی را بــرای انتقــال دانــش
فنــی ،انتخــاب شــركای مطمئــن ،جــذب ســرمایه و بازاریابــی
بــرای شــركت هــای فعــال در صنایــع تكمیلــی پتروشــیمی،
پالســتیك ،پلیمــر و صنعــت پتروشــیمی كشــور فراهــم مــی
كنــد.
شــركت ملــی صنایــع پتروشــیمی ،دهمیــن نمایشــگاه بیــن
المللــی ایــران پالســت را در روزهــای  25تــا  29فروردیــن
مــاه امســال ( 13تــا  17آوریــل  2016میــادی) در محــل
دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار مــی
كنــد.
مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه روز چهــار شــنبه (25
فروردیــن مــاه) باحضــور معــاون اول رئیــس جمهــوری و وزیــر
نفــت در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران
برگــزار مــی شــود.

قرارداد سرمایه گذاری خط لوله گاز
«تاپی» در تركمنستان امضا شد

قــرارداد ســرمایهگذاری بــرای اجــرای خــط لولــه
گاز «تاپــی» (خــط لولــهای كــه قــرار اســت گاز
تركمنســتان را بــه افغانســتان ،پاكســتان و هنــد
منتقــل كنــد) بــا حضــور مقاماتــی از چهــار كشــور
و بانــك توســعه آســیا در عشــقآباد پایتخــت
تركمنســتان امضــا شــد.
بــه گــزارش ایرنــا جــام كمــال خــان ،قائممقــام وزارت
نفــت و منابــع طبیعــی پاكســتان بــه نمایندگــی از
ایــن كشــور قــرارداد یــاد شــده را امضــا كــرد .انتظــار
مــیرود امضــای ایــن قــرارداد تــا حــدودی راه را
بــرای مســیر دشــوار و طوالنــی اجــرای طــرح خــط
لولــه تاپــی همــوار كنــد امــا بــا توجــه بــه بودجــه 10
میلیــارد دالری ،نبــود امنیــت الزم در مســیر عبــور
لولــه از خــاك افغانســتان و برخــی دیگــر تنگناهــا،
اجــرای ایــن طــرح بــزرگ كار چنــدان ســادهای بــه
نظــر نمیرســد.
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زمین ه سرمایهگذاری در حوزه انرژی
ایران برای کشورهای اروپایی فراهم است
رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــران یک کشــور
انرژیزاســت ،گفــت :زمینههــای ســرمایهگذاری در ایــن
حــوزه فراهــم اســت و شــرکتهای مختلفــی از کشــورهای
.اروپایــی در حــال مذاکــره بــرای انعقــاد قرارداد هســتند
بــه گــزارش شــانا ،علــی الریجانــی در دیــدار بــا آنتــی
کایکونــن رئیــس کمیســیون روابــط خارجــی مجلــس
فنالنــد گفــت :میــان دو کشــور ایــران و فنالنــد همیشــه
روابطــی دوســتانه و آرام وجــود داشــته اســت و بایــد
تــاش کنیــم تــا ســطح روابــط تجــاری را نیــز افزایــش
.دهیــم
الریجانــی نیــروی انســانی جــوان و متخصــص را از دیگــر
ســرمایه هــای کشــور ایــران خوانــد و افــزود :انتقــال
تکنولــوژی و بهــره گیــری از تخصــص افــراد باالخــص
در زمینــه آب و کشــاورزی مــدرن از دیگــر اولویتهــای
ماســت کــه در ایــن زمینــه هــم مــی توانیــم بــا کشــور
.فنالنــد همــکاری داشــته باشــیم
رئیــس مجلــس همچنیــن در پاســخ بــه ســئوالی از طرف
هیئــت پارلمانــی فنالنــد در ایــن خصــوص کــه بهتریــن
ســبک زندگــی را بــرای ایرانیــان چگونــه مــی بینیــد،
افــزود :بهتریــن ســبک ایــن اســت کــه ایرانیــان با ســبک
.فرهنــگ و ســنت خودشــان زندگــی کننــد
وی افــزود :ایــران کشــوری بــا تمــدن چندهــزار ســاله
اســت و ســنتها و فرهنــگ غنــی دارد و مــردم ایــران مــی
