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سپری شدن دوران علیاکبر داور
علیاکبــر داور در حالــی کــه وزارت دادگســتری دوره رضاخــان را مــدرن و امــروزی
کــرد بــه وزارت مالیــه کــوچ کــرد .او کــه از مــردان هوشــمند عصــر خویــش و درس
خوانــده فرانســه بــود یــک غفلــت تاریخــی داشــت و آن ناتوانــی در تفــاوت کار قضــا
و کس ـبوکار بــود.
کار قضــا و داوری و مدیریــت ایــن بخــش از وظایــف تفکیکناپذیــر حاکمیتــی بــه
حســاب میآیــد امــا کس ـبوکار شــهروندان میتوانــد جــدای از حاکمیــت باشــد و
حاکمیــت بــر آن نظــارت و سیاســتگذاری کنــد.
ایــن ناتوانــی ذهنــی و شــاید هــم لحــاظ کــردن اقتضائــات آن ســالها موجــب شــد
اقتصــاد ایــران تحــت اندیشـههای داور بــه ســمت دولتــی شــدن پیــش بــرود .برخــی
از یادگارهــای ایــن وزیــر مالیــه وقــت بــه لحــاظ ســازمان مــادی هنــوز زندهانــد و از
همــه مهمتــر اینکــه اندیشــه دولتگرایــی او در کســبوکار و اقتصــاد کالن هنــوز
در ذهــن مدیــران ایــران کــه هرگــز در صــف چپگرایــان نبودهانــد باقــی اســت.
مدیــران دولتــی در ایــران بــه دالیــل گوناگــون هنــوز بــاور ندارنــد کــه بخــش
خصوصــی ایــران نیــز میتوانــد هماننــد همتاهــای خــود در هــر ســرزمین دیگــری
فعالیتهــای بــزرگ را انجــام دهــد و از زیردســت دولــت و شــرکتهای دولتــی
بــودن خــارج شــود.
ایــن تصــور در دولتهــای قبلــی غلیــظ بــود و بخــش خصوصــی خرســند بــود کــه
دولــت یازدهــم رویکــردش از پایــه بــا دولــت قبلــی متفــاوت اســت ،امــا تجربــه نشــان
میدهــد در برخــی مقاطــع و در برخــی کارهــا وزیــر نیرومنــدی مثــل بیــژن زنگنــه
نیــز شــاید تواناییهــای اجرایــی و ذهنــی بخــش خصوصــی ایــران را نمیپذیــرد.
ایــن وزیــر باســابقه کــه کارهــای بــزرگ و بــا ظرفیتهــای بــاال را تجربــه کــرده
اســت نیــک میدانــد کــه دنیــای امــروز را مدیــران بنگاههــای غولپیکــر خصوصــی
اداره میکننــد و مدیــران دولتــی فقــط سیاســتگذارند و کارهــای اداری و سیاســی و
لوفصــل میکننــد.
مشــکالت آنهــا را در مواجهــه بــا رقبــا ح 
بــه ایــن ترتیــب در شــرایطی کــه بخــش خصوصــی ایــران در پرتــو درخشــش
گــروه دیپلماســی راههایــی بــرای بزرگتــر شــدن پیــدا کــرده اســت ،نیازمنــد
تغییــر ذهنیــت مدیــران ارشــد اقتصــاد ،صنعــت ،نفــت و نیــرو اســت و انتظــار
نــدارد کــه باورهــای ســخت آنهــا مانــع انجــام امــور شــود .بخــش خصوصــی ایــران
توانایــی صــادرات گاز را دارد و اگــر دولــت در ایــن مســیر راه را همــوار کنــد اتفــاق
حمیدرضــا صالحــی
فوقالعــادهای خواهــد بــود.

روحانی در ضیافت افطار با فعاالن اقتصادی:

بخش خصوصی میتواند موتور صادرات غیرنفتی
در کشور را به حرکت در آورد
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از پایــگاه اطــاع
رســانی ریاســت جمهــوری ،حســن روحانــی شــنبه شــب و در ضیافــت
افطــار بــا فعــاالن عرصــه اقتصــاد کشــور اظهــار داشــت :همــه فعــاالن
اقتصــادی ،کارآفرینــان ،اصنــاف و بانکهــا در کنــار دولــت  ،بایــد دســت
بــه دســت هــم دهنــد و بــرای افزایــش تولیــد ملــی و ایجــاد اشــتغال
تــاش کننــد.
رییــس جمهــوری ،بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای ایجــاد اشــتغال عــزم راســخ
دارد ،گفــت :بیــکاری ســرآغاز همــه مشــکالت در جامعــه اســت .متاســفانه طــی
یــک دوره هفــت ســاله  85تــا پایــان  91فقــط چنــد هــزار اشــتغال خالــص در
کشــور ایجــاد شــد و میــزان اشــتغال مــا طــی آن دوره زمانــی از  20میلیــون و
 619هــزار بــه  20میلیــون و  628هــزار رســید و ایــن درحالــی اســت کــه طــی
ســه ســال اخیــر  ،ســاالنه حــدود  450هــزار اشــتغال خالــص در کشــور ایجــاد
شــده و البتــه تــا نقطــه مطلــوب هنــوز فاصلــه داریــم.
روحانــی بــا اشــاره بــه نقــش تاریخــی اصنــاف و کارآفرینــان در ایجــاد حرکتهــای
بــزرگ سیاســی  ،اجتماعــی  ،فرهنگــی و اقتصــادی در کشــور اظهارداشــت  :بــازار،
اصنــاف و کارآفرینــان همیشــه یــک پایــه و محــور در انقــاب بودنــد و ایــن نقــش
بویــژه در  15خــرداد نمایــان اســت و امــروز هــم ایــن نهادهــا مــی تواننــد در حوزه

اقتصــادی بســیار اثــر گــذار باشــند.
رییــس جمهــوری گفــت :دولــت تــاش دارد بــا ایجــاد تســهیالت الزم در مســیر
ایجــاد اشــتغال مولــد و پایــدار بــه اصنــاف و کارآفرینــان یــاری برســاند و مانــع کار
آنهــا نباشــد .چــرا کــه گاهــی مقــررات و پیــچ و خــم هــای امــور اداری ،بانکــی و
بیمــه ای مانــع ایجــاد مــی کنــد.
روحانــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت افزایــش صــادرات غیرنفتــی و دســتیابی بــه
بازارهــای ثابــت هــدف بویــژه در منطقــه گفــت :کارافرینــان و بخــش خصوصــی
مــی تواننــد موتــور صــادرات غیــر نفتــی در کشــور را بــه حرکــت در آورنــد.
ضــروری اســت یــک بخــش از تولیــد داخلــی کشــور مختــص صــادرات باشــد و
تــاش گــردد تــا بازارهــای هــدف ثابــت بیابیــم.
رییــس جمهــوری بــه ارتقــاء و بهبــود رتبــه بنــدی فضــای کســب و کار ایــران از
 152بــه  118اشــاره کــرد و گفــت :مــا هنــوز بایــد بــرای بهبــود فضــای کســب
و کار در کشــور تــاش بیشــتری کنیــم چــرا کــه بهبــود فضــای کســب و کار بــه
جــذب ســرمایه هــا کمــک مــی کنــد و افزایــش تولیــد ملــی و ایجــاد اشــتغال
بــرای جوانــان بــا ســرمایه و منابــع مالــی  ،شــتاب بیشــتری مــی گیــرد.
روحانــی همچنیــن بــه نقــش بانکهــا در افزایــش تولیدملــی و ایجاد اشــتغال اشــاره
کــرد و گفــت :تــا بانکهــا بــه ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
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انـرژی

اخبار کوتاه

یازدهــم باقیمانــده اســت .طــی ســهچهارم از
مسیرمشــروح خبــر

2

تاســيس دفتــر تجــاري ســوئد در تهــران

مشــروح خبــر

بخــش خصوصــی میتوانــد موتــور
ـت
ـه حرکـ
ـور را بـ
ـی در کشـ
ـادرات غیرنفتـ
صـ
در آورد روحانــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت افزایــش

دعــوت کاردار ایــران در لنــدن بــرای افزایــش  ۲۰۰مگاواتــی ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران ســومین تامینکننــده نفتخــام هنــد
ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق کشــورمان کشــور مشــروح خبــر
شــد مشــروح خبــر
کاردار ایــران در لنــدن در کنفرانــس « مجمــع انرژی
اقتصادهــای رو بــه رشــد» بــه تشــریح فرصتهــای بــورس انــرژی هفتــه گذشــته حــدود ســه تعامــل مجلــس و اتــاق بازرگانــی منجــر بــه
میلیــارد ریــال معاملــه ثبــت کــرد مشــروح خــروج از رکــود مــی شــود مشــروح خبــر
ســرمایهگذاری مشــروح خبــر

آیــا ایــران میتوانــد بــه پاکســتان گاز
ـد خــط لولــه گاز ایــران بــه پاکســتان
ـادر کنـ
صـ

ایــران بــه جــذب ســرمایه گــذاری بیــن
تامیــن  ۱۰درصــد بــرق ایــران در دســت
شــرکت ترکیــه ای بــا اجرایــی شــدن قــرارداد کاهــش حجــم معاملــه بــرق در بــورس المللــی در صنعــت نفــت و گازخــود نزدیکتــر
 ۴.۲میلیــارد دالری شــرکت ترکیــه ای یونیــت انــرژی مشــروح خبــر
شــد مشــروح خبــر
اینترنشــنال بــا ایــران بــرای ســاخت  ۷نیــروگاه
ـا از
ـت اروپـ
ـازار نفـ
ـود را در بـ
ـهم خـ
ـران سـ
دو شــرکت بــزرگ ایتالیایــی مشــتری نفــت ایـ
گازی ســیکل مشــروح خبــر
روســیه بــاز پــس مــی گیــرد شــد مشــروح
ایــران شــدند مشــروح خبــر

صــادرات غیرنفتــی و دســتیابی بــه بازارهــای ثابــت
هــدف بویــژه در منطقــه گفــت مشــروح خبــر

از ســال  2009بعــد از بینتیجــه  IPموســوم بــه
بــودن خــط لولــه صلــح مطــرح شــده اما مشــروح

خبــر

خبــر

ـی وزارت نفـ
ـه هماهنگـ
ـرق بـ
ـادرات بـ
صـ
ـه براي
ـره از اتحاديـ
ـروج جزيـ
ـاي خـ
ـت پيامدهـ
نیــاز نــدارد وزیــر نیــرو گفــت :بــر اســاس

آییننامههــای موجــود در حــال حاضــر صــادرات
بــرق در ایــن چارچــوب توســط بخــش خصوصــی
صــورت میگیــرد مشــروح خبــر

 7قــرارداد مهــم ايــران پــس از اجــراي
ـام دســتاوردهاي اقتصــادي برجــام موضوعــي
برجـ

اســت كــه ايــن روزهــا مــورد مناقشــه بســياري از
كارشناســان قــرار گرفتــه اســت .مشــروح خبــر

گامهــای جدیــد توســعه همــکاری اتــاق
تهــران و تشــکلها خوانســاری بــا اشــاره

بــه اینکــه اتــاق تهــران نیــز در حــال احصــای

خبــر

ـیه
ـت نفت روسـ
ـارد دالری صنعـ
ـه  ٢میلیـ
ـان بــراي نخســتينبار در ابرمعاملـ
ـران و جهـ
ـاد ايـ
اقتصـ
مشــارکت اروپایــی هــا بــا شــرکت تاسیســات
چنــد دهــه گذشــته يــك كشــور مهــم و تاثيرگــذار و هنــد مشــروح خبر
دریایــی ایــران در اجــرای طــرح هــای گازی
تصميــم گرفتــه اســت از يــك اتحاديــه مشــروح
ورود  ۲۰۰هــزار بشــکه نفــت ایرانــی بــه مشــروح خبــر
خبــر
ســرزمین ســاموراییها مشــروح خبــر
صــادرات بــرق ایــران بــه اروپــا در عــوض
آغــاز دوره توســعه انــــرژيهاي
جهــش  ١١درصــدی صــادرات گاز ایــران بــه فــروش گاز مشــروح خبــر
تجديدپذيــر كاهــش بهــاي نفــت ماههاســت كــه ترکیــه مشــروح خبــر
در اخبــار جهــان تكــرار ميشــود و كشــورهاي
بزرگتریــن نیــروگاه بــرق بــادی در آســتانه
صادركننــده و...مشــروح خبــر
قیمــت جهانــی نفــت و پونــد انگلیــس ســقوط تعطیلــی قــرار گرفــت مشــروح خبــر
کردنــد مشــروح خبــر
احــداث خــط لولــه انتقــال نفــت عــراق بــه
ایــران بــا ظرفیــت روزانــه  ۲۵۰هــزار بشــکه
آفریقا بازار جدید گاز ایران مشروح خبر

*

مشــروح خبــر

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
ـتان
ـرکت ام.او.ال مجارسـ
ـا شـ
ـراری روابط بـ
مشــکالت بخــش خصوصــی در فضــای کســبوکار بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه برقـ
اســت ،گفــت :مشــروح خبــر
ـی
ـذاری بینالمللـ
ـرمایه گـ
ـذب سـ
ـه جـ
ـران بـ
ایـ
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا اولویــت دارد مشــروح خبر
ـد
ـک تر شـ
ـود نزدیـ
ـت و گاز خـ
ـت نفـ
در صنعـ
خواهیــد کــرد
اولویــت واگــذاری بــه خارجیهاحــدود
اســتقرار رايــزن بازرگانــي در روســيه مشــروح مشروح خبر
یکســال بــه پایــان زمــان فعالیــت دولــت
خبــر
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حرکــت در نیاینــد و نــرخ ســود تســهیالت متعــادل نشــود،
بخشــی از مشــکالت در ایــن دوحــوزه قابــل حــل نیســت.
رییــس جمهــوری بــه موضــوع کاهــش تــورم از بیــش از
 40درصــدی در شــهریور  92بــه کمتــر از  10درصــد در
مــاه گذشــته پرداخــت و افــزود :بــا تــک رقمــی شــدن نــرخ
تــورم اکنــون ســرمایه گــذار نگــران نــرخ تــورم نیســت و
در همیــن ارتبــاط بایــد بــه ســمت تــک نرخــی شــدن ارز
حرکــت کنیــم.
روحانــی گفــت :امــروز قــدم هــای خوبــی در زمینــه ارز
برداشــته شــده و آخریــن گــزارش هــای بانــک مرکــزی نشــان
مــی دهــد کــه صــف طوالنــی بــرای دریافــت اعتبــارات ارزی
بــرای صــادرات و واردات از بیــن رفتــه و دوره انتظــار بــرای
دریافــت ایــن اعتبــارت از  4مــاه بــه یــک روز رســیده اســت
کــه ایــن از آثــار برجــام اســت.
رییــس جمهــوری یکــی از تصمیمــات دولــت را اصــاح
الیحــه بودجــه برشــمرد و گفــت :بــزودی در همیــن ارتبــاط
الیحــه ای را تقدیــم مجلــس مــی کنیــم کــه در آن ،دو
تبصــره بــرای تقویــت و اصــاح امــور بانکهــا و پرداخــت بدهی
دولــت بــه بانکهــا و پیمانــکاران گنجانــده شــده و امیدواریــم
اگــر مجلــس ایــن الیحــه را تصویــب کنــد بــرای اولیــن بــار
گام بســیار خوبــی در زمینــه اصــاح امــور بانکــی برداریــم و
همســو بــا ایــن حرکــت نیــز بــرای تــک نرخــی کــردن ارز
تــاش مــی کنیــم کــه ایــن اصالحــات  ،گامهــای مهمــی در
حــوزه اقتصــاد کشــور اســت.
رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه موتــور قــوی بخــش
غیردولتــی مــی توانــد اقتصــاد و جامعــه را بــه حرکــت در
آورد  ،گفــت :دولــت همــه تــاش خــود را بــرای کاســتن از
مقــررات دســت و پــا گیــر  ،ایجــاد فضــای رقابتــی بــدون
رانــت و جلوگیــری از قاچــاق کاالهــا بــکار گرفتــه اســت و
اینهــا کمــک شــایانی بــه تولیــد کشــور خواهــد کــرد.
روحانــی اظهارداشــت  :بایــد در ســایه عشــق بــه اســام،
دیــن ،اخــاق و موالیمــان علــی (ع) در جهــت تقویــت
تولیــد و عــزت ملــی و ایجــاد شــغل بــرای جوانــان کشــور
تــاش کنیــم.
رییــس جمهــوری در ابتــدای ایــن مراســم نیــز بــا تســلیت
بــه مناســبت ایــام شــهادت مــوالی متقیــان؛ الگــوی بــزرگ
زندگــی بــرای مســلمانان بویــژه عاشــقان خانــدان رســالت
گفــت :امیــدوارم بتوانیــم در ایــن ایــام و لیالــی ،بــرای قــدر
زندگــی و مقــدرات کشــور تصمیــم ســاز و تصمیــم گیــر
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فعاالن اقتصادی و کارآفرینان دست به دست دولت دهند
باشــیم.
روحانــی بــا اشــاره بــه شــان و جایــگاه عظیــم شــب هــای
قــدر اظهارداشــت :بــرای انقــاب درونــی در ایــن لیالــی قــدر
بهــره گیــری از یــک ســاعت و حتــی لحظــه کافــی اســت.
رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه گاهــی انســان مــی توانــد بــا
تصمیمــی صحیــح بــرای خــود ،خانــواده ،شــهر ،ملــت و امــت
تصمیــم گیــری کنــد ،بــه فرمایشــات پیامبــر (ص) دربــاره
رشــادت هــای حضــرت علــی (ع) در جنــگ احــزاب و خنــدق
اشــاره کــرد و گفــت :یــک ضربــت مــوالی متقیــان ،سرنوشــت
یــک امــت ،ملــت ،تاریــخ و همچنیــن همــه ایمــان در برابــر
کفــر بــود و بایــد از فرصــت ایــام لیالــی قــدر بــرای مقــدرات
کشــور و ســرزمینمان اســتفاده کنیــم.
محســن جــال پــور رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه شــرایط
ســخت اقتصــادی در ابتــدای دولــت یازدهــم کــه بــه زعــم
اکثــر اقتصــاد دانــان وضعیــت نابهنجــار اقتصــادی بــه شــمار
مــی رفــت ،گفــت :دولــت توانســت بــا تدبیــر و حســن انجــام
مذاکــرات در عرصــه بیــن الملــل ایــن مشــکالت را برطــرف
و از ایــن شــرایط دشــوار و تنگناهــای اقتصــادی عبــور کنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران،
کنتــرل تــورم و رکــود ،ایجــاد اشــتغال و افزایــش نــرخ رشــد
اقتصــادی را از جملــه توفیقــات دولــت تدبیــر و امیــد برشــمرد
و افــزود :مــا بایــد از کاهــش تــورم در راســتای توســعه و رونــق
اقتصــادی اســتفاده کنیــم.
جــال پــور توجــه بــه سیســتم بانکــی کشــور و اصــاح نظــام

بانکــی ،تــاش بــرای حضــور در بازارهــای رقابتــی جهــان
و توجــه بــه مقولــه صــادرات در راســتای ایجــاد اقتصــادی
بــرون گــرا و متناســب کــردن تحــوالت نــرخ ارز بــا شــرایط
اقتصــادی داخلــی و خارجــی را از جملــه اقدامــات موثــر در
توســعه و رشــد اقتصــاد کشــور عنــوان کــرد و گفــت :اکنــون
کــه اقتصــاد ایــران و شــکوفایی آن در اولویــت اســت بایــد در
راســتای ایــن شــکوفایی و ایجــاد اصالحاتــی بنیادیــن در آن
گام هــای اساســی برداریــم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
همچنیــن خواســتار توجــه و تــاش دولــت و مســئوالن بــرای
رفــع موانــع و مشــکالت اساســی در مســیر فعالیــت واحــد
هــای تولیــدی ،تولیــد کننــدگان و کارآفرینــان شــد.
فاضلــی رئیــس هیــات رییســه اتــاق اصنــاف ایــران نیــز در
ســخنانی بــا اشــاره بــه افزایــش  ١٥درصــدی ارائــه اظهــار
نامــه مالیاتــی از ســوی اصنــاف ،آن را نشــان از تعامــل خــوب و
مثبــت دولــت بــا اصنــاف دانســت و خاطرنشــان کــرد :حمایت
از اصنــاف در برنامــه هــای توســعه کشــور بــه عنــوان بزرگترین
حــوزه اقتصــادی کشــور و توجــه بــه بنــگاه ههــای کوچــک
بــه عنــوان بخــش عظیــم فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی
در راســتای ایجــاد اشــتغال نقــش موثــر و حائــز اهمیتــی در
توســعه و شــکوفایی اقتصــاد کشــور خواهــد داشــت.
عبداللهــی رئیــس اتــاق بازرگانــی نیــز بــا تقدیــر از رویکــرد
رییــس جمهــوری و دولــت تدبیــر و امیــد در بهــا دادن بــه
بخــش غیــر دولتــی در واگــذاری اقدامــات و امــور ،اظهــار
داشــت :متاســفانه ایــن رویکــرد در الیــه هــای پاییــن تــر
دولــت عملیاتــی نشــده و بســیاری از مســئوالن دولتــی بــرای

واگــذاری امــور بــه فعــاالن مردمــی اقتصــاد مقاومــت مــی
کننــد کــه رفــع ایــن مشــکل بــرای رشــد اقتصــاد کشــور نیــاز
بــه توجــه بیشــتر از ســوی مســووالن دولــت دارد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش
تعــاون بــه عنــوان مردمــی تریــن بخــش اقتصــاد کشــور و
اینکــه ســازگاری زیــادی بــا سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی
دارد ،افــزود :بخــش تعــاون ایــن آمادگــی و ظرفیــت را دارد تــا
در راســتای کمــک بــه اشــتغالزایی ،توســعه کشــور و اجــرای
سیاســت هــای دولــت در زمینــه توســعه و رشــد اقتصــاد
تــاش و همــکاری کنــد.
حجاریــان ،رییــس انجمــن حرفــه ای صنعــت بیمــه و مدیــر
عامــل بیمــه ملــت نیــز چالــش هــا ،ظرفیــت هــا و نقــش
راهبــردی صنعــت بیمــه در توســعه اقتصــاد کشــور را خاطــر
نشــان ســاخت و خواســتار بهبــود وضعیــت بیمــه زندگــی،
ســود آوری شــرکت هــای بیمــه ،رقابتــی شــدن ایــن بــازار،
حــذف مقــررات غیــر ضــروری ،بهبــود محیــط کســب و کار
و ثبــات و ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور
شــد.
پرویزیــان ،رییــس کانــون بانــک هــا و موسســات اعتبــاری
خصوصــی و مدیــر عامــل بانــک پارســیان از تــاش هــای
دولــت بــرای رفــع تحریــم هــای ظالمانــه و سیاســت هــای
مدبرانــه پولــی دولــت یازدهــم و بانــک مرکــزی قدردانــی
کــرد و گفــت :االن شــرایط بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی
بیــش از گذشــته فراهــم شــده اســت و امیدواریــم با سیاســت
هــای تکمیلــی در راســتای رونــق بخــش خصوصــی و شــبکه
بانکــی کشــور عمــل شــود.
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الهه ابراهیمی
خــط لولــه گاز ایــران بــه پاکســتان موســوم بــه  IPاز
ســال  2009بعــد از بینتیجــه بــودن خــط لولــه صلــح
مطــرح شــده امــا بــا وجــود لولهگــذاری آن تــا مــرز ایــران
و پاکســتان ،بــه دلیــل اعمــال تحریــم علیــه ایــران هنــوز
هیــچ گازی بــه پاکســتان صــادر نشــده اســت .حــاال بــا لغــو
تحریمهــا ،دولــت پاکســتان از اتمــام عملیــات ایــن خــط
لولــه تــا ســال  2018خبــر داده امــا کارشناســان بــا اظهــار
نگرانــی از کارشــکنیهای دولــت پاکســتان از بــه ســرانجام
رســیدن ایــن پــروژه ناامیــد هســتند.
آیا ایران میتواند به پاکستان گاز صادر کند
شــاهد خاقــان عباســی ،وزیــر نفــت و منابــع طبیعی پاکســتان
بــه تازگــی اعــام کــرد کــه ســاخت خــط لولــه صــادرات گاز
ایــران بــه پاکســتان تــا ســال  ٢٠١٨میــادی بــه پایــان
میرســد.
در ایــن بــاره مهــران امیــر معینــی ،کارشــناس انــرژی ،مطــرح
کــردن اتمــام خــط لولــه  IPتــا ســال  2018را غیرقابــل
پذیــرش میدانــد و بــه «فرصــت امــروز» میگویــد« :وعــده
دوبــاره از ســوی پاکســتان بیشــتر بــازی سیاســی اســت تــا
کار کارشناســی ،زیــرا کشــور پاکســتان بــرای اتمــام ایــن خــط
لولــه تــوان مالــی نــدارد و در صــورت گشــایش فاینانــس نیــز
نمیتــوان امیــدوار بــود کــه ایــن خــط تــا پایــان ســال 2018
عملیاتــی شــود».
وی بــر ایــن بــاور اســت کــه آنچــه تعیینکننــده بــه ســرانجام
رســیدن ایــن خــط اســت مســافت آن اســت و بایــد مشــخص
شــود کــه کشــور پاکســتان چــه برنامهریــزی جدیــدی
دارد تــا تــوان مالــی و فنــی ســاخت ایــن خــط مشــخص
شــود .امیــر معینــی نــگاه متفاوتــی بــه ایــن موضــوع دارد
و میگویــد« :بــرای کشــور ایــران هــر کشــوری میتوانــد
بــازار جدیــدی بــرای صــادرات گاز باشــد آن هــم در شــرایطی
کــه ایــن کشــور تولیــدات گازی خــود را در چندســال آینــده
چندیــن برابــر افزایــش خواهــد داد .بــا ایــن وجــود کشــور
پاکســتان بــازار جدیــدی بــرای صــادرات گاز ایــران اســت و
بایــد امیــدوار بــود کــه ایــن خــط عملیاتــی شــود».
وی بــا بیــان اینکــه اتمــام خــط لولــه  IPلزومــا بــه معنــای
اجــرای خــط لولــه صلــح نیســت،میافزایــد« :پاکســتان بــه
دنبــال تامیــن نیــاز داخلــی کشــور خــود اســت».
براســاس توافــق اولیــه بــرای صــادرات گاز ایــران بــه پاکســتان
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آیا ایران میتواند به پاکستان گاز صادر کند
و ســپس هنــد ،مســیر  2700کیلومتــری تعریــف شــد کــه
 1100کیلومتــر از ایــن خــط لولــه در ایــران و  780کیلومتــر
در پاکســتان و مابقــی در کشــور هنــد بــود .امــروز 1100
کیلومتــر از ایــن خــط توســط ایــران آمــاده شــده اســت و
پاکســتان نیــز بایــد  780کیلومتــر خــط لولــه ایجــاد کنــد تــا
خــط لول ـه  IPبــه ســرانجام برســد.
مـصـطـــفی شــریفالنبی ،کارشــناس ارشــد بــازار بینالمللــی
نیــز نســبت بــه اتمــام خــط لولــه IPخوشبیــن نیســت و بــه
«فرصــت امــروز» میگویــد :پاکســتان در تامیــن منابــع مالــی
بــرای اتمــام ایــن خــط لولــه بــا مشــکل مواجــه اســت ،از ایــن
رو نمیتــوان امیــدوار بــود کــه ایــن خــط ســرانجامی بــرای
دو طــرف داشــته باشــد،ایــن کشــور تــوان مالــی ضعیفــی دارد
و قــادر نخواهــد بــود خـط  IPرا بــه اتمــام برســاند».
وی بــا بیــان اینکــه تحریمهــای آمریــکا یــا هــر کشــور
دیگــر بــرای نهایــی نشــدن خــط لولــه گاز ایــران – پاکســتان
بهانــهای بیــش نیســت ،میافزایــد« :در شــرایط کنونــی
پاکســتان بیــش از آنکــه تحــت تاثیــر آمریــکا باشــد تــا خــط
لول ـ ه  IPعملیاتــی نشــود ،تحــت نفــوذ عربســتان اســت و از
آنجــا کــه روابــط میــان ایــران و عربســتان در شــرایط عــادی
قــرار نــدارد از ایــن رو وعــده جدیــد بــرای بــه پایــان رســیدن
ایــن خــط در شــرایط سیاســی کنونــی دور از انتظــار اســت».
بــا ایــن وجــود حســن مــرادی ،کارشــناس انــرژی نظــر دیگری
دارد .وی بــا بیــان اینکــه کشــور پاکســتان بــه گاز ایــران نیــاز
دارد و بایــد ایــن نیــاز از کشــوری تامیــن شــود ،بــه «فرصــت

امــروز» میگویــد« :یکــی از بهانههــای ایــن کشــور بــرای
عــدم اجرایــی شــدن خــط لول ـه  ،IPشــرایط تحریــم ایــران
بــود کــه ایــن تحریمهــا لغــو شــده اســت از ایــن رو ایــن
کشــور پیشــگام شــده تــا بــا اجرایــی شــدن ایــن خــط نیــاز
بــه انــرژی خــود را تامیــن کننــد .ایــران بــرای صــادرات گاز
بــه پاکســتان خــارج از توافــق اولیــه عمــل کــرده و خــط لولــه
را تــا لــب مــرز دو کشــور رســانده اســت و کشــور پاکســتان
بــرای دســتیابی بــه ایــن انــرژی تنهــا بایــد در کشــورش
لولهگــذاری کنــد».
وی بــا نگرانــی از کارشــکنیهای کشــور پاکســتان درعــدم
اجــرای ایــن خــط لولــه میافزایــد« :ایــن خــط میتوانــد
ادامهدهنــده خــط صلــح باشــد امــا بــا کملطفــی هندیهــا
متوقــف شــده اســت از ایــن رو نبایــد پاکســتان از تحقــق ایــن
خــط لولــه گا ز صــرف نظــر کنــد ،زیــرا خــط لولـه  IPکامــا
توجیــه اقتصــادی دارد».
از دیــد ایــن کارشــناس انــرژی ،دو کشــور عربســتان و آمریــکا
نمیتواننــد مانــع اجرایــی شــدن ایــن خــط شــوند زیــرا نیــاز
مبــرم انــرژی و تــاش بــرای تامــن نیــاز داخلــی پاکســتان
مانــع از دخــل و تصــرف دو کشــور در روابــط اقتصــادی و
سیاســی ایــران و پاکســتان خواهــد شــد .معتقــدم اگــر کشــور
پاکســتان عالقهمنــدی خــود را بــرای اتمــام ایــن خــط لولــه
اعــام کــرده اســت بایــد امیــدوار بــود کــه ایــن خــط پــس
از ســالها عملیاتــی شــود ،حتــی اگــر ایــن خــط تــا کشــور
هنــد ادامــه نیابــد.

ظرفیــت تولیــد بــرق پراکنــده در کشــور طــی چنــد ســال
اخیــر  ۷۰۰مــگاوات ثبــت شــده امــا بــر اســاس وعــده هــای
برقــی هــا قــرار اســت کــه ایــن عــدد بــه  ۹۰۰مــگاوات
افزایــش یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،افزایــش  ۲۰۰مــگاوات بــرق بــه
مجموعــه تــوان کلــی بــرق کشــور مــی توانــد عــاوه بــر ارز
آوری بــه موجــب صــادرات در زمــان پیــک نیــز گــره گشــا
باشــد کــه البتــه بخــش خصوصــی نیــز از ایــن موضــوع
اســتقبال خوبــی داشــته و بــه گفتــه فالحتیــان معــاون
وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی کاهــش تحریمهــا
امــکان ورود DGهــا بــا تکنولــوژی بهتــر و برندهــای معتبــر
بــه کشــور فراهــم میشــود و وزارت نیــرو تــاش میکنــد
درحــوزه مولدهــای تولیــد پراکنــده بیــش از پیــش ظرفیــت
ســازی صــورت گیــرد.
تولیــد بــرق در محــل مصــرف و یــا در نزدیکــی محــل
مصــرف در مقادیــر کوچــک را تولیــد پراکنــده بــرق مــی
گوینــد ایــن نــوع تولیــد بــرق نســبت بــه تولیــد بــرق در
نیروگاههــای بــزرگ ،بیــش از دهــه هــای گذشــته در
کشــورهای پهنــاور جهــان کــه نقــاط متمرکــز جمعیتــی
پراکنــده دارنــد مطــرح شــده اســت.
ایــران نیــز در پهنــه خــود بــا نقــاط تمرکــز جمعیتــی
بســیاری مواجــه اســت کــه در فواصــل قابــل توجهــی از
هــم قــرار گرفتــه انــد و احــداث یــک نیــروگاه بــزرگ بــرای
تأمیــن بــرق جمعیــت هــای پراکنــده و هزینــه احــداث
خطــوط انتقــال بــرق در فواصــل طوالنــی و تحمیــل هزینــه
هــای نگهــداری ایــن خطــوط بــه بیــت المــال ،توجیــه
اقتصــادی و منطقــی نــدارد بــه همیــن دلیــل در ایــران در
دو دهــه گذشــته در اســتان هــای مختلــف ،شــاهد بهــره
بــرداری از مولدهــای تولیــد پراکنــده بــرق هســتیم.
ظرفیــت نیروگاهــی کشــور در حــال حاضــر  ۷۴هــزار
مــگاوات اســت ،کــه  ۲۱.۳درصــد مربــوط بــه نیروگاههــای
بخــاری ۳۵ ،درصــد نیروگاههــای گازی ۲۵ ،درصــد
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی و  ۱۵درصــد متعلــق
بــه نیروگاههــای برقآبــی اســت و مابقــی نیــز توســط
نیروگاههــای دیزلــی ،اتمــی ،تولیــد پراکنــده و تجدیدپذیــر
تامیــن مــی شــود.
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بورس انرژی هفته گذشته حدود سه میلیارد ریال معامله ثبت کرد

صادرات برق به هماهنگی
وزارت نفت نیاز ندارد
وزیــر نیــرو گفــت :بــر اســاس آییننامههــای موجــود
در حــال حاضــر صــادرات بــرق در ایــن چارچــوب
توســط بخــش خصوصــی صــورت میگیــرد و بایــد
گفــت کــه صــادرات بــرق نیــاز بــه هماهنگــی بــا وزارت
نفــت نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان در حاشــیه
اختتامیــه دومیــن جشــنواره گــزارش یــک نگرانــی بــا
موضــوع بحــران آب در جمــع خبرنــگاران در خصــوص
وضعیــت ذخایــر آبــی اظهــار کــرد :اگــر از گوشــهی
جنــوب غربــی ایــران بــه ســمت شــمال شــرقی یــک
خــط مســتقیم وصــل کنیــم نیمــه شــرقی کشــور بــه
شــدت دچــار مشــکالت ناشــی از کمبــود بــارش اســت.
وی ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه در قســمت
نیمــه غربــی کشــور بارندگیهــا خــوب بــوده و در
اســتانهایی همچــون ایــام ،لرســتان ،کردســتان،
خوزســتان ،آذربایجــان و همــدان شــاهد وضعیــت خــوب
ذخایــر آبــی هســتیم.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه بایــد توجــه کــرد کــه
شــرایط اقلیمــی کشــور ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مصــرف
آب دارد گفــت :بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد
کــه در صــورت کاهــش یــا افزایــش بارشهــا نیازمنــد
مدیریــت مصــرف هســتیم.
بــه گفتــه وی علیرغــم وجــود خشکســالیها اگــر
مدیریــت مصــرف صــورت بگیــرد بســیاری از مشــکالت
در حــوزه ذخایــر آبــی برطــرف خواهــد شــد.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه وضعیــت ذخایــر آبــی شــهر
تهــران گفــت :تهــران جــزو مناطقــی اســت کــه در آن
شــاهد بارشهــای خوبــی بودهایــم .بــه طــوری کــه در
مقایســه بــا ســال گذشــته وضعیــت پنــج ســد پایتخــت
کــه تأمیــن کننــده آب تهــران هســتند بســیار بهتــر از

پارســال بــوده اســت.
وی در خصــوص طــرح بازچرخانــی آب در منــازل و نصب
تجهیــزات کاهنــده عنــوان کــرد :بــه تمــام شــرکتهای
آب و فاضــاب ابــاغ شــده کــه خودشــان تجهیــزات
آبــی را خریــداری و در اختیــار مصرفکننــدگان قــرار
دهنــد و هزینــه آن را بــه صــورت طوالنیمــدت و بــه
طــور اقســاط دریافــت کننــد.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه مذاکــرات صــورت گرفتــه در
خصــوص مشــکل آب در نــوار شــرقی بــا افغانســتان
گفــت :در ســطح مســئولین کشــور دربــاره ایــن موضــوع
مذاکــرات خوبــی صــورت گرفتــه کــه امیدواریــم بــه
زودی بــه نتیجــه برســد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در پروژههــای
آب و بــرق رکــود ایجــاد شــده اســت تأکیــد کــرد:
محدودیــت منابــع مالــی ،اجــرای پروژههــا را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد امــا خوشــبختانه مــا توانســتیم
در بخشهایــی بــا مدیریــت مصــرف و در بخشهایــی
بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد مشــکالت را برطــرف کنیــم
و امیدواریــم کــه کمبــودی در ایــن دو حــوزه وجــود
نداشــته باشــید.