.خواهنــد زندگــی شــان مطابــق فرهنــگ خودشــان باشــد
همچنیــن در ایــن دیــدار آنتــی کایکونــن گفــت:
کشــور فنالنــد بــا ایــران از زمــان قدیــم و حتــی در
مــدت تحریــم روابــط دوســتانه و خوبــی داشــته اســت
و امیدواریــم کــه ایــن ســفر و ســفر وزرای مــا کــه در
ســالهای قبــل بــه ایــران انجــام گرفــت بتوانــد ســطح
.روابــط را افزایــش دهــد
رئیــس کمیســیون روابــط خارجــی مجلس فنالنــد گفت:
بــه تازگــی گــروه دوســتی ایــران و فنالنــد در پارلمــان
کشــورمان راه انــدازی شــده اســت و ایــن تصمیم نشــانگر
عالقــه کشــورمان بــه توســعه روابــط سیاســی و تجــاری
.بــا ایران اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضای هفت تفاهمنامه همکاری
در اتریش
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران ،در تشــریح دســتاوردهای ایــن ســفر از
امضــای هفــت تفاهمنامــه توســط هیــات تجــاری
ایــران در اتریــش خبــر داد.
هیــات اقتصــادی متشــکل از فعــاالن اقتصــادی بخــش
خصوصــی در حالــی کــه در هفتــه دوم فروردیــن مــاه بــه
اتریــش ســفر کــرد کــه حســن روحانــی ،رییسجمهــور،
کــه قــرار بــود در رأس ایــن هیــات سیاســی – اقتصــادی
باشــد ،ســفر خــود را لغــو کــرد و تنهــا گــروه اقتصــادی
بــرای برگــزاری جلســات و نشســتهای خــود بــه ویــن
رفــت .در ایــن گــروه  110نفــره تعــدادی از اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران نیــز حضــور داشــتند.
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران ،در تشــریح دســتاوردهای ایــن ســفر از امضــای
هفــت تفاهمنامــه توســط هیــات تجــاری ایــران در اتریــش
خبــر داد .ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران گفــت:
«معمــوال پیــش از آنکــه هیاتــی تجــاری بــه کشــور دیگــری
اعــزام شــود ،کشــور مقصــد ســعی میکنــد ،شــرکتهای
متناظــر و همگــن را بــرای برقــراری مالقاتهــای موثــر
میــان بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی دو کشــور و نیــز امضای
تفاهمنامــه یــا قــرارداد بیایــد .در ایــن ســفر نیــز بــه دلیــل
آنکــه از پیــش برنامهریــزی مناســبی شــده بــود ،جلســات
مذاکــره مســتقیم بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی ایــران و
اتریــش برگــزار شــد ».صالحــی اضافــه کــرد« :دســتاورد ایــن
جلســات امضــای هفــت تفاهمنامــه بــه میــزان حــدود 2
میلیــارد یــورو اســت و ایــن توافــق در برخــی حوزههــا از
جملــه ،حملونقــل ریلــی ،ســاخت بیمارســتان در ایــران،
ســاخت قطعــات خــودرو ،کشــاورزی و صــادرات گوشــت
حــال از ایــران بــه اتریــش صــورت گرفتــه اســت.این عضــو
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه در ایــن
ســفر جلســاتی بــا حضــور گــروه بانکــی هیــات ایرانــی و
مســئوالن بانــک مرکــزی اتریــش نیــز برگــزار شــده اســت،
افــزود« :عــاوه بــر حوزههایــی کــه بــه عنــوان زمینــه
همــکاری دو کشــور مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،اتریش ـیها

بــرای همــکاری در حــوزه بانکــی و پوشــش بیمـهای ریســک
صــادرات نیــز اعــام آمادگــی کردنــد .آنهــا همچنیــن
نســبت بــه گشــایش فاینانــس بــرای اجــرای پروژههــا در
ایــران نیــز تمایــل نشــان دادنــد .همــکاری فاینانســورهای
اتریشــی بــا ایــران میتوانــد اطمینــان فعالیــت اقتصــادی
و ســرمایهگذاری را بــرای ســایر فعــاالن اقتصــادی اتریــش
ارتقــا ببخشــد و ایــن مقدمـهای بــرای افزایــش نــرخ اشــتغال
در ایــران خواهــد بــود ».صالحــی بــا اشــاره بــه لغــو ســفر
رییسجمهــوری بــه اتریــش گفــت« :حضــور دکتــر روحانــی
در راس ایــن هیــات میتوانســت بــه ســفر هیــات تجــاری
ایــران بــه اتریــش غنــای بیشــتری ببخشــد امــا بــه طــور
کلــی دســتاوردهای ایــن ســفر رضایتبخــش بود».تفاهــم
مهــم در اتریــش
فریــال مســتوفی دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران کــه بــه همــراه ایــن هیــات تجــاری عــازم اتریــش
شــده بــود ،بــا اشــاره بــه ســابقه روابــط ایــران و اتریــش
گفــت« :دو کشــور در طــول ســالهای گذشــته روابــط
حســنهای بــا یکدیگــر داشــتهاند .در زمــان جنــگ
اتریــش ایــران را مــورد حمایــت قــرار مــیداد و حتــی
در زمــان اعمــال تحریمهــا ایــران را تنهــا نگذاشــت .در
واقــع در میــان ســایر کشــورهای اروپایــی ،اتریــش روابــط
دوســتانهتری بــا ایــران داشــته اســت ».مســتوفی بــا بیــان
اینکــه اتریــش در حوزههــای علمــی و صنعتــی نظیــر تولیــد
دارو ،قطعــات خــودرو و تجهیــزات جــزو کشــورهای پیشــرو
بــه حســاب میآیــد ،افــزود« :یکــی از مــوارد جالــب توجــه
در گزارشهایــی کــه اتریشــیها ارائــه کردنــد ،گزارشــی
تحــت عنــوان قهرمانــان پنهــان بــود .قهرمانــان پنهــان
بــه شــرکتهایی اطــاق میشــود کــه دارای شــهرت
چندانــی نیســتند امــا نقــش بســزایی در اقتصــاد اتریــش
ایفــا میکننــد و از اهمیــت باالیــی برخــوردار هســتند».
مســتوفی گفــت« :اقتصــاد اتریــش بــر محــور شــرکتهای
کوچــک و متوســط اســتوار اســت».
بــه زعــم مســتوفی کــه ریاســت مرکــز مشــاوره
ســرمایهگذاری اتــاق تهــران را نیــز برعهــده دارد ،مهمتریــن
تفاهمنامـهای کــه در ســفر اخیــر هیــات ایرانــی بــه اتریــش،
امضــا شــده ،تفاهمنامــه میــان بانــک مرکــزی ایــران و
شــرکت بیمــه دولتــی و همچنیــن وزارت اقتصــاد این کشــور
بــرای از ســرگیری گشــایش فاینانــس و پوشــش ریسـکهای
صادراتــی اســت .بــه گفتــه ایــن عضــو هیــات نمانیــدگان،
ســفر هیــات تجــاری ایــران بــه اتریــش ،دارای رهاوردهــای
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در خورتوجهــی اســت .مشــروط بــر اینکــه ،تحقــق مفــاد
تفاهمنامههــای بــه امضــا رســیده از ســوی دو طــرف مــورد
پیگیــری قــرار گیــرد.

ایران و ترکیه پروتکلهای مهمی
امضا کردند

ایــران و ترکیــه در راســتای تقویــت همکاریهــای
اقتصــادی و بازرگانــی ،یــک پروتــکل بانکــی و یــک
پروتــکل کمیســیون اقتصــادی مشــترک امضــا کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،پایــگاه خبــری حریــت دیلــی نیــوز
نوشــت :ایــن توافقــات از ســوی جــودت ییلمــاز ،وزیــر
توســعه ترکیــه و محمــود واعظــی ،وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ایــران در اســتان قونیــه بــه امضــا
رســیدند.
بــه گفتــه ییلمــاز ،دو کشــور یکدیگــر را کامــل
میکننــد و روابــط اقتصــادی قویتــر بــه توســعه و
پیشــرفت منطقــه کمــک خواهــد کــرد.