بهگــزارش وزارت نیــرو ،در چهــار روز کاری هفتــه
گذشــته (بیســت و نهــم خــرداد تــا دوم تیرمــاه) در
بــورس انــرژی ،بــه ترتیــب در نمــاد «کمبــاری» روزانــه
معــادل پنــج هــزار و  248مــگاوات ســاعت بــرق بــا
قیمــت متوســط  290هــزار ریــال بــر مــگاوات ســاعت،
در نمــاد «بــار پیــک» روزانــه معــادل پنــج هــزار و 243
مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  344هــزار و
 499ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمــاد «بــار پایــه»
روزانــه معــادل یــک هــزار و  728مــگاوات ســاعت بــرق
بــا قیمــت متوســط  344هــزار و  80ریــال بــر مــگاوات
ســاعت بیــن خریــداران و فروشــندگان انــرژی معاملــه
شــد.
در ایــن مــدت در نمــاد «میــان بــاری» هیــچ معاملــه ای
صــورت نگرفــت.
حجــم معاملــه هــای بــرق در بــورس انــرژی در هفتــه
گذشــته  9هــزار و  296مــگاوات ســاعت و ارزش
معاملههــای انجــام شــده نزدیــک بــه ســه میلیــارد
ریــال بــود.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت
متوســط نمــاد بــار پایــه نزدیــک بــه قیمــت متوســط

کاهش حجم معامله برق در
بورس انرژی
حجــم معاملــه بــرق در بــورس انــرژی در هفتــه گذشــته
بــا رونــدی کاهشــی 9 ،هــزار و  296مــگاوات ســاعت
رقــم خــورد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده
از ســوی وزارت نیــرو ،در هفتــه گذشــته ( 29تــا 31
خــرداد مــاه و  1تــا  2تیــر مــاه) در بــورس انــرژی ،بــه
ترتیــب در نمــاد کمبــاری روزانــه معــادل  5هــزار و 248
مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  290هــزار
ریــال بــر مــگاوات ســاعت ،در نمــاد بــار پیــک روزانــه

نمــاد بــار پیــک اســت ،بــه همیــن دلیــل خریــداران بــه
خریــد نمــاد بــار پیــک تمایــل بیشــتری نشــان دادنــد و
در نتیجــه حجــم معامــات ایــن نمــاد بیشــتر بــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،پــس از موافقــت شــورای عالی بــورس و
اوراق بهــادار ،بــورس انــرژی بــه عنــوان چهارمیــن بــورس
کشــور در چهــار بخــش اوراق ســلف بــرق ،اوراق قــرارداد
محــور کاالهــای انــرژی ماننــد زغــال ســنگ ،نفــت و
انــرژی هــای ســبز ماننــد انــرژی هــای خورشــیدی ،در
برنامــه کاری ســال  1390بــازار ســرمایه ایــران قــرار
گرفــت.
قــرار اســت در مرحلــه نخســت ،بــرق بــه صــورت ســلف
مــوازی معاملــه شــود و ســپس ،بــازار مشــتقه شــامل
قــرارداد آتــی ،قــرارداد اختیــار خریــد و معامــات در
عرصــه بیــن المللــی فعــال مــی شــود.
شــرکت بــورس انــرژی ،ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
شــرکت مدیریــت فنــاوری ،شــرکت ســپرده گــذاری
مرکــزی ،شــرکت هــای کارگــزاری ،شــرکت مدیریــت
شــبکه ،شــرکت توانیــر ،مصــرف کننــدگان بــرق و
تولیدکننــدگان بــرق ،بازیگــران بــورس انــرژی در بخــش
معامــات بــرق محســوب مــی شــوند.
pp
معــادل  5هــزار و  243مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت
متوســط  344هــزار و  499ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در
نمــاد بــار پایــه روزانــه معــادل یــک هــزار و  728مــگاوات
ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  344هــزار و  80ریــال
بــر مــگاوات ســاعت بیــن خریــداران و فروشــندگان انــرژی
معاملــه شــد و در نمــاد میــان بــاری هیــچ معاملــه ای
صــورت نگرفــت.
بــر ایــن اســاس ارزش معاملههــای انجــام شــده در طــی
ایــن هفتــه نزدیــک بــه  3میلیــارد ریــال بــوده اســت.
همــان طــور کــه مشــاهده میشــود قیمــت متوســط
نمــاد بــار پایــه نزدیــک بــه قیمــت متوســط نمــاد بــار
پیــک اســت ،بــه همیــن دلیــل خریــداران تمایــل
بیشــتری بــه خریــد نمــاد بــار پیــک داشــته و در نتیجــه
حجــم معامــات ایــن نمــاد بیشــتر بــوده اســت
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آسوشيتدپرس از وضعيت جذب سرمايهگذاري
خارجي در ايران گزارش داد

 7قرارداد مهم ايران پس
از اجراي برجام
دســتاوردهاي اقتصــادي برجــام موضوعــي اســت كــه
ايــن روزهــا مــورد مناقشــه بســياري از كارشناســان قــرار
گرفتــه اســت .گرچــه پيــش از اجــراي برجــام انتظــارات
زيــادي از ايــن رويــداد ميرفــت .تحــول اقتصــادي ،بــاز
شــدن درهــاي تجــارت جهانــي روي ايــران و قراردادهــاي
پياپــي بــا شــركتهاي برتــر سراســر دنيــا انتظــاري بــود
كــه از اجــراي برجــام و لغــو تحريمهــا ميرفــت .هرچنــد
كارشناســان نيــز بارهــا هشــدار داده بودنــد كــه تــا حــل
نشــدن مســائل داخلــي اقتصــاد ايــران نميتــوان از لغــو
تحريمهــا انتظــار معجــزه داشــت امــا بــه نظــر ميرســد
بــا گذشــت چنديــن مــاه از اجرايــي شــدن ايــن توافــق
مهــم ،هنــوز انتظــارات بــه صــورت مطلــوب تاميــن نشــده
اســت .از نخســتين روزهــاي اجرايــي شــدن برجــام و حتي
پيــش از آن هياتهــاي تجــاري متعــددي از كشــورهاي
مختلــف بــه ايــران ســفر كردنــد تــا شــرايط را بــراي از
ســرگيري همكاريهــاي اقتصــادي بــا ايــران بســنجند
امــا ايــن رفــت و آمدهــا بيشــتر بــه امضــاي تفاهمنامــه
ختــم شــده اســت تــا قــرارداد همــكاري .بــا ايــن حــال
بــه قراردادهــاي امضــا شــده نيــز تاكنــون نقدهــاي زيــادي
وارد شــده اســت.
در ايــن ميــان ،يكــي از مهمتريــن قراردادهــاي اخيــر
كــه توانســته در صــدر اخبــار قــرار گيــرد ،امضــاي
قــرارداد ايرانايــر بــا شــركت امريكايــي بويينــگ اســت.
در حالــي كــه ايــن روزهــا امــا و اگرهايــي در خصــوص
امضــاي قــرارداد ميــان ايــران ايــر و شــركت بويينــگ
وجــود دارد ،آسوشــيتدپرس بــا بررســي قراردادهــاي ايران
پــس از برجــام و لغــو تحريمهــا ،قــرارداد ميــان ايرانايــر
و بويينــگ را در ســرخط ايــن خبــر قــرار داده اســت.
هرچنــد پيشتــر اعــام شــده بــود كــه ايــن قــرارداد
هنــوز نهايــي نشــده اســت امــا بويينــگ در بيانيهيــي
كــه روز سهشــنبه بــه وقــت محلــي در اختيــار ايــن

خبرگــزاري قــرار داد ،اعــام كــرد كــه ايــن قــرارداد را
«بــا مجــوز واشــنگتن و پــس از آنكــه دولــت امريــكا
تاييــد كــرد كــه ايــران بــه تعهــدات خــود در توافــق
هســتهيي عمــل كــرده» امضــا كــرده اســت .ســخنگوي
امــور بينالملــل وزارت خزانــهداري امريــكا همچنيــن
اعــام كــرد :بــه قــرارداد بويينــگ بــا ايــران احتــرام
ميگذاريــم .بــر ايــن اســاس ميتــوان گفــت بويينــگ
نخســتين شــركت بــزرگ امريكايــي اســت كــه پــس از
توافــق هســتهيي كــه منجــر بــه رفــع تحريمهــا شــد،
بــا ايــران قــرارداد امضــا ميكنــد.
پيشتــر شــركت اروپايــي ايربــاس نيــز 118هواپيمــا
بــه ايــران فروخــت كــه رقــم قــرارداد حــدود 25ميليــارد
دالر بــرآورد ميشــود .همچنيــن شــركت فرانســوي-
ايتاليايــي  ATRكــه توليدكننــده هواپيماســت،
20هواپيمــاي مســافربري  600-72 ATRفروخــت كــه
ارزش آن بالــغ بــر يــك ميليــارد دالر بــرآورد شــده اســت.
شــركت ايتاليايــي دنيلــي كــه زمينــه اصلــي فعاليــت آن
در حــوزه صنايــع فلــزي اســت ،قــراردادي بــه ارزش 6/2
ميليــارد دالر امضــا كــرد كــه بــه موجــب آن تجهيــزات و
راهانــدازي كارخانههــاي آلومينيــوم و فــوالد را بــر عهــده
خواهــد گرفــت.
شــركت ايتاليايــي  GAVIOكــه زمينــه اصلــي فعاليــت
آن در حــوزه زيرســاخت اســت ،قراردادهايــي بــا ارزش
بالــغ بــر  4/5ميليــارد دالر بــراي اجــراي تعــدادي پــروژه
كــه شــامل راهآهــن نيــز ميشــود بــا ايــران امضــا كــرده
اســت .خودروســاز فرانســويPEUGEOT-CITROEN
قــرارداد ســرمايهگذاري مشــتركي را بــا ايــران نهايــي
كــرد كــه بــر اســاس آن انتظــار مــيرود طــي  5ســال
آينــده بالــغ بــر 450ميليــون دالر ســرمايهگذاري در
زمينههــاي توليــد و تحقيقــات در ايــران صــورت گيــرد.
همچنيــن شــركت آلمانــي  SIEMENSيادداشــت
تفاهمــي بــراي فراهــم كــردن تجهيــزات و خدمــات
بــه ايــران امضــا كــرده اســت كــه ارزش تقريبــي آن
1/6ميليــارد دالر بــرآورد ميشــود .هرچنــد قراردادهايــي
كــه تاكنــون بــه امضــا رســيده ،بيشــتر در قالــب خريــد و
تاميــن تجهيــزات بــوده اســت .بــا ايــن حــال بايــد بــه اين
نكتــه نيــز توجــه داشــت كــه تــا بازگشــت روابــط تجــاري
بــه ســطح عــادي و افزايــش همكاريهــاي مشــترك راه
درازي در پيــش خواهــد بــود و نميتــوان انتظــار داشــت
در كوتاهمــدت نتيجــه چشــمگيري حاصــل شــود.
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گامهای جدید توسعه همکاری
اتاق تهران و تشکلها

در ســیزدهمین از روز مــاه مبــارک رمضــان ،هیــات رییســه و
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران میزبــان اعضــای هیــات مدیــره
تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بودنــد .مراســمی کــه
بــا اســتقبال تشــکلها مواجــه شــد و مســعود خوانســاری نیــز
در آن از گامهــای تــازهای بــرای توســعه همکاریهــا اتــاق
تهــران و تشــکلها گفــت.
رییــس اتــاق تهــران در ســخنانی کوتــاه در ایــن مراســم بــا
اشــاره بــه ســال ســخت  1394بــرای اقتصــاد کشــور ابــراز
امیــدواری کــرد کــه ســال جــاری ،برابــر پیشبینیهــا همــراه
بــا رونــق گرفتــن اقتصــاد باشــد و نــرخ رشــد بــه حــدود پنــج
درصــد برســد.
مســعود خوانســاری همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز بــه کار
مجلــس دهــم گفــت :خوشــبختانه مجلــس کــه بــه تازگــی کار
خــود را شــروع کــرده ،مجلســی اعتدالــی اســت و امیدواریــم
بتوانیــم مطالبــات منطقــی بخــش خصوصــی را در ســال جاری
هــم از دولــت و هــم از مجلــس بخواهیــم .البتــه الزمــه ایــن
مطالبهگــری ،افزایــش ارتبــاط اتــاق بازرگانــی بــا تشــکلها و
یــک صــدا شــدن بخــش خصوصــی اســت .رییــس اتــاق تهــران
از هیــات رییســه تشــکلها درخواســت کــرد کــه بــا مطالعــات
کارشناســی ،مشــکالت موجــود در حوزههــای فعالیــت خــود
را شناســایی کننــد تــا از طریــق اتــاق بازرگانــی همــراه بــا
راهکارهــای پیشــنهادی بــه دولــت و مجلــس منعکــس شــود.
او افــزود :خوشــبختانه ایــن آمادگــی در دولــت و مجلــس وجود
دارد کــه پذیــرای پیشــنهادات بخــش خصوصــی باشــند.
خوانســاری بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق تهــران نیــز در حــال
احصــای مشــکالت بخــش خصوصــی در فضــای کســبوکار
اســت ،گفــت :در روزهــای اخیــر و در جریــان برگــزاری
جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،بیانیــهای در مــورد
نــرخ ارز صــادر کردیــم و خواســتار تکنرخــی شــدن آن در
یــک بــازه زمانــی مشــخص شــدیم .همچنیــن  10راهــکار
بــرای رفــع مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بــه ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی ارســال شــد تــا در ســتاد راسـاً در مــورد آن
تصمیمگیــری شــود.
او در ادامــه افــزود :خواســته اتــاق تهــران ایــن اســت کــه
همــکاری میــان اتاقهــا و تشــکلها بیشــتر شــود و مشــکالتی
کــه در حوزههــای مختلفــی ماننــد مالیــات ،نــرخ ارز ،نظــام
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بانکــی ،یارانههــا ،تامیــن اجتماعــی و ...وجــود دارد یــا مســایل
ناشــی از بــزرگ بــودن دولــت  ،زودتــر و بهتــر شناســایی و
بــرای حــل آن راهــکار ارائــه شــود .بنابرایــن ،هــر بخــش و هــر
صنعتــی بایــد بتوانــد مشــکالت خــود را همــراه بــا راهکارهــای
مشــخص ارائــه دهــد .اتــاق تهــران نیــز آمادگــی دارد کــه
پیشــنهادات تشــکلها را هــم در کمیســیونهای اتــاق تهــران
و اتــاق ایــران مــورد بررســی قــرار دهــد و بــا یکــی کــردن
اهــداف و راهکارهــا ،مطالبــات بخــش خصوصــی را از دولــت و
مجلــس پیگیــری کنــد.
مســعود خوانســاری در ادامــه ســخنان خــود بــه توســعه
روابــط اتــاق تهــران و تشــکلها از مســیرهای تــازه اشــاره
کــرد .او گفــت :اتــاق تهــران چنــدی پیــش قــراردادی را بــا
مرکــز آمــوزش  WIFIیــک موسســه آموزشــی بینالمللــی
وابســته بــه اتــاق بازرگانــی اتریــش ،منعقــد کــرده اســت .ایــن
موسســه تجربــه بســیار خوبــی در زمینــه آمــوزش تشــکلها
دارد و میتوانــد از علــم و تجربــه خــود بــرای آمــوزش
اعضــای تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بهــره ببــرد.
در هفتــه آینــده کارشناســان و اســاتید ایــن موسســه بــه ایــران
میآینــد و بــا برنامهریــزی مطابــق خواســتهها و نیازهــای
تشــکلها دورههــای آموزشــی در اتــاق تهــران آغــاز میشــود.
خوانســاری دومیــن گام اتــاق تهــران بــرای توســعه همــکاری
بــا تشــکلها را کمــک نرمافــزاری عنــوان کــرد و گفــت:
بــرای ارائــه خدمــات بیشــتری بــه تشــکلها ،نرمافــزاری
بــرای سیســتم اداری خریــداری شــده اســت و هــر تشــکلی
کــه مایــل باشــد ،میتوانــد از ایــن نرمافــزار اســتفاده کنــد.
رییــس اتــاق تهــران ســومین گام توســعه همکاریهــا را ارائــه
مشــاورههای مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی در اتــاق تهــران
عنــوان کــرد و افــزود :بــرای ارتقــا ســطح ایــن مشــاورهها ،بایــد
هماهنگــی بیشــتری میــان تشــکلها و اتــاق تهــران ایجــاد
شــود تــا بتوانیــم از کمــک تشــکلها در کمیســیونهای
بــدوی و تجدیدنظــر بیشــتر اســتفاده کنیــم.
او گفــت :انتظــار مــیرود خدمــات بــه اعضــا در تشــکلها
افزایــش یابــد و از ایــن طریــق افزایــش تعــداد اعضــا در
اتاقهــا نیــز تحقــق پیــدا کنــد؛ کار مشــترکی کــه میتوانیــم
بــا یکدیگــر بــه انجــام برســانیم.
خوانســاری همچنیــن در پایــان ســخنان خــود گفــت :قطعــا
میتوانیــم بــرای ارائــه خدمــات بهتــر در خدمــت تشــکلها
باشــیم .بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم تــا بتوانیــم بــر
مشــکالتی کــه در ســالهای گذشــته بــا آنهــا مواجــه
بودهایــم فائــق بیاییــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حــدود یکســال بــه پایــان زمــان فعالیــت دولــت یازدهــم
باقیمانــده اســت .طــی س ـهچهارم از مســیر ،قطــار دولــت را
بــه جایــی رســانده کــه بایــد چش ـمانداز مقصــد روش ـنتر از
قبــل باشــد.
وزیــر کهنــه کار نفــت کــه عمــر وزارتــش حــاال از ســه دهــه
گذشــته اســت ،بــرای نخســتینبار از زمــان قبــول مســوولیت
در دولــت یازدهــم بــه خبرگــزاری ایســنا رفــت تــا از کارهــای
انجــام شــده و روی زمیــن مانــده صنعــت نفــت بگویــد .بیــژن
زنگنــه در صحبتهایــش از امیدهایــش بــرای آینــده صنعــت
نفــت ســخن گفــت و از اینکــه پرونــده برخــی امــروز ماننــد
افزایــش ضریــب بازیافــت میادیــن هنــوز بــاز مانــده اســت،
ابــراز تاســف کــرد .او دســتاوردهای دولــت تدبیــر و امیــد
در صنعــت نفــت را تشــریح کــرد و اولویتهــای آینــده ایــن
صنعــت را مــورد بررســی قــرار داد .زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه
در دولــت یازدهــم وزارت نفــت را بــا صــادرات کمتــر از یــک
میلیــون بشــکه نفــت تحویــل گرفتــه اســت ،خاطرنشــان کرد:
در آن زمــان صــادرات مــا حــدود  ۹۰۰هــزار بشــکه نفــت خــام
بــود کــه البتــه مــا در زمــان کمــی حــدود  ۱۰۰هــزار بشــکه
توانســتیم آن را افزایــش دهیــم امــا ایــن مقــدار بســیار کــم
بــود در حالــی کــه مــا ظرفیــت حــدود یــک میلیــون بشــکه
تولیــد نفــت در کشــور خوابیــده داشــتیم.وی بــا بیــان اینکــه
دنیــا بازگشــت ســریع ایــران بــه بــازار نفــت پــس از برداشــته
شــدن تحریمهــا را بــاور نداشــت ،عنــوان کــرد :پــس از
امضــای برجــام هیچکــس بــاور نمیکــرد کــه بتوانیــم ظــرف
ســه چهــار مــاه تولیــد و صــادرات نفــت خــود را یــک میلیــون
بشــکه افزایــش دهیــم و ایــن چیــز بســیار مهمــی بــود.

چرایی اصرار ایران بر افزایش تولید نفت
وی بــا اشــاره بــه یکــی از اصــول خــود بــر افزایــش تولیــد
نفــت افــزود :اصــل مــن ایــن بــود کــه بایــد در حداقــل زمــان
و بــا حداکثــر ســرعت بــه بــازار برگردیــم ایــن در حالــی بــود
کــه بســیاری ایــن اشــکال را وارد میکردنــد کــه در بــازاری
کــه قیمــت نفــت رونــدی ســرازیری دارد ،بازگشــت ایــران این
کاهــش قیمــت نفــت را تشــدید خواهــد کــرد.
زنگنــه در اینبــاره ادامــه داد :از ایــن نظــر کــه عرضــه و
تقاضــا تعیینکننــده قیمــت نفــت شــده بــود و در آن زمــان
اضافــه عرضــه بــه بــازار داشــتیم ،برخــی معتقــد بودنــد
افزایــش تولیــد ایــران میتوانــد اضافــه عرضــه بــه بــازار را

انـرژی
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اولویت واگذاری به خارجیها
تشــدید کنــد و قیمــت نفــت را کاهــش دهــد و اصــرار داشــتند
کــه ایــران ایــن کار را نکنــد امــا اصــرار مــن بــر ایــن بــود کــه
بــه هــر قیمتــی شــده ،نفــت خــود را ســریعا وارد بــازار کنیــم
چراکــه اگــر ایــن کار را نکنیــم ،معلــوم نیســت چــه اتفاقــی در
بــازار میافتــد و ممکــن اســت یکبــاره ســهممان در بــازار بــه
طــور کامــل از بیــن بــرود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران ظــرف ســه مــاه توانســت تولید
خــود را بــه  3/8میلیــون بشــکه در روز برســاند ،گفــت :از
ســوی دیگــر صــادرات نفتخــام خــود را نیــز بــه دو میلیــون
بشــکه در روز رســاندیم.

بــرای ایــران نفــت  ۷دالری هــم توجیــه اقتصــادی
دارد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طرحهــای کالن کشــور افزایــش
تولیــد نفــت بــرای حفــظ قــدرت سیاســی ،اقتصــادی و
امنیتــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت ،تصریــح کــرد :نفــت
تنهــا یــک امــر اقتصــادی در کشــور نیســت بلکــه یــک امــر
سیاســی و اقتصــادی بــرای مــا بــه شــمار مــیرود بنابرایــن
مــا بایــد بــه مســاله افزایــش ظرفیــت تولیــد فکــر کنیــم
چــرا کــه مــا ذخایــر داریــم و میتوانیــم ظرفیــت تولیــد
خــود را افزایــش دهیــم امــا ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه
حتمــا میخواهیــم ظرفیــت نهایــی تولیــد خــود را افزایــش
دهیــم و بــه عــاوه معنایــش ایــن نیســت کــه اگــر تولیــد
خــود را افزایــش دادیــم ،همــه آن را در داخــل کشــور مصــرف
میکنیــم و همچنیــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا هــر
آنچــه را کــه تولیــد میکنیــم ،خامفروشــی میکنیم.وزیــر

نفــت در اینبــاره عنــوان کــرد :اگــر تولیــد بیشــتری داشــته
باشــیم ،میتوانیــم خــوراک نفتــی و گازی بیشــتر بــرای
پتروشــیمیها و صنایــع پاییندســت نفــت تهیــه کنیــم
بنابرایــن افزایــش ظرفیــت تولیــد پایــه و اســاس افزایــش
قــدرت یــک کشــور اســت.

اولویت واگذاری به خارجیها
وزیــر نفــت در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــدل جدیــد
قراردادهــای نفتــی یکــی از روشهــای افزایــش تولیــد ایــران
بــه شــمار م ـیرود ،گفــت :تنهــا روش مــا ایــن نیســت بلکــه
از روش قدیمــی و اســتفاده از منابــع خــود و منابــع صنــدوق
توســعه نیــز اســتفاده میکنیــم .امــا مهمتریــن چالــش
پیــش روی مــا بــه ســامان رســاندن چنــد میــدان مشــترک
شــامل آزادگان جنوبــی ،الیــه نفتــی پارسجنوبــی ،فــاز
 ۱۱پارسجنوبــی و میــدان فــرزاد اســت و بقیــه میادیــن
مشــترک مــا نســبت بــه اینهــا بســیار کوچــک هســتند.
اصالحات قراردادهای نفتی کدام است
زنگنــه همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در قراردادهــای جدیــد
نفتــی ایــران ( )IPCچنــد نــوع ایــراد از ســوی منتقــدان
مطــرح میشــد ،ادامــه داد :میتــوان ایــن انتقــادات را بــه
ســه دســته کلــی تقســیم کــرد؛ برخــی منتقــدان معتقــد
بودنــد کــه بســتن قراردادهــای نفتــی خیانــت و جنایــت بــوده
کــه بــا ایــن افــراد نمیتوانســتیم بحثــی داشــته باشــیم.وزیر
نفــت افــزود :دســته بعــدی انتقــادات مربــوط بــه کســانی بــود
کــه حاضــر بودنــد بــا مــا بــر ســر مــدل جدیــد قراردادهــای
نفتــی مذاکــره داشــته باشــند .مــا نیــز بــا تمــام افــرادی
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کــه آمــاده مذاکــره بودنــد ،جلســه برگــزار کردیــم .برخــی
اشــکاالت مربــوط بــه دســتگاههای نظارتــی ماننــد دیــوان
محاســبات و ســازمان بازرســی بــود کــه بیشــتر اشــکاالت
حقوقــی بــه قراردادهــا وارد میکردنــد.وی در اینبــاره
عنــوان کــرد :بــرای مثــال در برخــی جاهــا مشــکل مربــوط
بــه ســرمایهگذاری خارجیهــا در صنعــت نفــت ایــران بــود
کــه مــا برخــی اصطالحــات را در ایــن زمینــه تغییــر دادیــم
یــا مثــا در جایــی ایــن مــورد پیشبینــی شــده بــود
کــه اگــر نفــت تولیــدی در یــک میــدان را در داخــل
کشــور نیــاز داشــتیم ،بتوانیــم از نفــت میادیــن دیگــر بــه
خارجیهــا بــه عنــوان دســتمزد تحویــل دهیــم کــه در ایــن
مــورد نیــز اشــکاالتی مطــرح بــود کــه مــا ســوآپ و معاوضــه
را جایگزیــن آن کردیم.عضــو کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد بــا
بیــان اینکــه در یکــی از بندهــای قراردادهــای جدیــد نفتــی
آورده شــده بــود کــه بــه شــرکتهایی کــه نتوانســتند کار
اکتشــاف در یــک بلــوک را انجــام دهنــد ،یــک بلــوک دیگــر در
همــان نقــاط واگــذار شــود ،گفــت :در ایــن مــورد نیــز انتقــاد
شــرط نامعلــوم در قــرارداد وارد میشــد کــه مــا ایــن بنــد را
نیــز حــذف کردیــم.
ســهم شــرکتهای خارجــی از آینــده تحــوالت
بــازار
وزیــر نفــت در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــه
موضــوع ســهم شــرکتهای داخلــی از آینــده تحــوالت
صنعــت نفــت پرداخــت و بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال
حاضــر ظرفیــت داخلــی ایــران از نظــر اجــرای پروژههــا
بســیار افزایــش پیــدا کــرده ،گفــت :مثــا مــا در زمینــه
تجهیــزات دریایــی یــا لولهگــذاری در دریــا در منطقــه حــرف
بــرای گفتــن داریــم و کمتــر کســی میتوانــد بــا مــا بــه
ایــن ســادگی رقابــت کنــد ایــن در حالــی اســت کــه زمانــی
شــرکت صــدرا بــا کلــی مشــکالت و تاخیــر در اجــرای پــروژه
داشــتیم امــا االن ســه چهــار شــرکت قــوی داریــم کــه اگــر
رقابتــی کار کننــد ،شــرکتهای قدرتمنــدی هســتند.

اولویتهای وزارت نفت در سال پایانی دولت
وزیــر نفــت در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود دربــاره
مهمتریــن اولویتهــای خــود در آخریــن ســال باقــی مانــده
از عمــر دولــت یازدهــم گفــت :در ایــن فرصــت باقــی مانــده
هدفهــای مــن ایــن اســت کــه بیشــترین واحدهــای
پارسجنوبــی را وارد ادامــه در صفحــه 14
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اخـــبــار کــوتـــــاه
دو شرکت بزرگ ایتالیایی مشتری نفت ایران شدند
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس دو
شــرکت ســاراس و ایپلــم ایتالیــا از مشــتریان نفــت ایــران
هســتند کــه قــرارداد بلنــد مــدت (یکســاله) بــرای واردات
نفــت از ایــران امضــا کردهانــد.
براســاس قــرارداد اولیــه بــا شــرکت ســاراس ایتالیــا روزانــه
بیــن  60تــا  65هــزار بشــکه نفــت خــام بــه پاالیشــگاه هــای
ایــن شــرکت ارســال مــی شــود .صــادرات نفــت ایــران بــه
ایتالیــا در بهــار ســال  95بــا روزانــه  30تــا  35هــزار بشــکه
آغــاز شــد.
پیــش تــر ســید محســن قمصــری در گفتوگــو بــا خبرنــگار
فــارس بــا اشــاره بــه علــت تاخیــر از ســرگیری فــروش نفــت
ایــران بــه شــرکت انــی ایتالیــا گفتــه بــود ایــران آمــاده از
ســرگیری فــروش نفــت بــه ایــن شــرکت ایتالیایــی بــوده و
مشــکلی از نظــر شــرکت نفــت وجــود نــدارد.
مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا تاکیــد
بــر اینکــه شــرایط شــرکت انــی ایتالیــا بــا چهــار ســال قبــل
بســیار متفــاوت شــده اســت ،تاکیــد کــرد :هــم اکنــون
شــرایط و فعالیــت شــرکت انــی ایتالیــا از یــک شــرکت
باالدســتی صنعــت نفــت خــارج شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در طــول چنــد ســال اخیــر شــرکت
انــی ایتالیــا ســهام اکثــر پاالیشــگاههای خــود را فروختــه
اســت ،خاطرنشــان کــرد :مصــرف و تقاضــا بــرای خریــد نفت
توســط انــی ایتالیــا بســیار کــم شــده کــه ایــن موضــوع بــر
رونــد از ســرگیری فــروش نفــت ایــران بــه ایــن شــرکت
ایتالیایــی اثرگــذار بــوده اســت.
بــا ایــن حــال ایــن مقــام مســئول اظهــار میکنــد کــه
ایــران میتوانــد روزانــه تــا  100هــزار بشــکه نفــت خــام
بــه شــرکت انــی ارســال کنــد.
ابرمعامله  ٢میلیارد دالری صنعت نفت روسیه و هند
رئیــس بزرگتریــن شــرکت نفتــی روســیه اعــام کــرد
بخشــی از ســهام یکــی از مهمتریــن میدانهــای نفتــی ایــن
کشــور بــه کنسرســیومی از شــرکتهای هنــدی فروختــه
شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایگــور ســچین ،رئیــس روسنفــت،

اعــام کــرد کــه ایــن شــرکت دولتــی  ٢٠درصــد از ســهام
شــرکت ونکورنفــت خــود را بــه قیمــت دو میلیــارد دالر بــه
کنسرســیومی از شــرکتهای هنــد فروختــه اســت.
در مــاه مــارس ســال جــاری میــادی ،کنسرســیومی
شــامل شــرکتهای ایندیــن اویــل ،بهــارات پترولیــوم و اویــل
ایندیــا ،توافقــی بــرای خریــد  ٢٣,٩درصــد از ســهام شــرکت
ونکورنفــت را امضــا کــرده بودنــد.
شــرکت ونکورنفــت کــه از زیرشــاخه هــای روســنفت اســت،
امتیــاز بهــره بــرداری از میــدان ونکــور در منطقــه ســیبری
شــرقی روســیه را در اختیــار دارد .میــدان ونکــور بزرگتریــن
اکتشــاف نفتــی روســیه در دو دهــه اخیــر بــه شــمار مــی
آیــد.
طبــق اعــام شــرکت بــی پــی ،روســیه بــا تولیــد روزانــه ١٠
میلیــون و  ٩٨٠هــزار بشــکه نفــت در ســال  ٢٠١٥میــادی،
پــس از آمریــکا و عربســتان ،ســومین تولیــد کننــده بــزرگ
نفــت در جهــان بــوده اســت.
ورود  ۲۰۰هزار بشکه نفت ایرانی به سرزمین
ساموراییها
مدیرامــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران از افزایــش
فــروش نفــت ایــران بــه ژاپــن خبــر داد و گفــت :ایــن کشــور
در مــاه گذشــته بیــش از  ٢٠٠هــزار بشــکه از ایــران نفــت
خریــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید محســن قمصــری دربــاره
وضــع صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن بــا اشــاره بــه ایــن
کــه قــرارداد فــروش نفــت بــه ایــن کشــور حــدود ١٢٠
هــزار بشــکه در روز اســت ،تصریــح کــرد :بــا ایــن وجــود
میــزان خریــد نفــت ایــن کشــور از ایــران در ســه مــاه اخیــر
افزایــش پیــدا کــرده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن کشــور در مــاه گذشــته بیــش
از  ٢٠٠هــزار بشــکه از ایــران نفــت خریــده اســت ،بــرروی
ایــن موضــوع تاکیــد کــرد :ظرفیــت پاالیشــی ژاپــن در حــال
کاهــش اســت ،بــه طــوری کــه ایــن ظرفیــت ،از  ٥میلیــون
بشــکه در روز بــه  ٣میلیــون و  ٦٠٠هــزار بشــکه رســیده
اســت و قــرار اســت بیــش از ایــن نیــز کاهــش پیــدا کنــد.
قمصــری افــزود :بــا ایــن شــرائط ،ایــران مــی توانــد میــان
 ١٦٠تــا  ٢٠٠هــزار بشــکه از ایــن بــازار ســهم داشــته باشــد.
ژاپــن یکــی از مشــتریان ســنتی نفــت خــام ایــران اســت کــه
واردات نفــت آن از کشــورهای خاورمیانــه در مــاه آوریــل
نســبت بــه مدت مشــابه پارســال بیــش از ١٠درصــد افزایش
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یافــت .عربســتان بــا صــادرات میانگیــن یــک میلیــون و ٤٠٠
هــزار بشــکه در روز در مــاه آوریــل بزرگتریــن تامیــن کننــده
نفــت ایــن کشــور بــود و پــس از آن عــراق بــا  ١٦٧هــزار
بشــکه در روز در جایــگاه بعــدی قــرار داشــت.
براســاس گــزارش وزارت نفــت ،درمــاه آوریــل ٢٠١٦
حــدود  ٨٧,٦درصــد از مجمــوع واردات نفــت خــام ژاپــن
از کشــورهای خاومیانــه صــورت پذیرفتــه کــه ایــن میــزان
در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال حــدود  ١٠درصــد
بیشــتر اســت.
جهش  ١١درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه
حجــم صــادرات گاز بــه ترکیــه از ابتــدای امســال تاکنــون
بــا  ١١درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــه
بیــش از  ١,٨میلیــارد مترمکعــب رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،سرپرســت دیســپچینگ شــرکت ملــی
گاز ایــران اظهــار کــرد :طــی  ٨٦روز امســال بــه طــور
متوســط روزانــه  ٢١,٥میلیــون مترمکعــب گاز بــه ترکیــه
ارســال شــده اســت.
عبدالرضــا ابراهیمیــان بــا اشــاره بــه حجــم تزریــق گاز
بــه مخــازن نفتــی اظهــار کــرد :در بــازه زمانــی یادشــده
میــزان تزریــق گاز بــه مخــازن نفتــی از رشــد بســیار خوبــی
برخــوردار بــوده و بــه چهــار میلیــارد و  ٥٤٠میلیــون
مترمکعــب رســید.
وی اعــام کــرد :ایــن میــزان تزریــق گاز بــه مخــازن نفتــی،
 ٥٠٠میلیــون متــر مکعــب بیشــتر از برنامــه مصــوب شــرکت
ملــی نفــت ایــران بــوده و ســبب صیانــت از مخــازن نیــز
خواهــد شــد.
سرپرســت دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران در ادامــه
بــه برداشــت گاز از منابــع اشــاره کــرد و گفــت :حجــم
برداشــت گاز از منابــع طــی  ٨٦روز امســال بــا پنــج درصــد
افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــه طور متوســط
روزانــه  ٥٥١میلیــون مترمکعــب بــوده اســت.
وی ادامــه داد :در بــازه زمانــی یادشــده ،میــزان مصــرف
گاز طبیعــی در بخ ـش خانگــی ،تجــاری و صنایــع کوچــک
بهطــور متوســط  ١٩٦میلیــون مترمکعــب در روز بــوده
اســت کــه ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ٩
درصــد رشــد داشــته اســت.
سرپرســت دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران ،میــزان
مصــرف گاز طبیعــی نیروگاههــای کشــور در  ٨٦روز امســال
را بــه طــور میانگیــن  ١٧٢میلیــون مترمکعــب اعــام کــرد و
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گفــت :حجــم مصــرف گاز در بخــش صنایــع کشــور در بــازه
زمانــی یادشــده بــا چهــار درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت
مشــابه پارســال بــه  ٩٨میلیــون مترمکعــب رســیده اســت.
ابراهیمیــان ادامــه داد :در  ٨٦روزه ابتدایــی امســال ،حــدود
 ٩٥درصــد ســوخت مصرفــی نیروگاههــا از طریــق گاز
طبیعــی تامیــن شــده اســت.
وی افــزود :پارســال در مجمــوع حــدود  ٨٣درصد از ســوخت
نیروگاههــا بــا گاز طبیعــی تامیــن شــد و تــا پایــان ســال نیــز
پیشبینــی میشــود  ٩٣درصــد از ســوخت مــورد نیــاز
نیروگاههــا توســط گاز طبیعــی تامیــن شــود.
قیمت جهانی نفت و پوند انگلیس سقوط کردند
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،قیمــت
جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز جمعــه بــه دلیــل
اعــام نتیجــه رفرانــدوم انگلیــس مبنــی بــر خــارج شــدن
ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا بــا کاهــش چشــمگیر روبــرو
شــد و بیــش از  ۶درصــد رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت.
در همیــن حــال ،قیمــت نفــت دریــای برنــت بــا  ۲.۷۵دالر
کاهــش بــه  ۴۸دالر و  ۱۶ســنت در هــر بشــکه رســید،
ضمــن اینکــه قیمــت نفــت وســت تگــزاس اینترمیدیــت
آمریــکا هــم بــا  ۲.۷۷ســنت کاهــش در برابــر  ۴۷دالر و ۳۴
ســنت بــه ازای هــر بشــکه معاملــه شــد.
همچنیــن ارزش پونــد انگلیــس در مقابــل ســایر ارزهــای
اصلــی بــا  ۱۱درصــد کاهــش بــه کمتریــن رقــم در  ۳۰ســال
اخیــر رســید و دالر آمریــکا و یــورو نیــز متاثــر از نتیجــه
رفرانــدوم انگلیــس قــرار گرفتنــد و بــا کاهــش روبــرو شــدند.
البتــه ارزش شــاخص بورسهــای جهانــی نیــز بــا رونــد
نزولــی روبــرو شــد.
آفریقا بازار جدید گاز ایران
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افزایــش صــادرات گازمایــع
بــه  ۸۰هــزار تــن در طــول  ۲مــاه نخســت امســال ،گفــت:
توقــف ســوزاندن گازمایــع در پاالیشــگاهها عامــل افزایــش
ظرفیــت تولیــد و صــادرات بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،امیــر وکیــلزاده دربــاره
آخریــن وضعیــت صــادرات گاز مایــع ایــران در ســالجاری،
گفــت :امســال هیــچ گازمایــع «ال پــی جــی» در داخــل
ســوخته و تبدیــل بــه مشــعل نشــده اســت.
مدیــر صــادرات و واردات شــرکت پخــش فرآوردههــای
نفتــی بــا اعــام اینکــه از ابتــدای ســال جــاری کل گاز
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مایــع تولیــدی کشــور بــه بازارهــای خارجــی صــادر شــده
اســت ،تصریــح کــرد :در مجمــوع در طــول دو مــاه نخســت
ســالجاری بیــش از  ۸۰هــزار تــن گاز مایــع توســط ایــران
بــه بــازار جهانــی صــادر شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی
صــادرات ال پــی جــی بــه صــورت زمینــی بــه کشــورهای
همســایه و دریایــی بــه صــورت ایزوتانــک بــه بــازار
کشــورهای آفریقایــی انجــام میشــود ،خاطرنشــان کــرد:
میــزان صــادرات گاز مایــع پارســال  ١٢٧هــزار تــن بــود ،در
حالــی کــه بــا گذشــت دومــاه از ســال ایــن میــزان صــادرات
بــه  ٨٠هــزار تــن رســیده اســت.
بــه گــزارش مهــر ،ســال گذشــته و از ابتــدای ســالجاری
تاکنــون صــادرات گاز مایــع ایــران بــه کشــورهای آفریقایــی
در قالــب محمولههــای کانتینــری «ایــزو تانــک» صــادر
شــده و کشــورهایی آفریقایــی همچــون کنیــا ،آفریقــای
جنوبــی و تانزانیــا هــم خریــدار ایــن محصــول گاز ایــران
بــوده انــد.
در همیــن حــال محمدعلــی براتــی مدیرعامــل شــرکت
بازرگانــی گاز اخیــرا بــا بیــان اینکــه بــا راهانــدازی فازهــای
جدیــد پــارس جنوبــی صــادرات گازمایــع ایــران بــه ۵۰۰۰
تــن افزایــش مییابــد ،از کشــورهای منطقــه خاورمیانــه بــه
عنــوان بزرگتریــن بازارهــای صــادرات گاز مایــع کشــور نــام
بــرده اســت.
برقراری روابط با شرکت ام.او.ال مجارستان
اولویت دارد
بــه گــزارش ایرنــا ،کشــورهای اروپایــی کــه در دوران تحریــم
خریــد نفــت از ایــران را متوقــف کــرده بودنــد ،بــا اجــرای
برجــام دوبــاره مشــتری ایــن محصــول کشــور مــاه شــده
انــد.
تاکنــون شــرکت هــای توتــال (فرانســه) ،شــل (هلنــد-
انگلیــس) ،ســاراس (ایتالیــا) ،ایپلــم (ایتالیا) ،هلنیــک (یونان)
و رپســول (اســپانیا) خریــد نفــت از ایــران را آغــاز کــرده اند.
بتازگــی نیــز اعــام شــد شــرکت هــای مجارســتانی بــه
دنبــال خریــد نفــت از ایــران هســتند.
بــه گــزارش وزارت نفــت ،مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران اعــام کــرد کشــور مــا در شــرایط جدیــد
و پســاتحریم از هــر گونــه فرصــت مناســب بــرای بازگشــت
بــه بــازار اســتفاده مــی کنــد.