وی در ادامــه افــزود :مــا بــه پیشــرفتهای بزرگــی دســت
پیــدا کردهایــم و مایلیــم در مرحلــه بعــد ایــن پیشــرفتها
را افزایــش دهیــم و بــا افــزودن محصــوالت بیشــتر بــه
پروتــکل جدیــدی کــه امضــا کردیــم ،همچنــان بــه
تســهیل تجــارت دو جانبــه ادامــه میدهیــم.
ترکیــه و ایــران معمــوال توافقنامههــای تجــاری بیــن
دو کشــور را بــا امضــای پروتــکل جدیــد و افــزودن
محصــوالت جدیــد بــه کاالهــای مــورد مبادلــه میــان
دو طــرف بــهروز میکننــد .در مرحلــه اول حــدود 15
محصــول از هــر کشــور بــه فهرســت کاالهایــی کــه در
توافقنامــه تجــارت ترجیحــی وجــود دارنــد ،افــزوده
شــده اســت.
صــادرات ترکیــه بــه ایــران مــاه گذشــته 0.3
درصــد افزایــش داشــت.
وزیــر توســعه ترکیــه اعــام کــرد یــک ســوم از تجــارت
میــان دو کشــور در ســال گذشــته بــا ارزهــای ملــی
انجــام گرفتــه اســت .وی اظهــار کــرد :دو کشــور
تصمیــم دارنــد ســهم مذکــور را در آینــده افزایــش
دهنــد .همچنیــن ترکیــه تصمیــم گرفتــه اســت
ظرفیــت مبادلــه بــرق را از  450بــه  700مــگاوات و
ســپس  1300مــگاوات افزایــش دهــد.
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 9سند همكاری بین ایران و
قزاقستان امضا شد
 9یادداشــت تفاهــم و موافقتنامــه همــكاری بــا حضــور
حســن روحانــی و نورســلطان نظربایــف ،روســای جمهــوری
ایــران و قزاقســتان در مجموعــه تاریخــی ،فرهنگــی ســعدآباد
بیــن دو كشــور بــه امضــا رســید.
بــه گــزارش ایرنــا ،نورســلطان نظربایــف ،رئیــس جمهــوری
قزاقســتان صبــح دیــروز در صــدر هیاتــی بلندپایــه بــرای
انجــام ســفری دو روزه بــه تهــران آمــد و در مجموعــه
فرهنگــی ،تاریخــی ســعدآباد مــورد اســتقبال رســمی روحانــی
قــرار گرفــت .پــس از مذاكــرات دوجانبــه ایــران و قزاقســتان،
موافقتنامــه انتقــال محكومــان بــه حبــس ،موافقتنامــه
همــكاری در زمینــه حفــظ نباتــات و قرنطینــه گیاهــی و
یادداشــت تفاهــم همــكاری در حــوزه همكاریهــای فناورانــه
بــه امضــا رســید.
از دیگــر اســناد امضــا شــده بیــن ایــران و قزاقســتان
میتــوان بــه پروتــكل توســعه همكاریهــای اقتصــادی
در زمینههــای صنعــت ،تجــارت و ســرمایهگذاری ،برنامــه
بلندمــدت همــكاری حملونقــل و تزانزیــت در مســیر جــاده
ابریشــم و یادداشــت تفاهــم همــكاری بیــن بانــك مركــزی
جمهــوری اســامی ایــران و بانــك ملــی جمهــوری قزاقســتان
اشــاره كــرد.
یادداشــت تفاهــم همــكاری راهآهــن جمهــوری اســامی
ایــران و شــركت ملــی راهآهــن جمهــوری قزاقســتان ،پروتــكل
همــكاری بیــن شــركت خطــوط كشــتیرانی جمهــوری
اســامی ایــران و شــركت ملــی جــی اس ســی راهآهــن
قزاقســتان و یادداشــت تفاهــم همــكاری صنــدوق توســعه
ملــی جمهــوری اســامی ایــران و شــركت مادرتخصصــی
ملــی بایتــرك قزاقســتان از دیگــر اســنادی اســت كــه بیــن
دو كشــور منعقــد شــد.