«سیدمحســن قمصــری» گفــت :در ایــن ارتبــاط ایجــاد
روابــط تجــاری جدیــد بــا شــرکت ام.او.ال ( - MOLشــرکت
نفــت و گاز مجارســتانی) کــه از مشــتریان قدیمــی شــرکت
ملــی نفــت ایــران اســت ،در اولویــت ویــژه قــرار دارد.
وی اعــام کــرد مذاکــرات بــرای آغــاز روابــط تجــاری و
نهایــی شــدن قراردادهــای مربــوط در دســت اقــدام اســت.
مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ابــراز
امیــدواری کــرد در آینــده نزدیــک بتــوان محمولــه هــای
نفــت خــام ایــران را بــه کشــورهای مختلــف بارگیــری کــرد.
شــامگاه بیســت و ششــم دی مــاه  1394بــا انتشــار گــزارش
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی دربــاره انجــام تعهــدات
هســته ای ایــران در برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام)،
اجــرای تعهــدات طــرف مقابــل (گــروه  )5+1یعنــی رونــد
لغــو تحریــم هــای هســته ای غــرب علیــه تهــران آغــاز شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،هــم اکنــون میــزان صــادرات نفــت
ایــران بــه نزدیــک دو میلیــون و یکصــد هــزار بشــکه در
روز رســیده کــه اروپــا مقصــد  600هــزار بشــکه از نفــت
صادراتــی کشــور ماســت.
استقرار رايزن بازرگاني در روسيه
ارديبهشــت مــاه ســال جــاري تفاهمنامــه كريــدور ســبز
گمركــي بــه امضــا رســيد .ايــن كريــدور بزرگتريــن ســند
همــكاري گمركــي ميــان ايــران و روســيه بــه شــمار مـيرود.
براســاس آن دو كشــور بــر اولويــت داشــتن ترخيــص كاالي
ايرانــي در گمــرك روســيه ،عــدم انجــام كنترلهــاي فيزيكي
و پذيــرش اظهارنامــه گمركــي شــركتها بــا حداقــل اســناد
بــراي تســهيل تبــادل كاالهــاي تجــاري دو كشــور بــه توافق
رســيده اســت .در هميــن زمينــه رييــس ســازمان توســعه
تجــارت بــا تاكيــد بــر اســتفاده از همــه ظرفيتهــا بــراي
نفــوذ در بــازار روســيه گفــت :بــراي رســيدن بــه ايــن هــدف
رايــزن بازرگانــي ايــران در مســكو مســتقر شــده عــاوه بــر
آن بــراي تســهيل دسترســي بــه روســيه ،خطــوط پــروازي
منظمــي بــه مقصــد آســتراخان راهانــدازي شــده اســت.
ولـياهلل افخمـيراد در جلسـهيي كــه بــراي بررســي برنامــه و
تــوان شــركتهاي ايرانــي صادركننــده بــه روســيه و معرفــي
آنهــا بــه گمــرك بــراي بهرهمنــدي از مزايــاي كريــدور
ســبز گمركــي دو كشــور برگــزار شــد ،گفــت :هماكنــون
رايــزن بازرگانــي ايــران در روســيه مســتقر شــده و آمــاده
ارائــه خدمــات بــراي تســهيل تجــارت و راهنمــاي تجــار و
بازرگانــان ايرانــي اســت .افخم ـيراد در ادامــه بــا انتقــاد از
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اينكــه تاكنــون پيشــرفت محسوســي بــراي افزايــش حجــم
تجــارت بــا روســيه رخ نــداده ،ثبــات نــرخ ارز ،برقــرار
نبــودن روابــط كارگــزاري بانكــي و نوســانات نــرخ روبــل
را ازجملــه مشــكالتي تجــار ايرانــي در روســيه برشــمرد
و اظهــار اميــدواري كــرد كــه ايــن مشــكالت بــه ســرعت
برطــرف شــود .رييــس ســازمان توســعه تجــارت همچنيــن
بــا اشــاره بــه تفاهمنامــه كريــدور ســبز گمركــي ايــران و
روســيه عنــوان كــرد :مــا در تالشــيم كــه صادركننــدگان
ايرانــي بتواننــد از مزايــاي ايــن كريــدور كــه تجــارت ايــران
بــا روســيه را در حــد كمتريــن تشــريفات گمركــي تســهيل
ميكنــد ،نهايــت اســتفاده را ببرنــد؛ بنابرايــن از فعــاالن
اقتصــادي ميخواهيــم كــه ضمــن اعــام تــوان توليــدي
شــركت متبــوع خــود ،مشــكالت تجــاري خــود بــا روســيه را
نيــز مطــرح كننــد تــا ايــن موضوعــات در نشسـتهاي آتــي
بــا مســووالن روس مــورد بررســي قــرار گيــرد .افخم ـيراد
همچنيــن بــه پذيــرش هيــات تجــاري اوراســيا در 22تيــر
مــاه اشــاره كــرد و گفــت :بــا حضــور ايــن هيــات در مــورد
الحــاق ايــران بــه اوراســيا و ليســت و ميــزان تعرفــه كاالهايي
كــه از ســوي ايــران بــراي صــادرت بــه كشــورهاي عضــو در
نظــر گرفتــه شــده ،مذاكــره خواهــد شــد و ايــن نخســتين
دور مذاكــرات خواهــد بــود.
تاسيس دفتر تجاري سوئد در تهران
دفتــر تجــاري ســوئد در ســفارت ايــن كشــور در ايــران
تاســيس شــد تــا تجــارت ايــران بــا ســوئد تســهيل شــود.
در هميــن حــال ســفير ســوئد روزهــاي پايانــي ماموريــت
خــود در ايــران را ســپري ميكنــد و بــه زودي جايگزينــي
بــراي او تعييــن خواهــد شــد .بــا ايــن حــال پتــر تيلر ،ســفير
ســوئد در ايــران بــه ديــدار رييــس اتــاق تهــران آمــد و بــا
اشــاره بــه نقــش ايــن دفتــر در توســعه روابــط دو كشــور
گفــت 50 :درصــد بخــش تجــاري ســفارت ســوئد دولتــي
بــوده و  50درصــد آن خصوصــي اســت .همچنيــن رايزنــان
تجــاري در ايــن بخــش داراي گذرنامــه دولتــي بــوده و در
ســفارت مســتقر خواهنــد بــود .از ســوي ديگــر مســعود
خوانســاري ،رييــس اتــاق تهــران در ايــن ديــدار بــه روابــط
ديرينــه ايــران و ســوئد اشــاره كــرد و گفــت :شــركتهاي
بــزرگ و خوشــنامي از ســوئد در ايــران فعاليــت ميكننــد
و بــا شــركتهاي ايرانــي همــكاري و مشــاركت دارنــد .ايــن
همــكاري در دوران پســاتحريم ميتوانــد بســيار بيــش از
گذشــته توســعه يابــد و عــاوه بــر صــدور كاال و خدمــات
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بــه مرحلــه تبــادل اطالعــات و فنــاوري در حــوزه صنعــت
و ســرمايهگذاريهاي مشــترك بينجامــد .خوانســاري بــا
اشــاره بــه بخــش خصوصــي قــوي در اقتصــاد ســوئد ابــراز
اميــدواري كــرد كــه همــكاري و همفكــري بنگاههــاي
اقتصــادي ســوئد كــه در اقتصــاد جهانــي نيــز قدرتمنــد و
بــا قــدرت رقابــت بــاال حضــور يافتهانــد بــا شــركتهاي
ايرانــي شــكل بگيــرد و ايــن همكاريهــاي مشــترك باعــث
ســود دو جانبــه بــراي هــر دو كشــور شــود .خوانســاري
افــزود :خبــر تاســيس بخــش تجــاري در ســفارت ســوييس
نيــز خبــري خوشــحالكننده بــود و اميدواريــم كــه تاســيس
ايــن واحــد بتوانــد بــه توســعه روابــط ميــان ايــران و ســوئد
كمــك كنــد.
ایران سومین تامینکننده نفتخام هند شد
ایــران بــا تامیــن بیــش از  ٥٠٠هــزار بشــکه نفــت خــام
هنــد ،پــس از عربســتان و عــراق ســومین تامیــن کننــده
نفــت خــام ایــن کشــور اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اطالعــات منتشــر شــده در زمینــه حمل
و نقــل نفتکشــها از ســوی وزارت نفــت نشــان مــی دهــد،
میانگیــن واردات نفتخــام هنــد در ســه ماهــه نخســت
ســال  ٢٠١٦بــه ســطح چهــار میلیــون و  ٣٥٠هــزار بشــکه
در روز رســید کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال
حــدود  ٥٠٠هــزار بشــکه در روز بیشــتر شــده اســت .بــا
ایــن حــال ،واردات نفــت خــام هنــد در ایــن مــدت نســبت
بــه ســه ماهــه چهــارم ســال  ٢٠١٥حــدود  ٤٠هــزار بشــکه
در روز کاهــش نشــان مــی دهــد.
از نظــر واردات ماهانــه نفتخــام نیــز میانگیــن واردات هنــد
در مــاه مــارس بــه ســطح چهــار میلیــون و  ٣١٠هزار بشــکه
در روز رســید کــه نســبت بــه مــاه پیــش از آن (فوریــه)،
حــدود  ٦٧٠هــزار بشــکه در روز کمتــر بــوده اســت.
براســاس آمــار منتشــر شــده ،در میــان صادرکننــدگان نفــت
خــام بــه هنــد ،عربســتان بــا صــادرات روزانــه حــدود ٨٥٠
هــزار بشــکه نفــت خــام در مــاه مــارس در جایــگاه نخســت
قــرار گرفــت .ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات نفتخــام
عــراق بــه ایــن کشــور بــا  ٢٥٠هــزار بشــکه در روز کاهــش
نســبت بــه مــاه قبــل بــه  ٦٥٨هزاربشــکه در روز رســید .در
ایــن میــان ،حجــم واردات نفــت خــام هنــد از ایــران در مــاه
مــارس بــه متوســط  ٥٠٥هــزار بشــکه در روز رســید کــه در
مقایســه بــا مــاه پیــش از آن حــدود  ٢٩٠هــزار بشــکه در
روز افزایــش یافتــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تعامل مجلس و اتاق
بازرگانی منجر به خروج از
رکود می شود

حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران در گفتگــو بــا روزنامــه فرصــت امــروز تاکیــد
کــرد کــه اگــر مجلــس و اتــاق بازرگانــی بــا هــم همــکاری
خوبــی داشــته باشــند و تجــارب خــود را بــا یکدیگــر تبــادل
کننــد ،مــی تواننــد بســیاری از مشــکالت را از پیــش پــای
امــور اجرایــی کشــور بردارنــد و بــه ایــن ترتیــب شــاهد
حرکــت خوبــی در فعالیــت هــای اقتصــادی کشــور خواهیــم
بــود و از رکــود فعلــی خــارج خواهیــم شــد .مشــروح ایــن
گفتگــو را در ذیــل مــی خوانیــد.

از زمــان آغــاز بــه کار مجلــس دهــم ،اتــاق بازرگانــی تــاش
هایــی را انجــام داده تــا تعامالتــی را بــا نماینــدگان داشــته
باشــد .بــه نظــر شــما تعامــل میــان اتــاق بازرگانــی و مجلــس
چــه نتایجــی را مــی توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد؟
مجلــس شــورای اســامی و اتــاق بازرگانــی در قانونگــذاری
میتواننــد از تجربیــات یکدیگــر اســتفاده کننــد .بــه خصــوص
اینکــه اعضــای اتــاق بازرگانــی از فعــاالن عرصــه صنعــت
و کشــاورزی و بازرگانــی هســتند و ارتبــاط فعــاالن بخــش
خصوصــی بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی میتوانــد
کمــک بســیار خوبــی بــرای رونــد بهتــر امــور قانونگــذاری
در مجلــس باشــد .همــان طــور کــه در قانــون بهبــود محیــط
کســب و کار بــه صراحــت بــه نقــش اتاقهــای بازرگانــی و
تشــکلهای بخــش خصوصــی در قانونگــذاری و نظــارت بــر
قانــون اشــاره شــده اســت و بــه نوعــی تصویــب هیــچ قانونــی
را بــدون حضــور بخــش خصوصــی قبــول ندارنــد و بــر ایــن
موضــوع تأکیــد شــده اســت کــه بایــد بخــش خصوصــی در

ایران به جذب سرمایه گذاری بین المللی در صنعت نفت و گاز
خود نزدیکتر شد

غالمرضــا منوچهــری نایــب رئیــس شــرکت ملــی نفــت ایــران
بــه فاینانشــیال تایمــز گفتــه اســت ،شــرکت هایــی کــه
پیــش از ایــن برگزیــده شــده انــد شــامل ‹پتــرو ایــران ‹ یــک
شــرکت تحــت حمایــت دولــت  ،پتروپــارس و گــروه ماپنــا
مــی شــوند .ولــی بــه گفتــه وی  ،لیســت کامــل در حــال
نهایــی شــدن اســت .
شــرکت هــای انــرژی غربــی نظیــر بریتیــش پترولیــوم ،
توتــال و انــی مشــتاقانه منتظــر انتشــار اســامی ایــن شــرکت
هــا بودنــد چــرا کــه آنهــا امیدوارنــد بتواننــد بــه ذخایــر نفــت
و گاز ایــن عضــو اوپــک پــس از ســال هــا تحریــم دسترســی
پیــدا کننــد.
بســیاری از ایــن تحریــم هــا پــس از توافــق ســال گذشــته
تهــران بــا قــدرت هــای جهانــی بــرای کاهــش فعالیــت هــای
هســته ای اش لغــو شــده اســت.
ایــران کــه روی چهارمیــن ذخایــر بــزرگ نفــت جهــان
خوابیــده و از برخــی از بزرگتریــن ذخایــر گاز جهــان برخوردار
اســت از آن زمــان نظــر ســرمایه گــذاران را بــه خــود جلــب
کــرده ولــی از اعــام شــرایط قراردادهایــش خــودداری
ورزیــده اســت.