فعــاالن اقتصــادی بخشهــای دولتــی و خصوصــی دو كشــور
نیــز روز یكشــنبه بیــش از  44یادداشــت تفاهــم همــكاری
بــه ارزش نزدیــك بــه یــك میلیــارد دالر امضــا كردنــد.
ایــن یادداشــتهای تفاهــم در نشســت شــورای بازرگانــی
قزاقســتان و ایــران در تهــران بیــن  10شــركت دولتــی و
بیــش از  34شــركت خصوصــی دو كشــور امضــا شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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چــرا کــه بــه بــاور آنهــا تجهیــزات و ســازههای نیروگاهــی
آن میــزان تولیــد میشــود کــه عــاوه بــر تامیــن داخــل،
توانایــی صــادرات بــه کشــورهای دیگــر نیــز وجــود دارد.
در ایــن زمینــه محمــد پارســا ،عضــو هیاتمدیــره
ســندیکای صنعــت بــرق بــه صمــت گفتــه اســت :در
حــال حاضــر در زمینــه تجهیــزات و ســازههای نیروگاهــی
تــا ۹۰درصــد خودکفــا هســتیم یعنــی نیروگاههــای گازی و
ســیکل طبیعــی را ۱۰۰درصــد در کشــور تولیــد میکنیــم.
در زمینــه انــواع تجهیــزات همچــون توربینهــا نیــز
توانایــی تولیــد داریــم و شــرکت «توبــا» ایــن توربینهــای
نیروگاهــی را تولیــد میکنــد .از ایــن رو مــا در تولیــد
توربینهــا توانایــی تولیــد داریــم و حتــی مــازاد تولیــد
نیــز داریــم؛ چــرا کــه کارخانــه توبــا بــا ظرفیــت کامــل
فعالیــت نمیکنــد .ایــن موضــوع بهدلیــل آن اســت کــه
بــازار مصــرف داخــل نــدارد و هرچنــد بــه ســوریه ،عــراق و
اندونــزی بیشــتر صــادرات دارد امــا چــون در داخــل ایــران
ســرمایهگذاری بــه کنــدی انجــام میشــود و پروژههــای
نیروگاهــی بــه موقــع انجــام نمیشــود کارخانـهای همچــون
توبــا ظرفیــت مــازاد خواهــد داشــت.
بــه عبارتــی بــرای افزایــش ســاالنه ۸درصــدی نیروگاهــی
در کشــور کــه ســاالنه ۵هــزار مــگاوات بــرق اضافــه کننــد
ایــن میــزان تجهیــزات ایــن ظرفیــت تولیــد کافــی اســت
و پشــتیبانی ایــن میــزان بــرق را خواهــد کــرد .امــا ایــن
موضــوع کــه تجهیــزات و توربینهایــی بــا بازدهــی باالتــر
و فنــاوری جدیــد داشــته باشــیم بیشــتر مــورد بحــث و
چالــش اســت .البتــه بــرای ســازوکار تولیــد تجهیــزات بــرق
فنــاوری گرفتــه شــده از زیمنــس در حــال توســعه اســت.
حتــی بــه تازگــی قــرارداد جدیــدی نیــز بســته شــده تــا
فنــاوری جدیــد تولیــد توربیــن در کشــور بــروز شــود تــا
بازدهــی تولیــد باالتــر رود.
نکتــهای کــه در تولیــد تجهیــزات بــرق در کشــور وجــود
دارد ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان در ایــن صنعــت
انــدک هســتند و در تولیــد برخــی تجهیــزات ،همچــون
تولیــد توربیــن کــه نیــاز بــه ســطح فنــاوری بیشــتری دارد
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شــرکتهای کمتــری فعــال هســتند؛ بــه عبارتــی تولیــد
انحصــاری اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ســاالنه بیــن ۵
تــا ۷درصــد افزایــش تقاضــا در صنعــت بــرق وجــود دارد؛
یعنــی دســت کــم در هــر ســال بایــد  ۵هــزار مــگاوات
نیــروگاه جدیــد احــداث شــود .از ای ـنرو چرخــه تقاضــا در
صنعــت بــرق نیــاز بــه ســرمایهگذاری دارد.