بــه نوشــته فاینانشــیال تایمــز  ،ایــران از مــاه ژانویــه  ،توانســته
صــادرات نفــت خــود را دو برابــر ســاخته و بــه بیــش از دو
میلیــون بشــکه در روز برســاند و درصــدد جــذب تقریبــا 200
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری غربــی بــرای افزایــش تولیــد
طــی پنــج ســال اســت.
بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت ایــران روز یکشــنبه گفــت
 :انتظــار مــی رود ایــران کــه زمانــی دومیــن تولیــد کننــده
بــزرگ اوپــک بــود نخســتین قــرارداد نفتــی پســا تحریــم خود
بــا یــک شــرکت خارجــی را ظــرف ســه مــاه امضــا کنــد.
ولــی شــرکت هــای مهــم انــرژی امریــکا از جملــه اکســان
موبیــل و شــورون بایــد انتظــار مضاعــف بکشــند چــرا کــه
نهادهــای امریــکا بــا وجــود توافــق هســته ای از معاملــه بــا
شــرکت هــای ایرانــی منــع شــده انــد و تنهــا چنیــن مــورد
خــاص از جملــه درمــورد خطــوط هوایــی وجــود دارد.
بویینــگ طــی هفتــه جــاری بــا یــک معاملــه موقــت بــرای
فــروش جــت هــای مســافربری بــه شــرکت هواپیمایــی ملــی
ایــران ( ایــران ایــر ) موافقــت کــرده کــه ایــن نخســتین
معاملــه بــزرگ بــه طــور بالقــوه چنــد میلیــارد دالری یــک
شــرکت امریکایــی از زمــان توافــق هســته ای اســت.

انـرژی

شماره سی و هشت //هفته اول تیر هزار و سیصد نود و پنج

قانونگــذاری مجلــس حضــور داشــته باشــد.
همانطــور کــه مــی دانیــد یکــی از وظایــف اصلــی مجلــس
نظــارت بــر اجــرای قوانیــن اســت .اتــاق بازرگانــی در ایــن
زمینــه چــه کمــک هــا و مشــاوره هایــی را مــی توانــد بــه
مجلــس ارائــه بدهــد؟
بخــش خصوصــی میتواننــد در کنــار مجلــس نظــاره گــر
اجــرای قوانینــی باشــد کــه تاکنــون بــه تصویب رســیده اســت.
درواقــع مجلــس شــورای اســامی میتواننــد پایــش گــری
قوانیــن را بــه تشــکلها و اتــاق بازرگانــی بســپارد و بــه نظــر
مــن اگــر چنیــن اتفاقــی رخ دهــد و شــاهد یــک همــکاری و
کار مشــترک حســاب شــده و تعریــف شــده ای باشــیم ،شــاهد
تصویــب قوانیــن بســیار خوبــی در حــوزه مجلــس خواهیــم
بــود.
بــه نظــر شــما پتانســیل همدلــی و همراهــی بــا بخــش
خصوصــی و اتــاق بازرگانــی تــا چــه انــدازه در مجلــس دهــم
وجــود دارد؟

ایران سهم خود را در بازار نفت
اروپا از روسیه باز پس می گیرد
بــه گــزارش ایرنــا ،ســال هــای تحریــم ،کشــورهایی کــه نفتــی
مشــابه نفــت ایــران را تولیــد مــی کردنــد ،ســهم ایــران در
بازارهــای جهانــی را اشــغال کردنــد کــه از جملــه آنهــا را مــی
تــوان عربســتان ،عــراق ،نیجریــه و روســیه نــام بــرد.
امــا پــس از اجرایــی شــدن برجــام و رفــع تحریــم هــا و آغــاز
بازگشــت نفــت ایــران بــه بــازار ،نفــت ایــن کشــورها بــه ســرعت
در مقابــل نفــت ایــران کوتــاه آمــده و مجبــور بــه عقــب نشــینی
شــده اســت ،بــه گونــه ای کــه تهــران توانســته بخش عمــده ای
بــازار نفــت خــود را در مناطــق مختلــف از جملــه اروپــا ،بازپــس
گیــرد و میــزان تولیــد و صــادرات خــود را بــه دوران پیــش
ازتحریــم ،نزدیــک ســازد.
صــادرات نفــت ایــران بــه اروپــا کــه در دوران تحریــم به ارســال
روزانــه حــدود  100هــزار بشــکه بــه ترکیــه محــدود شــده بــود،
اکنــون بــه مــرز  600هــزار بشــکه نزدیــک شــده اســت.
اکنــون توتــال (فرانســه) ،شــل (انگلیس-هلنــد) ،سپســا
(اســپانیا) ،ســاراس (ایتالیــا) و هلنیــک (یونــان) خریــد نفــت
از ایــران را آغــاز کــرده انــد و بــه تازگــی نیــز یــک پاالیشــگاه
ایتالیایــی نیــز تمایــل خــود بــرای خریــد نفــت از ایــران را
اعــام کــرده اســت.
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مجلــس دهــم بــه لحــاظ کارشناســی و نیروهــای زبــده و
جوانــی کــه دارد ،مــی توانــد یــک پتانســیل قــوی باشــد بــرای
نزدیــک شــدن بیشــتر مجلــس و اتــاق بازرگانــی و رســیدن
بــه یــک مفهــوم مشــترک در امــور اقتصــادی و امــور جــاری
کشــور .ایــن موضــوع یــک مزیــت اســت کــه حــادث شــده و
مــی توانــد در همــکاری مجلــس و دولــت و بخــش خصوصــی
مهــم باشــد .مــا بایــد در کشــورمان مثلــث دولــت ،مجلــس و
بخــش خصوصــی را تقویــت کنیــم تــا بتوانیــم هم مشــکالت را
شناســایی کنیــم و بــرای مشــکالت راه حــل ارائــه بدهیــم و از
طرفــی بتوانیــم ناظــر خوبــی بــرای اجــرای قوانیــن باشــیم .لــذا
بــه ایــن ترتیــب اگــر ایــن ســه راس مثلــث بــا هــم همــکاری
خوبــی داشــته باشــند و تجــارب خــود را بــا یکدیگــر تبــادل
کننــد ،بتوانیــم بســیاری از مشــکالت را از پیــش پــای امــور
اجرایــی کشــور برداریــم و شــاهد حرکــت خوبــی در فعالیــت
هــای اقتصــادی کشــور باشــیم کــه از رکــود فعلــی خــارج
شــویم .زیــرا عمــده کار مــا عبــور از رکــود اســت.
بــر این اســاس ،شــرکت لــوک اویــل روســیه خواســتار جایگزین
ســازی نفــت خــام ایــران بــا اورال روســیه در پاالیشــگاه ایســاب
در جزیره سیســیل ایتالیاســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک ،وحیــد علــی اکبــراف
مدیرعامــل لــوک اویــل گفــت :لــوک اویــل برنامــه ریــزی کــرده
تــا پاالیــش نفــت خــام ایــران را در پاالیشــگاه آی اس ای بــی
( )ISABدر جزیــره سیســیل ایتالیــا از ســر گیــرد و نفــت ایــران
را جایگزیــن نفــت اورال روســیه کنــد.
وی اضافــه کــرد :در نظــر داریــم نفــت خــام ایــران را دوبــاره بــه
ایــن پاالیشــگاه بازگردانیــم ،زیــرا اکنــون نفــت اورال گــران تــر
از نفــت خــام ایــران تمــام مــی شــود؛ همچنیــن قصــد داریــم در
پاالیشــگاه هــای دیگــر نیــز از نفــت خــام ایــران اســتفاده کنیــم.
مدیرعامــل لــوک اویــل افــزود :نفــت خــام ایــران بهتریــن
گزینــه بــرای پاالیــش در پاالیشــگاه ایســاب اســت ،زیــرا ایــن
پاالیشــگاه  70درصــد بــرای پاالیــش نفــت خــام ســنگین از
ایــران طراحــی شــده و  30درصــد بقیــه ظرفیــت آن بــرای
پاالیــش نفــت ســبک از لیبــی پیــش بینــی شــده اســت.
ایــران پــس از توافــق تاریخــی خــود بــا قــدرت هــای بــزرگ
جهــان بــر ســر مســاله هســته ای خــود معامــات و همــکاری
هــای بیــن المللــی خــود را افزایــش داده تــا بــه جهانیــان نشــان
دهــد فعالیــت هــای هســته ای ایــن کشــور بــا رویکــرد صلــح
جویانــه انجــام شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دعوت کاردار ایران در لندن
برای سرمایهگذاری در صنعت
برق کشورمان

کاردار ایــران در لنــدن در کنفرانــس « مجمــع انــرژی
اقتصادهــای رو بــه رشــد» بــه تشــریح فرصتهــای
ســرمایهگذاری در زمینههــای تولیــد بــرق و انرژیهــای
.تجدیدپذیــر کشــورمان پراخــت
بــه گــزارش ایســنا ،محمدحســن حبیبال ـهزاده بــا اشــاره بــه
ایــن کــه در برنامــه ششــم توســعه کشــور اهمیــت زیــادی
بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی قابــل شــده اســت و بــا توجــه
بــه نقــش کلیــدی تولیــد انــرژی در ایــن خصــوص ،افزایــش
ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــور را یکــی از اولویتهــای وزارت
نیــرو برشــمرد و خاطرنشــان کــرد :چشــم انــداز آتــی ســبد
تولیــد بــرق ایــران بــر مبنــای تولیــد متنــوع نیــروی بــرق
از نیروگاهــای خورشــیدی ،بــادی ،و ســیکل ترکیبــی تدویــن
شــده اســت .بــر همیــن اســاس جمهــوری اســامی ایــران
تصمیــم دارد در هفــت ســال آینــده بالــغ بــر  50میلیــارد
دالر در صنعــت بــرق شــامل تولیــد بــرق و شــبکه انتقــال
.ســرمایهگذاری کنــد
کاردار کشــورمان در لنــدن بــا اشــاره بــه ظرفیــت  75هــزار
مگاواتــی کنونــی تولیــد بــرق در کشــور و برنامهریــزی وزارت
نیــرو بــرای افزایــش آن تــا ســقف  105هــزار مــگاوات در
چنــد ســال آینــده ،برخــی از فرصتهــای ســرمایهگذاری
در زمینــه ســاخت نیروگاههــای حرارتــی ،انرژیهــای
تجدیدپذیــر (خورشــیدی ،بــادی و زمیــن گرمایــی) همچنیــن
توســعه نیروگاههــای ســی.اچ .پــی (تولیــد همزمــان بــرق و
حــرارت) در ســواحل کشــور را مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود:
تضمیــن وزارت نیــرو بــرای خریــد بــرق و تامیــن ســوخت از
.مزیتهــای مهــم بــرای ســرمایهگذاری در ایــران اســت
حبیبالــهزاده یکــی از شــرایط مهــم در مذاکــراه بــا
شــرکتهایهای متقاضــی ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق
ایــران را انتقــال تکنولــوژی جدیــد و اســتفاده از تولیــدات
ســازندگان ایرانــی و بومیســازی فــنآوری نویــن در کشــور
.برشــمرد
او بــا تشــریح مزیتهــای ایــران بــرای ســرمایهگذاری در
صنعــت بــرق شــامل ســاخت نیــروگاه و خطــوط انتقــال

نیــرو بــه ظرفیتهــای ایجــاد شــده بــرای تبــادل انــرژی
الکتریســیته بــا کشــورهای همســایه اشــاره و بــه شــرکتهای
عالقمنــد توصیــه کــرد کــه بــا نــگاه ســرمایهگذاری منطقـهای
.در زمینــه تولیــد بــرق بــه بــازار ایــران وارد شــوند
کاردار جمهــوری اســامی ایــران در انگلیــس پروژهــای
مربــوط بــه جلوگیــری از اتــاف انــرژی و نیــز ســرمایهگذاری
در زمینــه نوســازی و تجهیــز نیروگاهــای موجــود را از دیگــر
برنامههــای وزارت نیــرو کشــورمان بــرای همــکاری بــا
.شــرکت ســرمایهگذار خارجــی برشــمرد
وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر صدهــا پــروژه در ایــران
بــه ویــژه در بخــش نفــت و گاز ،بــرق ،منابــع آب و فاضــاب،
محیــط زیســت ،منابــع طبیعــی و حتــی انــرژی هســتهای
آمــاده اجراســت گفــت :بیتردیــد شــما نمیتوانیــد چنیــن
مجموعــه متنوعــی از فرصتهــای تجــاری و ســرمایهگذاری
را در یــک کشــور جمــع کنیــد و ایــن تنــوع بــزرگ از
فرصتهــای ســرمایهگذاری در یــک کشــور بهگونــهای
اســت کــه ممکــن اســت تنهــا در هــر قــرن یکبــار تکــرار
.شــود
کنفرانــس دو روزه «مجمــع انــرژی اقتصادهــای رو بــه رشــد»
بــا حضــور تعــدادی از وزیــران و مقامــات اقتصــادی کشــورهای
آســیا ،آفریقــا و آمریــکای التیــن و مدیــران شــرکتها و
ســرمایهگذاران بخشهــای خصوصــی و عمومــی در حــوزه
انــرژی از کشــورهای مختلــف جهــان در هتــل اینترکنتیننتــال
لنــدن بــا تمرکــز بــر انــرژی الکتریســته و انرژیهــای
تجدیدپذیــر گشــایش یافــت و کاردار کشــورمان در پنــل
.اختصاصــی ایــران بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت
در حاشــیه ایــن کنفرانــس بینالمللــی ،نمایشــگاهی از
.شــرکتهای بــزرگ تولیــد کننــده انــرژی و بــرق برگــزار شــد

تامین  ۱۰درصد برق ایران
در دست شرکت ترکیه ای
بــا اجرایی شــدن قــرارداد  ۴.۲میلیــارد دالری شــرکت ترکیه
ای یونیــت اینترنشــنال بــا ایــران بــرای ســاخت  ۷نیــروگاه
گازی ســیکل ترکیبــی تامیــن  ۱۰درصــد از نیازهــای بــرق
ایــران در دســت ایــن شــرکت ترکیــه ای قــرار مــی گیــرد.
بــه گــزارش تســنیم و بــه نقــل از المانیتــور ،شــرکت ترکیــه
ای یونیــت اینترنشــنال کــه مقــر آن در بلژیــک قــرار دارد
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توافقــی  4.2میلیــارد دالری بــا وزارت نیــروی ایــران بــرای
ســاخت  7نیــروگاه گازی ســیکل ترکیبــی در ایــران بــه امضــا
رســانده اســت .در حالــی کــه ایــن  7نیــروگاه گازی مطمئنــا
بــه بهبــود روابــط تجــاری و اقتصــادی ایــران و ترکیــه کمــک
خواهــد کــرد ،یونیــت اینترنشــنال بازیگــر نــا آشــنایی در
بــازار انــرژی ایــران و کشــورهای دیگــر نیســت .ایــن شــرکت
از ســال  5 ،1982نیــروگاه در ایــران بــا مجمــوع تولیــد
 3200مــگاوات بــرق ســاخته و  5نیــروگاه نیــز در ترکیــه
و  2مــورد در اروپــا احــداث کــرده اســت .انتظــار مــی رود
ســاخت نیــروگاه هــای جدیــد در ســه ماهــه نخســت 2017
آغــاز شــود .بــر اســاس مجــوزی کــه صــادر شــده ،یونیــت
اینترنشــنال ،بــرای مــدت  20ســال مدیریــت ایــن نیــروگاه
هــا را در اختیــار خواهــد داشــت .در  6ســال نخســت پــس
از بهــره بــرداری ،ایــن نیــروگاه هــا بــرق تولیــدی خــود را
بــا قیمتــی ثابــت بــه ایــران خواهنــد فروخــت .پــس از آن
یونیــت اینترنشــنال بــرق تولیــدی را بــه کشــورهای همســایه
صــادر خواهــد کــرد تــا اینکــه آن را بــه مشــتریان داخلــی
عرضــه خواهــد نمــود .نیــروگاه هــای ســاخت ترکیــه در
ایــران موجــب رشــد قابــل توجــه شــبکه بــرق ایــران خواهــد
شــد .بــه گفتــه اونــال آیســال ،موســس و رئیــس هیئــت
مدیــره شــرکت یونیــت اینترنشــنال و رئیــس ســابق باشــگاه
گاالتاســرای ترکیــه ،ایــن نیــروگاه هــا بــا بیــش از  60درصــد
بازدهــی فعالیــت خواهنــد کــرد (متوســط بازدهــی در
نیــروگاه هــای ایــران  32درصــد اســت) و بــا اضافــه کــردن
بیــش از  6هــزار مــگاوات بــرق بــه شــبکه توزیــع بــرق ایــران،
 10درصــد از نیازهــای بــرق ایــن کشــور را تامیــن خواهنــد
کــرد .یونیــت اینترنشــنال همچنیــن قصــد دارد در یــک
نیــروگاه گازی  840مگاواتــی در کردســتان عــراق ســرمایه
گــذاری نمایــد .ولــکان امــره ،کارشــناس مســائل انــرژی و
موســس پژوهشــکده ورلــد انــرژی ســکیوریتی انلیســیس در
واشــنگتن گفــت :یــک تفــاوت مهــم بیــن دو کشــور ایــن
اســت کــه «ایــران تمایــل دارد گاز خــود را بــه شــکل ال ان
جــی بــه بازارهــای آســیایی و بــه ویــژه هنــد ارســال کنــد،
در حالــی کــه ترکیــه مــی خواهــد گاز را بــه شــکلی ارزان
از طریــق خــط لولــه دریافــت نمایــد ».وی در ادامــه افــزود:
مشــکل بزرگتــر وضعیــت نامناســب زیرســاخت هــای انــرژی
ایــران اســت .امــره گفــت ،مســئله اصلــی زیرســاخت هــای
انــرژی ایــران ،توســعه «ظرفیــت تولیــد آن اســت؛ حــوزه ای
کــه شــرکت هــای تــرک نمــی تواننــد زیــاد از عهــده آن
برآینــد.
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مشارکت اروپایی ها با شرکت
تاسیسات دریایی ایران در اجرای
طرح های گازی
آبــادان  -ایرنــا  -مدیــر عامــل شــرکت مهندســی و ســاخت
تأسیســات دریایــی ایــران گفــت :ایــن شــرکت بــه منظــور
اجــرای پــروژه هــای بخــش انــرژی ،در حــال مذاکــره بــا
شــرکت هــای بیــن المللــی بــه ویــژه شــرکت هــای اروپایــی
اســت
ابوالقاســم رحمانــی یکشــنبه در خرمشــهر در گفــت و گــو بــا
ایرنــا اظهــار کــرد :پیــش از ایــن ،ســاخت ســکوهای گازی یــا
نفتــی نظیــر ســکوی فــروزان بــه وزن هفــت هــزار تــن در
کشــور کــره جنوبــی انجــام مــی شــد ولــی اکنــون ایــن تــوان
در داخــل کشــور وجــود دارد.
وی افــزود :امســال در مجمــوع پنــج ســکوی فازهــای مختلــف
پــارس جنوبــی تکمیــل شــده و بارگیــری مــی شــود کــه
ســکوی  19Cکــه پیــش از ایــن بــه دریــا حمــل شــده بــود،
آمــاده بهــره بــرداری اســت.
وی گفــت :ســکوی  A 19کــه هفتــه گذشــته بارگیــری شــد
و ســکوی فــاز  21پــارس جنوبــی کــه روز گذشــته بارگیــری
شــد ،در مــدت هفــت روز بــر بــارج تحکیــم و اســتقرار مــی
یابــد و  14تیــر بــه دریــا حمــل شــده و عملیــات نصــب آن از
 20تیــر آغــاز مــی شــود.
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایــی
ایــران افــزود :بــا نصــب پنــج ســکوی پــارس جنوبــی در
امســال ،روزانــه بیــش از  100میلیــون متــر مکعــب گاز بــه
ظرفیــت اســتحصال گاز کشــور افــزوده مــی شــود کــه بــا
تحقــق ایــن مهــم ،امســال تحقــق ارزش افــزوده  10میلیــارد
دالری دور از انتظــار نیســت.
وی گفــت :بــرای فــاز  19پــارس جنوبــی حــدود هشــت
میلیــون نفــر ســاعت کار شــده و بــرای احــداث ســکوهای
 20و  21حــدود هفــت میلیــون نفــر ســاعت کار انجــام شــده
و حــدود  12هــزار نفــر ســاعت کارگــر در روز مشــغول بــکار
بــوده انــد.
رحمانــی اظهــار کــرد :طــرح هایــی کــه اکنــون در ایــن
شــرکت در حــال اجراســت ،در ســال هــای گذشــته و پیــش
از تحریــم هــا بــا قیمــت چنــد برابــری از ســوی شــرکت هــای
خارجــی انجــام مــی شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در یک نشست تخصصی مطرح شد

صادرات برق ایران به اروپا
در عوض فروش گاز
تبدیــل گاز بــه بــرق و صــادرات آن بــه جــای صــادرات
مســتقیم گاز ،بــرای کشــورهای حاشــیه خــزر کــه دارای
منابــع گازی عظیمــی هســتند بــه صــرف تــر اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه
خبــری ترنــد ،ایــران اخیــرا میزبــان نشســتی بــرای
ارائــه یــک پیشــنهاد بلندپروازانــه انــرژی بــا عنــوان
«قطــب انــرژی خــزر» بــوده اســت .ایــن نشســت کــه
بــا عنــوان «نشســت تخصصــی تئــوری شــبکه انــرژی
خــزر» برگــزار شــد بــر ایــده تبدیــل گاز بــه بــرق بــرای
صــادرات بــه بازارهــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای از
جملــه اتحادیــه اروپــا متمرکــز بــود.

بزرگترین نیروگاه برق بادی در
آستانه تعطیلی قرار گرفت
مدیرعامــل نیــروگاه بینالــود اعــام کــرد :بزرگتریــن
نیــروگاه بــرق بــادی ایــران در آســتانه تعطیلــی قــرار
گرفتــه اســت .محســن مبشــر در گفــت و گــو بــا مهــر بــا
اشــاره بــه اینکــه نیــروگاه بینالــود بــه عنــوان بزرگتریــن
نیــروگاه بــرق بــادی ایــران در آســتانه تعطیلــی کامــل
قــرار دارد ،گفــت :از ســال  ۱۳۸۹کــه نیــروگاه در قالــب
بخــش خصوصــی از ســوی دولــت تحویــل داده شــد،
قراردادهــای پارهوقتــی بــه صــورت تضمینــی بــرای
خریــد بــرق از ســوی وزارت نیــرو تعریــف و اجرایــی شــد.
مدیرعامــل نیــروگاه بینالــود بــا اعــام اینکــه تــا پایــان
ســال  ۹۴دوره پنــج ســاله خریــد تضمینــی بــرق ایــن
نیــروگاه توســط وزارت نیــرو بــه پایــان رســید ،تصریــح
کــرد :در شــرایط فعلــی بــا گذشــت ســه مــاه از آغــاز
ســال جدیــد ،وزارت نیــرو از خریــد بــرق ایــن نیــروگاه
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ایــن ایــده اولیــن بــار در ســال  ،2014توســط کریــس
کــوک ،مدیــر ســابق موسســه اینترنشــنال پترولیــوم
اکســچنج مطــرح شــد کــه هــم اکنــون مدیریــت
انســتیتوی تحقیقاتــی پتــرو اســکاتلند را در اختیــار دارد.
بــر اســاس ایــن ایــده ،تبدیــل گاز بــه بــرق و صــادرات
آن بــه جــای صــادرات مســتقیم گاز ،بــرای کشــورهای
حاشــیه خــزر کــه دارای منابــع گازی عظیمــی هســتند
بــه صــرف تــر اســت.
عزیــزاهلل رمضانــی ،مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت
ملــی گاز ایــران در نشســتی کــه در ایــن بــاره در تهــران
برگــزار شــد گفــت ،ترکمنســتان و آذربایجــان بــه همراه
تامیــن کننــدگان منطقــه ای انــرژی مــی تواننــد یــک
شــبکه بــرق واحــد ایجــاد کننــد تــا بــرق از ایــن طریــق
تولیــد و صــادر شــود.
وی افــزود ،بــرق تولیــد شــده از گاز مــی توانــد بــه
کشــورهای منطقــه صــادر شــود و ایــن ســودده تــر از
صــدور خــود گاز خواهــد بــود.
محمــود خاقانــی ،مدیرعامــل ســابق دفتــر امــور
آســیای میانــه و خــزر وزارت نفــت ایــران در ایــن

بــاره گفــت ،کشــورهای حــوزه خــزر بایــد عمدتــا بــه
عنــوان کشــورهای دارنــده گاز تلقــی شــوند ،زیــرا منابــع
گاز طبیعــی آنهــا در مقایســه بــا منابــع نفتــی بســیار
باالســت .امــا خاقانــی معتقــد اســت ،ارســال گاز بــه
بازارهــای هــدف دشــوارتر از ارســال نفــت خــام اســت.
خاقانــی کــه در فاصلــه ســال هــای  1996تــا 2000
مدیــر بخــش انــرژی مــواد معدنــی و محیــط زیســت
دبیرخانــه اکــو بــوده گفــت« :گاز نمــی توانــد بــه آســانی
نفــت بــه بــازار عرضــه شــود .احــداث خــط لوله مســتلزم
صــرف هزینــه هــای باالســت و در ســال هــای اخیــر بــه
موضوعــی بســیار سیاســی تبدیــل شــده اســت».
«از ســوی دیگــر ،در  2ســال اخیــر زیمنــس آلمــان و
برخــی دیگــر از شــرکت هــای مهندســی دســتاوردهای
عظیمــی را در زمینــه تکنولــوژی جریــان مســتقیم ولتاژ
بــاال بــه دســت آورده انــد کــه انتقــال بــرق بــه فاصلــه
هــای دور را امــکان پذیــر و اقتصــادی ســاخته اســت.
ایــن موضــوع چشــم انــداز امیــدوار کننــده ای را پیــش
روی شــبکه انــرژی خــزر قــرار مــی دهــد».

بــه صــورت تضمینــی خــودداری و اعــام کــرده اســت کــه
بایــد بــرای فــروش بــرق بــه بــازار بــرق مراجعــه کنــد .وی
بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط فعلــی هیچگونــه قانــون
مســتندی بــرای خریــد بــرق انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر
در بــازار بــرق و بــورس انــرژی وجــود نــدارد ،گفــت :در حال
حاضــر بــه دلیــل عــدم خریــد بــرق تولیــدی بــه صــورت
تضمینــی ،ادامــه فعالیــت ایــن نیــروگاه در اهالـهای از ابهــام
قــرار گرفتــه اســت .مبشــر بــا تاکیــد بــر اینکــه چنانچــه
وزارت نیــرو اقدامــی بــه منظــور خریــد تضمینــی بــرق و
یــا تعییــن تکلیــف قــرارداد و نــرخ خریــد انجــام ندهــد،
در آینــدهای نزدیــک فعالیــت توربینهــا متوقــف و نیــروی
انســانی تعبیــه خواهــد شــد ،اظهــار داشــت :در ایــران
ظرفیتهــای گســتردهای بــه منظــور ســاخت و راهانــدازی
نیروگاههــای بــرق بــادی وجــود دارد .وی بــا اعــام اینکــه
برخــورد وزارت نیــرو بــا نیــروگاه بینالــود میتوانــد یــک
الگــوی مناســب رفتــاری بــرای ســرمایهگذاران خارجــی و
بخــش خصوصــی بــرای ســاخت و راهانــدازی نیروگاههــای
بــادی در ایــران باشــد ،گفــت :از دولــت انتظــار داریــم
کــه قــرارداد  ۲۰ســاله خریــد تضمینــی بــرق از نیــروگاه
بینالــود پایبنــد باشــد ،زیــرا در غیــر ایــن صــورت فعالیــت

نیــروگاه متوقــف خواهــد شــد .مبشــر بــا یــادآوری اینکــه
در حــال حاضــر  ۳۰هــزار مــگاوات پتانســیل و ظرفیــت
بــرای تولیــد نیروگاههــای بــرق بــادی در ایــران وجــود
دارد ،تصریــح کــرد :بــه دلیــل نبــود قوانیــن مســتند،
امــکان عرضــه انرژیهــای نــو و بــرق بــادی در بــازار بــرق
و بــورس انــرژی وجــود نــدارد ،زیــرا قیمــت خریــد بــرق
ایــن نــوع نیروگاههــا تضمینــی اســت .وی در تشــریح
مهمتریــن مزیتهــای ســاخت نیروگاههــای بــادی در
ایــران اظهــار داشــت :عــدم انتشــار گازهــای گلخان ـهای،
صرفهجویــی در مصــرف گاز طبیعــی و ســوختهای
مایــع ،رایــگان بــودن انــرژی بــاد و صرفهجویــی قابــل
توجــه در مصــرف آب از مهمتریــن مزیتهــای ایــن نــوع
نیروگاههــا اســت .مبشــر بــا اشــاره بــه تعهــدات ایــران
بــه ســازمانهای بینالمللــی بــرای توســعه انرژیهــای
پــاک و عــدم انتشــار گســترده گازهــای گلخانــهای،
خاطرنشــان کــرد :اشــتغالآفرینی مولــد ،عــدم انحصــار
در تولیــد انــرژی بــرق بــادی و بومیســازی توربینهــای
س کوچــک بــرای راهانــدازی نیروگاههــای بــادی از
مقیــا 
دیگــر ویژگیهــای افزایــش تولیــد بــرق بــادی در کشــور
اســت.
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احداث خط لوله انتقال نفت
عراق به ایران با ظرفیت روزانه
 ۲۵۰هزار بشکه
ایــران و اقلیــم کردســتان عــراق جزئیــات فنــی یــک
طــرح احــداث خــط لولــه انتقــال نفــت کــه ظرفیــت
انتقــال روزانــه  ۲۵۰هــزار بشــکه نفــت کردســتان بــه
ایــران را دارد نهایــی کــرده انــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از الجزیــره،
ایــران و اقلیــم کردســتان عــراق جزئیــات فنــی یــک
طــرح احــداث خــط لولــه انتقــال نفــت کــه ظرفیــت
انتقــال روزانــه  250هــزار بشــکه نفــت کردســتان بــه
ایــران را دارد نهایــی کــرده انــد ،امــا ایــن قــرارداد هنــوز
بــه امضــا نرســیده اســت.
طاهــا زنگنــه ،معــاون وزیــر منابــع طبیعــی اقلیــم
کردســتان کــه ریاســت هیئــت مذاکــره کننــده اقلیــم
را بــر عهــده داشــته گفــت« :مــا (اقلیــم کردســتان و
ایــران) بــه تفاهمــی دربــاره چگونگــی اجــرای ایــن (پروژه
صــادرات نفــت و گاز کردســتان بــه ایــران) رســیده ایــم.
دربــاره جزئیــات فنــی بحــث شــده و بــرای هــر دو طــرف
روشــن اســت .آنچــه باقــی مانــده بخــش سیاســی و
تجــاری آن اســت».
زنگنــه افــزود ،یــک هیئــت عالــی رتبــه کــرد قــرار اســت
پــس از مــاه رمضــان بــرای نهایــی کــردن و امضــای ایــن
قــرارداد بــه ایــران ســفر کنــد .وی امــا نگفــت کــه تاریــخ
مشــخصی بــرای ایــن ســفر مشــخص شــده یــا نــه.
بــه گفتــه مقامــات اقلیــم کردســتان ،از ســال ،2014
مذاکراتــی بیــن تهــران و اربیــل دربــاره ســاخت یــک
خــط لولــه انتقــال نفــت در جریــان بــوده اســت .امــا
مذاکــرات جــدی در مــاه مــارس امســال آغــاز شــد.
در صورتــی کــه ایــن قــرارداد نهایــی شــود ،طــرح مذکــور
شــامل صــادرات نفــت و گاز طبیعــی خواهــد بــود .بــر
اســاس آمارهــای اقلیــم ،کردســتان عــراق  5.6تریلویــن
متــر مکعــب ذخایــر گازی را در خــود جــای داده اســت.
در همیــن حــال ،یــک دیپلمــات ایرانــی در اربیــل گفــت،
کشــورش بــدون کســب موافقــت بغــداد هیــچ قــرارداد
انــرژی ای بــا اقلیــم کردســتان امضــا نخواهــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پيامدهاي خروج جزيره
از اتحاديه براي اقتصاد
ايران و جهان

بــراي نخســتينبار در چنــد دهــه گذشــته يــك كشــور مهــم
و تاثيرگــذار تصميــم گرفتــه اســت از يــك اتحاديــه نســبتا
موفــق و همگــن خــارج شــود .از ايــن حيــث نتايــج رفراندوم
ديــروز انگليــس از ديــد روابــط بينالملــل و همكاريهــاي
منطقهيــي بســيار مهــم و تاريخســاز اســت.
از زاويــه اقتصــادي ايــن تصميــم آثــار مهمــي روي
جابهجايــي آزادانــه نيــروي كار ،ســرمايه و كاال بيــن
جزيــره و بقيــه اتحاديــه خواهــد داشــت و در نتيجــه تعــادل
تــراز تجــاري ،حســاب ســرمايه ،بــازار كار و متغيرهــاي
اقتصــاد كالن را در هــر دو طــرف جابهجــا خواهــد كــرد.
در وضعيــت ســابق ،نيــروي كار اروپايــي ميتوانســت بــدون
هيــچ مجــوزي وارد بــازار كار اروپــا شــود ،شــركتهاي
اروپايــي ميتوانســتند در بازارهــاي مالــي مهــم انگليــس
حضــور داشــته باشــند و كاالهــاي توليــدي بــدون عــوارض
جابهجــا ميشــدند .از امــروز آينــده هــر ســه ايــن مــوارد
مبهــم خواهــد بــود.
موضــوع بحــث مــا در اينجــا لزومــا اثــرات منطقهيــي
نيســت ولــي ميتوانيــم ،بپرســيم كــه ايــن حركــت چــه

تاثيراتــي روي بقيــه دنيــا و بهطــور مشــخص اقتصــاد
ايــران خواهــد داشــت؟ بهطــور خالصــه افزايــش «عــدم
اطمينــان» در مــورد آينــده اقتصــاد جهانــي احتمــاال
مهمتريــن اثــري اســت كــه ايــن تصميــم روي بقيــه دنيــا
خواهــد داشــت كــه نهايتــا خــودش را روي بازارهــاي مالــي،
ســرمايهگذاري و محصــوالت خــام نشــان خواهــد داد.
عــاوه بــر آن برخــي مســيرهاي مشــخص را هــم ميتــوان
دنبــال كــرد:
 )۱بريتانيــا ميزبــان حجــم بزرگــي از نيــروي كار ماهــر،
نيمــه ماهــر و غيرماهــر از بقيــه اتحاديــه اروپــا (و خصوصــا
كشــورهاي جنــوب و شــرق اروپــا مثــل لهســتان) اســت.
بعــد از خــروج از اتحاديــه جابهجايــي آزادانــه نيــروي كار از
بيــن خواهــد رفــت و بايــد ديــد كــه تكليــف يكپارچهســازي
بــازار كار چــه خواهــد شــد .يــك حالــت محتمــل اين اســت
كــه هماننــد ســوييس ســهميههاي ترجيحــي بــه اتبــاع
اتحاديــه اروپــا داده شــود و بــه نوعــي يكپارچگــي نســبي
بــازار كار حفــظ شــود .ولــي اگــر گزينــه ديگــري انتخــاب
شــود و موافقتنامــه مجزايــي بــراي آزادي تــردد نيــروي كار
اروپايــي امضــا نشــود ،نيــروي كار غيراروپايــي و اروپايــي
بايــد بــا يكديگــر بــراي دريافــت ويــزاي كار بريتانيــا رقابــت
كننــد .بخــش مهمــي از نيــروي كار اروپايــي در مشــاغل
تخصصــي (مثــل بخــش فنــاوري اطالعــات) فعاليــت
ميكنــد و در صــورت حركــت بــه ســمت ســهميه ويــزا،
شــانس كار بــراي متخصصــان غيراروپايــي كمتــر خواهــد
شــد.
 )۲كشــورهايي كــه از محــل كار اتباعشــان در بريتانيــا
درآمــد ارســالي بــه خانــه ( )Remittenceكســب
ميكردنــد (از جملــه لهســتان) بــا افــت درآمــد صادراتــي
مواجــه خواهنــد شــد.
 )۳جذابيــت ســرمايهگذاري خارجــي در بريتانيــا (در
درجــه اول) و اتحاديــه اروپــا (در درجــه دوم) كــم خواهــد
شــد .در نتيجــه تقاضــا بــراي پونــد و يــورو پاييــن آمــده و
بــراي ارز جايگزيــن (مثــا دالر) بــاال م ـيرود كــه نتيجــه
آن افزايــش نســبي قيمــت دالر بــه ايــن ارزهاســت .امــروز
نســبت پونــد بــه دالر نزديــك بــه  ۱۰درصــد و نســبت
يــورو بــه دالر حــدود  ۳درصــد افــت كــرده ضمــن اينكــه
تالطــم انتظــاري در بازارهــاي ارز باالتــر رفتــه اســت.
 )۴از زاويــه اقتصــاد ايــران ميتــوان گفــت كــه چــون نــرخ
ارز در كشــور مــا روي لنگــر اســمي دالر بســته شــده اســت،
اگــر قيمــت دالر در داخــل خيلــي تغييــر نكنــد نتيجــه بنــد

انـرژی
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 ،3كاهــش قيمــت ســبد ارزي بــراي ايرانيــان خواهــد بــود.
بــه عبــارت ديگــر ارزش ريــال در مقابــل پونــد و يــورو تــا
حــدي تقويــت خواهــد شــد.
 )۵از حيــث قــدرت خريــد نفــت صادراتــي كشــور ،در يــك
قيمــت نفــت دالري ثابــت (مثــا  ۴۰دالر) نتيجــه دو بنــد
قبلــي افزايــش قــدرت خريــد كشــور از محــل صــادرات يك
بشــكه نفــت اســت .ســوال مهــم ايــن اســت كــه خــروج
چــه اثــري روي قيمــت نفــت در بلندمــدت خواهــد داشــت.
 )۶در كوتاهمــدت اقتصــاد ايــران بــا ريســكهاي بيشــتري
از زاويــه قيمــت نفــت مواجــه خواهــد شــد .بايــد ديــد كــه
بــه خاطــر پيشبينــي افــت اقتصــادي در منطقــه يــورو و
تقويــت دالر ،قيمــت نفــت بــه دالر تــا چــه حــد پاييــن
خواهــد آمــد .خــروج انگليــس ميتوانــد مــوج نگرانــي را
در اقتصــاد جهانــي ايجــاد كــرده و بــر تالطــم (ناشــي از
جابهجايــي ســرمايه) بيفزايــد كــه چــون از ســمت تقاضــا
ميآيــد ،ممكــن اســت اثــر منفــي كوتاهمــدت روي بــازار
نفــت داشــته باشــد .در روز اول قيمــت نفــت خــام حــدود
۵درصــد كــم شــده ولــي بــراي قضــاوت هنــوز زود اســت
چــون كاهــش قيمــت امــروز نفــت ميتوانــد ناشــي از
بازتنظيــم ناگهانــي پورتفوليــو ســرمايهگذاري و فشــار
نقدينگــي ســرمايهگذاران باشــد.
 )۷از زاويــه سياســتهاي كلــي اتحاديــه اروپــا ،بريتانيــا
(در كنــار آلمــان) در كل حامــي مهمــي بــراي حركــت بــه
ســمت اصالحــات اقتصــادي و سياســتهاي آزادســازي
اقتصــادي در اتحاديــه اروپــا بــوده و خروجــش وزن ايــن
سياســتها را در اتحاديــه تضعيــف ميكنــد.
هنــوز بــراي قضــاوت در مــورد اثــرات بلندمــدت و كالن
تصميــم انگليــس زود اســت .بخــش مهمــي از تاثيــرات
آينــده بــه ايــن بســتگي خواهــد داشــت كــه آيــا يكپارچگي
بازارهــا توســط موافقتنامههــاي جايگزيــن حفــظ خواهــد
شــد يــا خيــر .محتمــل اســت كــه بريتانيــا هــم از مــدل
ســوييس پيــروي كنــد و در عيــن حــال كــه عضــو اتحاديــه
نيســت ولــي روابــط نزديــك اقتصــادي را بــا اعضــاي
اتحاديــه حفــظ كنــد .در ايــن صــورت اثــرات اقتصــادي
خــروج شــايد خيلــي بــزرگ نباشــد ولــي اثــرات روانــي و
سياســي آن مهــم خواهــد بــود و ميتوانــد روي تصميــم
كشــورهاي ديگــر هــم تاثيــر بگــذارد.