ایــن ســرمایهگذاری در ارتباطــی غیرمســتقیم بــا تجهیــزات
روزآمــد و مشــارکت ســازندههای دیگــر نیــز اســت .پارســا
در ایــن زمینــه گفتــه اســت :زمانــی کــه ســازنده نیــروگاه
انحصــاری باشــد میتوانــد خــود را بــه پیمانــکاران تحمیــل
کنــد.
بــه عنــوان نمونــه تولیــد توربیــن را تــا ایــن زمــان مپنــا
انجــام مــیداده اســت .هــر چنــد قــرار اســت مپنــا وارد
حــوزه تولیــد توربیــن نشــود و بــه صــورت مســتقل توربیــن
تولیــد کنــد و بــه رقبــای خــود نیــز بفروشــد .اگــر ایــن
رویــه انجــام شــود پیمانــکاران دیگــری نیــز میتواننــد
نیــروگاه احــداث کننــد و بــه مــرور زمــان تقویــت شــوند.
از ایــن رو بایــد یــک ســازنده و نیروگاهســاز دیگــری هــم
باشــد .هــر چنــد بــه نظــر میرســد در چنــد ســال آینــده
توربینســاز دوم را نیــز در کشــور داشــته باشــیم.
اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،چالشهــای بخــش خصوصــی
کاهــش مییابــد چــون فعــاالن صنعــت بــرق در کشــور
بــه  ۲ســازنده مراجعــه میکننــد و توربیــن تهیــه خواهنــد
کــرد .هــر چنــد بــه نظــر میرســد صنعــت و بــازار بــرق
کشــور ظرفیــت وجــود تولیدکننــده توربیــن را نداشــته
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باشــد امــا اگــر قــرار باشــد ســمت و ســوی تولیــد بــرق
افزایــش یابــد کــه بتوانــد بیــش از ۵۰درصــد ظرفیــت خــود
را بــه کشــورهای همســایه صــادر کنــد وجــود تولیدکننــده
و ســازنده دوم موثــر اســت.
در مقابــل اگــر صــادرات رونــق نگیــرد وجــود دو ســازنده
و تولیدکننــده توربیــن میتوانــد مخــرب باشــد و حتــی
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه نیــازی بــه ســازنده دوم
نیســت و همــان انحصــار کفایــت میکنــد؛ چــرا کــه بایــد
بــازار مصرفــی بــرای تولیــدات آنهــا وجــود داشــته باشــد.
در نگاهــی دیگــر نیــز میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری
کــرد کــه در مجمــوع زمانــی صنایــع مــادر و پیشــرو نیــاز
بــه ازدیــاد تولیدکننــده و ســازنده تجهیــزات خواهنــد
داشــت کــه دامنــه اجــرای پروژههــای مهندســی ،خدماتــی
و پیمانــکاری در داخــل و خــارج کشــور بیشــتر شــود .امیــد
اســت در ســایه اقتصــاد مقاومتــی و اتــکا بــه شــرکتهای
تولیدکننــده داخــل و تنهــا بــا انتقــال فنــاوری روز ،همچنان
در تولیــد تجهیــزات برقــی و نیروگاهــی ســرآمد باشــیم.
صفیه رضایی
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ایتالیا  500مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
در ایران احداث می كند
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو
از امضــای تفاهمنامــه همــكاری بیــن ایــران و ایتالیــا
بــرای ســاخت نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر بــه ظرفیــت
 500مــگاوات در كشــورمان در پنــج ســال آینــده
خبــر داد .علیرضــا دائمــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــه
امضــای تفاهمنامــه همــكاری صنعتــی بیــن وزارتخانــه
هــای نیــرو ایــران و توســعه اقتصــادی ایتالیــا در تهــران
اشــاره كــرد و گفــت :ایــن تفاهمنامــه بــرای نصــب پنــج
هــزار مــگاوات نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر در ایــران بــه
امضــا رســید كــه شــركت هــای ایتالیایــی عالقــه منــد
بــه ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه  ،احــداث خواهنــد
كــرد .بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،نیــروگاه هــای
مــد نظــر وزارت نیــرو در زمینــه هــای زیســت تــوده،
خورشــیدی و زمیــن گرمایــی هســتند كــه بــا توجــه بــه
ظرفیــت هــای بســیار خــوب در ایــران از جملــه بیــش
از  300روز آفتابــی در كشــور ،عملیاتــی و اجرایــی مــی
یــك ) (Biomassشــوند .زیســت تــوده یــا بیومــس
منبــع تجدیدپذیــر انــرژی اســت كــه از مــواد زیســتی
بــه دســت میآیــد .همــه زبالههایــی كــه منشــا
زیســتی داشــته باشــند و از تكثیــر ســلولی پدیــد آمــده
باشــند ،بیومــس نامیــده میشــوند .انــرژی زمیــن
گرمایــی ،انــرژی موجــود در عمــق زمیــن اســت كــه
از انــرژی خورشــیدی كــه در مــدت هــزاران ســال در
داخــل زمیــن ذخیــره شــده و همچنیــن فروپاشــی یــا
زوال ایزوتــوپ هــای اورانیــوم رادیواكتیویتــه ،توریــم و
پتاســیم در ســالیان دراز در عمــق زمیــن نشــات گرفتــه
كــه بــه طــور عمــده در نواحــی زلزله خیــز و آتشفشــانی
جــوان و صفحــات تكتونیكــی زمیــن متمركــز شــده
اســت .بــه گفتــه دائمــی درحــال حاضــر یــك شــركت
ایتالیایــی در اســتان آذربایجــان شــرقی ،یــك نیــروگاه
زمیــن گرمایــی را در دســت ســاخت دارد .دائمــی
افــزود :ایــن تفاهــم نامــه پنــج ســاله اســت و مطابــق
یــك برنامــه زمانبنــدی تــا ســال  2021میــادی 500
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در كشــور احــداث مــی
شــود .ایــران محدودیتــی بــرای ســرعت عمــل ایتالیایــی
.هــا در كار قائــل نشــده اســت
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Breaking News English

1)Oman set for $1bn new power investments

by Utilities ME Staff on Apr 13, 2016
Power firms in Oman plan to invest around OMR400mn ($1bn) for expanding and upgrading transmission and distribution
networks this year, a top-level official of Electricity Holding Company (Nama Group) told Times of Oman.
Eng. Omar Khalfan Al Wahaibi, chief executive officer of Nama Group, said that the group firms have invested heavily in transmission and distribution networks to expand and improve services by delivering more than 90% of its annual project budget
for the first time in the group’s history.
“The significant achievement has enabled us to increase our network reliability and increase the number of customers by 7% to
exceed one million customers by the end of 2015,” added Eng. Al Wahaibi, while addressing the inaugural ceremony of Knowledge Sharing Conference. The Nama Group firms also raised power supply to 29,000 gigawatt per hour, an increase of 14 per
cent over 2014.

2)Dubai, India to boost ties on renewable energy

by Baset Asaba on Apr 10, 2016
A high-level delegation from Dubai Electricity and Water Authority (Dewa), headed by Saeed Mohammed Al Tayer, Managing
Director & CEO of Dewa, is visiting India to promote opportunities for joint cooperation in the renewable and clean energy
sectors.
“The leadership of the UAE and India are committed to supporting and strengthening bilateral relations for the benefit of the
people in both countries. Indian companies and investors in the UAE play an important role in fostering ties of friendship, and
personal and business relationships,” Al Tayer said during a high-level meeting in New Delhi attended by representatives of Indian companies operating in the energy, water and environment sectors, Confederation of Indian Industry, UAE India Business
Council, and India Green Building Council.
“‹The UAE leadership places great importance on environmental issues that contribute to the sustainable development of the
UAE. Through the UAE Vision 2021, we aim to become one of the best countries in the world by 2021. The long-term Green
Economy for Sustainable Development initiative supports a diversified economy based on knowledge and innovation, while
saving natural resources and the environment,” Al Tayer noted.
“This in turn strengthens the UAE’s global competitiveness, especially in renewable energy, and green economy technologies
and products. In line with the Dubai Plan 2021, the Emirate aims to be a role model to the world by supporting Dubai’s economic growth through secure energy supply & efficient energy use and meeting environmental & sustainability objectives,” he
concluded.
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Breaking News English

3)Iran Ready to Start Gas Delivery to Iraq

12th April 2016
A senior Iranian oil official said the country has started pumping gas into a pipeline that the Islamic Republic plans to use for exports of natural gas to Iraq.
“The pipeline is complete on the Iranian side and will be soon inaugurated by senior Iranian officials to start pumping gas into Iraq,” Managing Director of National Iranian
Gas Transmission Company, Mohammad Ali Emam, told Shana news agency on Sunday.
Iran has laid 100 kilometers of pipelines for the project through which 5 million cubic meters (mcm) of natural gas will be exported to Iraq daily in the first stage.
The two countries signed a deal on the exports of natural gas from the giant South Pars Gas Field to Iraq back in 2013.
Based on the agreement, 25 mcm of gas will be delivered to Sadr, Baghdad and al-Mansouryah power plants through a -270kilometer pipeline. The project is estimated to
earn Iran 3.7$ billion a year in revenues.

4)Saudi Arabia to sign $20bn energy deal with Egypt

by Baset Asaba on Apr 7, 2016
Saudi Arabia is planning to sign energy and development deals worth $22bn, Egyptian sources have revealed.
Government sources told al-Ahram that Egypt expected the accords to be signed on Friday by Saudi Arabia’s King Salman.
Two separate government sources also told Reuters that the deal would be finalised this week and would consist of a $20bn energy deal that would subsidise Egypt’s petroleum needs for five years and a separate $1.5bn development deal for the restive Sinai Peninsula.
The $20bn would be issued as a soft loan with the interest rate set at 2% and a grace period of at least three years, sources told Reuters.
Since the Egyptian military in 2013 toppled former President Mohammed Morsi, who hailed from the Muslim Brotherhood, Riyadh and other rich Gulf monarchies have sunk
billions into Egypt in a bid to boost the new authorities.
However, falling oil prices have hit the rich oil-producing Gulf States hard, with many analysts speculating that Riyadh may lose interest in bolstering Egypt’s economy.
Cairo has also continued to struggle to revive its economy despite the handouts, with ongoing unrest and militant activity hitting key sectors like tourism hard.
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اقتصاد ایران بهکدام سو میرود؟

 :کتــاب «اقتصــاد ایــران بــه کــدام ســو مـیرود؟ .ایــن کتــاب چکیــده مطالعـهای گســترده دربــاب «عوامــل تاثیرگــذار بــر عملکرد
میانمــدت اقتصــاد ایــران» اســت کــه توســط دکتــر مســعود نیلــی اقتصــاددان ایرانــی و همــکاری چنــد اقتصــاددان و محقــق
دیگــر تالیــف شــده اســت.
چرا باید کتاب «اقتصاد ایران بهکدام سو میرود؟» را خواند
پــروژه مطالعاتــی «عوامــل تاثیرگــذار بــر عملکــرد میانمــدت اقتصــاد ایــران» در زمســتان ســال  1390از طــرف پژوهشــکده
مطالعــات اقتصــادی و صنعتــی شــریف بــه اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی تهــران پیشــنهاد شــد کــه پــس از
بررســی در شــورای مشــاوران اقتصــادی اتــاق و انجــام اصالحــات و اضافــه کــردن برخــی محورهــا ،در قالــب قــراردادی میــان اتــاق
تهــران و دانشــگاه صنعتــی شــریف آغــاز شــد.
ایــن مطالعــه در قالــب ســه محــور ســازماندهی شــد کــه انجــام آن بــرای مــدت زمانــی در حــدود یــک ســال پیشبینــی گردیــد.
اکنــون کــه کار تحقیــق بــه پایــان رســیده و نتایــج آن در اختیــار عالقهمنــدان و خواننــدگان قــرار میگیــرد میتــوان بــا
اطمینــان بیشــتری در مقایســه بــا نقطــه آغازیــن آن ،در مــورد دســتاوردها و ویژگیهــای قابــلذکــری کــه ایــن مطالعــه را ممتــاز
میســازد اظهارنظــر کــرد.
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