حامد قدوسي
پژوهشگر سابق اقتصاد در دانشگاه MIT

13

ایران به جذب سرمایه گذاری
بینالمللی در صنعت نفت و گاز خود
نزدیک تر شد

روزنامــه فایننشــیال تایمــز چــاپ لنــدن روز پنجشــنبه نوشــت:
ایــران اســامی پنــج شــرکت ایرانــی را بهعنــوان شــرکای
شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی انــرژی طرفــدار ســرمایهگذاری
در جمهــوری اســامی تعییــن کــرده و بدیــن ترتیــب گام دیگــری
بــه جــذب ســرمایهگذاری در حــوزه نفــت و گاز نزدیکتــر شــده
اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،غالمرضــا منوچهــری ،نایــب رئیــس
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه فایننشــیال تایمــز گفتــه اســت،
شــرکتهایی کــه پیــش از ایــن برگزیــده شــدهاند شــامل
«پتــرو ایــران» یــک شــرکت تحــت حمایــت دولــت ،پتروپــارس
و گــروه مپنــا میشــوند .ولــی بــه گفتــه وی ،فهرســت کامــل در
حــال نهایــی شــدن اســت.
شــرکتهای انــرژی غربــی نظیــر بریتیــش پترولیــوم ،توتــال و
انــی مشــتاقانه منتظــر انتشــار اســامی ایــن شــرکتها بودنــد
چــرا کــه آنهــا امیدوارنــد بتواننــد بــه ذخایــر نفــت و گاز ایــن
عضــو اوپــک پــس از ســالها تحریــم دسترســی پیــدا کننــد.
بســیاری از ایــن تحریمهــا پــس از توافــق ســال گذشــته تهــران
بــا قدرتهــای جهانــی بــرای کاهــش فعالیتهــای هســتهایاش
لغــو شــده اســت.
ایــران کــه روی چهارمیــن ذخایــر بــزرگ نفــت جهــان خوابیــده
و از بزرگتریــن ذخایــر گاز جهــان برخــوردار اســت از آن زمــان
نظــر ســرمایهگذاران را بــه خــود جلــب کــرده ولــی از اعــام
شــرایط قراردادهایــش خــودداری ورزیــده اســت.
ب نوشــته فایننشــیال تایمــز ،ایــران از مــاه ژانویــه توانســته
صــادرات نفــت خــود را دو برابــر کــرده و بــه بیــش از 2میلیــون
بشــکه در روز برســاند و درصــدد جــذب تقریبــا  200میلیــارد
دالر ســرمایهگذاری غربــی بــرای افزایــش تولیــد طــی پنــج
ســال اســت.
بیــژن نامــدار زنگنــه :انتظــار م ـیرود ایــران کــه زمانــی دومیــن
تولیدکننــده بــزرگ اوپــک بــود نخســتین قــرارداد نفتــی پســا
تحریــم خــود بــا یــک شــرکت خارجــی را ظــرف ســه مــاه امضــا
کنــد .ولــی شــرکتهای مهــم انــرژی آمریــکا از جملــه اکســان
موبیــل و شــورون بایــد انتظــار مضاعــف بکشــند ،چراکــه نهادهای
آمریکایــی بــا وجــود توافــق هســتهای از معاملــه بــا شــرکتهای
ایرانــی منــع شــدهاند و ایــن امــکان تنهــا در چندیــن مــورد
خــاص از جملــه درمــورد خطــوط هوایــی وجــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آغاز دوره توسعه انــرژيهاي تجديدپذير
كاهــش بهــاي نفــت ماههاســت كــه در اخبــار جهــان
تكــرار ميشــود و كشــورهاي صادركننــده و شــركتهاي
انــرژي نگــران زيانهــاي خــود هســتند ،امــا ســال
جــاري شــاهد گســترش توليــد انرژيهــاي تجديدپذيــر
نيــز بــوده اســت .بــه نوشــته ســايت گلوبــال ريســك،
قيمتهــاي پاييــن نفــت هــم بــر صادركننــده جاافتــاده
همچــون اوپــك و هــم رقبــاي جديــد همــان نفــت شــيل
امريــكا تاثيــر گذاشــته اســت .نفــت ارزان ســبب شــده
بســياري كارشناســان پرســشهايي دربــاره اثــر آن بــر
انرژيهــاي تجديدپذيــر مطــرح كننــد .آنــان ميگوينــد
نفــت ارزان باعــث جلوگيــري از ســرمايهگذاري در عرصــه
انرژيهــاي تجديدپذيــر خواهــد شــد.
امــا در ســوي ديگــر ،گروهــي ديگــر از كارشناســان
ميگوينــد شــايد ۱۰ســال پيــش وضــع اينگونــه
بــود ،امــا در خــال 6ماهــه دوم ســال ۲۰۱۵و 6ماهــه
اول ســال ،۲۰۱۶انرژيهــاي تجديدپذيــر دوره كاهــش
بهــاي نفــت را بهراحتــي پشتســر گذاشــتند .اكنــون
۸ميليــون نفــر در بخــش انرژيهــاي تجديدپذيــر كار
ميكننــد و كشــورهاي مختلــف از جاماييــكا گرفتــه تــا
ژاپــن ســرمايهگذاري را افزايــش دادهانــد.
در ســال ،۲۰۱۵ســرمايهگذاري در انرژيهــاي
تجديدپذيــر تقريبــا دو برابــر ســرمايهگذاري در بخــش

نفــت و گاز بــود ،يعنــي حــدود ۲۸۶ميليــارد دالر كــه
باعــث توليــد ۱۴۷گيــگاوات ظرفيــت توليــد بــرق جديــد
شــد .بــه عبــارت ديگــر ،در ســال گذشــته فقــط بــه انــدازه
كل ظرفيــت توليــد بــرق آفريقــا بــرق وارد مــدار شــد.
باوجــودي كــه ايــن نابرابــري تــا حــدي ناشــي از كاهــش
ســرمايهگذاري در بخــش نفــت و گاز بهدليــل كاهــش
قيمتهاســت ،نبايــد بــه مالحظــات ديگــر بيتوجــه بــود.
اول اينكــه نميتــوان وضعيــت مناســب انرژيهــاي
تجديدپذيــر را بــه كاهــش ســرمايهگذاري در بخــش
نفــت و گاز نســبت داد ،چــون صادركننــدگان نفــت بــراي
حفــظ ســهم خــود از بــازار توليــد را افزايــش دادنــد.
دوم آنكــه حجــم ســرمايهگذاري در انرژيهــاي
تجديدپذيــر مغايــر بــا ايــن گفتــه اســت كــه انــرژي ســبز
مقــرون بــه صرفــه نيســت .اكنــون بــراي نخســتينبار
در تاريــخ شــاهد هســتيم كــه كشــورهاي در حــال
توســعه بيــش از كشــورهاي توســعه يافتــه روي ايــن
اشــكال انــرژي ســرمايهگذاري ميكننــد .چيــن در
ايــن زمينــه پيشــتاز اســت و يــك ســوم ســرمايهگذاري
را در ايــن عرصــه انجــام ميدهــد .درواقــع كشــورهايي
كــه بيشــترين ســرمايهگذاري را بــه نســبت توليــد
ناخالــص داخلــي در ايــن زمينــه كردهانــد ،عبارتنــد از:
موريتانــي ،جاماييــكا ،هنــدوراس و اورگوئــه .مراكــش
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اكنــون بزرگتريــن نيــروگاه خورشــيدي را دارد .اكنــون
۱۷۳كشــور اهدافــي را در عرصــه انــرژي ســبز معيــن
كردهانــد .شــيلي نمونــه خوبــي در ايــن زمينــه اســت.
ايــن كشــور ۲۹نيــروگاه خورشــيدي ســاخته اســت و
ســاخت ۱۵نيــروگاه ديگــر در برنامــه اســت .ايــن امــر
باعــث افزايــش چهاربرابــري توليــد بــرق خورشــيدي از
ســال ۲۰۱۳شــده اســت .وجــود ظرفيــت مــازاد ســبب
شــده كــه ظــرف ۴مــاه اول ســال جــاري قيمــت بــرق
ظــرف ۱۱۳روز بــه صفــر برســد .نكتــه مهــم ايــن اســت
كــه افســانه هزينــه انرژيهــاي تجديدپذيــر بــراي
هميشــه از ميــان رفتــه اســت .شــيلي باوجــود ظرفيــت
مــازاد قصــد دارد ظــرف ســال جــاري ۱.۴گيــگاوات بــرق
خورشــيدي ديگــري توليــد كنــد.
در اروپــا كــه يكــي ديگــر از مراكــز اســتفاده از انرژيهــاي
تجديدپذيــر اســت ،بــروز بحــران مالــي و ديگــر مشــكالت
ســبب كاهــش ۲۲درصــدي ســرمايهگذاري در ايــن
انرژيهــا شــده اســت .بــا ايــن حــال ،انــرژي ســبز
اكنــون بزرگتريــن منبــع انــرژي اروپاســت و ۴۴درصــد
انــرژي مصرفــي آن را تشــكيل ميدهــد .اتفاقــات
مهمــي هــم در ايــن قــاره رخ داده اســت .در ارديبهشــت
بــراي نخســتينبار ظــرف ۱۵۰ســال گذشــته ،انگليــس
يــك هفتــه را بــدون بــرق توليــدي از نيروگاههــاي
زغالســنگي پشتســر گذاشــت .زغالســنگ همــواره
در انگليــس بهعنــوان زادگاه انقــاب صنعتــي نقــش
برجســتهيي در ســبد انــرژي آن داشــته اســت .پارســال،
دانمــارك از رهگــذر وزش بادهــاي مســتمر توانســت بــه
۱۴۰درصــد ظرفيــت بــرق توليــد كنــد .انــرژي توليــدي
نــه فقــط كل بــرق مصرفــي دانمــارك را تاميــن كــرد،
بلكــه ايــن كشــور توانســت بــه آلمــان ،ســوئد و نــروژ بــرق
صــادر كنــد .در ارديبهشــت نيــز ميــزان بــرق توليــدي از
منابــع انــرژي تجديدپذيــر در آلمــان بــه 45.5گيــگاوات
رســيد .در هميــن مــاه پرتغــال توانســت بــرق مصرفــي
كشــور را بــه مــدت ۴روز تمــام از منابــع تجديدپذيــر
تاميــن كنــد .ايــن كشــور توانســته از ســال ۲۰۱۳تــا بــه
حــال ۵۳۰مــگاوات بــه ظرفيــت توليــد بــرق تجديدپذيــر
بيفزايــد .اكنــون پرتغــال يكــي از پيشــتازان اســتفاده از
منابــع تجديدپذيــر انــرژي در اروپاســت و ســال گذشــته
توانســت ۴۸درصــد انــرژي مصرفــي كشــور را از ايــن
منابــع تاميــن كنــد.
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ادامه از صفحه 7

مــدار تولیــد کنــم ،تولیــد از غــرب کارون را بــه بــاالی
 ۲۵۰هــزار بشــکه در روز برســانم و شــش میلیــارد دالر
طرحــی کــه ظــرف ایــن یــک ســال میتوانــد
در پتروشــیمی انجــام شــود را بــه مــدار بیــاورم و
گاز رســانی روســتایی را بــه حــدود  ۹۳درصــد پوشــش
کشــوری برســانم و در نهایــت نیــز اگــر بتوانیــم چنــد
قــرارداد در قالــب  IPCبــه امضــا برســانیم اولویتهــا
بــه خوبــی انجــام میشــود.وزیر نفــت بــا تاکیــد بــر
حساســیت خــود در مــورد توســعه پارسجنوبــی گفــت:
تــا پایــان امســال چهــار فــاز یعنــی فــاز  ۱۹کــه معــادل
 ۲فــاز متعــارف اســت بــه عــاوه فازهــای  ۲۰و  ۲۱بایــد
وارد مــدار تولیــد شــود و بــرای ســال آینــده نیــز پاالیشــگاه
فازهــای باقــی مانــده از فازهــای پارسجنوبــی
ســاخته میشــود .امــا بــه دلیــل بحرانهایــی کــه بــرای
شــرکت صــدرا بــه وجــود آمــده و بــرای حــدود 2/5
ســال ایــن شــرکت بــه طــور کامــل تعطیــل بــود ســاخت
عرشــه دچــار مشــکل اســت و بــه غیــر از کارهــای حفــاری
صــورت میگیــرد ممکــن اســت از بقیــه کمــی عقبتــر
بمانیم.زنگنــه همچنیــن دربــاره مهمتریــن ماموریتهــای
صنعــت نفــت ایــران در چشــمانداز بلندمــدت عنــوان
کــرد :مــن فکــر میکنــم تولیــد مــا براســاس برنامــهای
کــه مــن داشــتهام بایــد تــا پایــان پنــج ســاله بــه 5/8
میلیــون بشــکه شــامل  4/8میلیــون بشــکه نفتخــام و
یــک میلیــون بشــکه میعانــات گازی بــه عــاوه رســیدن بــه
یکهــزار میلیــون متــر مکعــب تولیــد گاز طبیعــی برســد
کــه ایــن رقــم بســیار مهمــی اســت .همچنیــن در پایــان
برنامــه پنجــم توســعه الزم اســت صنعــت پتروشــیمی
بــه  ۴۰میلیــارد دالر تولیــد برســد.وی ادامــه داد :در
پایــان برنامــه پنجــم توســعه پوشــش شــبکه گازی
کشــوری نیــز بــا رســیدن بــه پوشــش حــدود ۹۶
درصــدی کشــور تقریبــا کامــل میشــود.زنگنه در پایــان
بــه دغدغ ـهای اشــاره کــرد کــه همــواره در صنعــت نفــت
ایــران داشــته اســت و دورههــای مختلــف حضــور خــود
در وزارت نفــت نیــز آن را دنبــال میکــرد و در اینبــاره
گفــت :مــا بایــد ضریــب افزایــش بازیافــت نفــت در کشــور
بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای خــوب را راه بیندازیــم ایــن
کاری اســت کــه مــا در کشــور نمیتوانیــم پاســخگوی
عقبماندگــی بــه وجــود آمــده باشــیم.
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تاریخچه بانک شاهی
تاریخچه بانک شاهی» تالیف جفری جونز ترجمه ناصر موفقیان به همت انجمن ایرانی تاریخ به چاپ رسیده است.
ایــن کتــاب شــامل ســه بخــش و و دوازده فصــل اســت و بــه مــواردی همچــون :پایــه گــذاری و رشــد بانــک ،فعالیــت بانــک در
ســال هــای جنــگ جهانــی اول و پــس از آن و پایــان کار بانــک در ایــران تــا ســال  1952م مــی پــردازد.
مولــف در دیباچــه کتــاب مــی گویــد :تاریخچــه بانــک در طــی دوره پیــش از  1952بررســی مــی شــود .اســم ایــن بانــک از زمــان
تاســیس آن در  1889تــا ســال  1952چندبــار تغییــر یافــت .علــت عمــده تغییرنــام هــا آن بــود کــه تــا دهــه ی  1940حــوزه عمــل
اصلــی بانــک در ایــران بــود .ایــن کتــاب متمرکــز بــر تاریخچــه بانــک در ایــران اســت .در جلــد دوم بــه تحــوالت مهــم بانــک در
دنیــای عــرب پــس از  1940خواهیــم پرداخــت.
نویســنده کتــاب همچنیــن تاکیــد مــی کنــد کــه ایــن فقــط تاریخچــه بانــک اســت و نــه بررســی دیپلماســی بریتانیــا در ایــران.
مســئله بررســی تاریــخ اقتصــادی و سیاســی ایــران مــدرن هــم در بیــن نیســت.
ام جــی آر ســندبرگ در پیشــگفتار کتــاب مــی گویــد :در ایــن کتــاب ،دکتــر جونــز نــه فقــط پیــروزی هــا و آزمــون هــای بانــک
شــاهی ایــران را بــه منزلــه ی پیشــگام بانکــداری مــدرن در ایــران بلکــه درگیــر شــدن هــای اضطــراری در پیــچ و خــم هــای
دیپلماســی بیــن المللــی را هــم بــه مــا نشــان مــی دهــد.
ایــن کتــاب بــه همــت انجمــن ایرانــی تاریــخ و موسســه تحقیقــات و توســعه علــوم انســانی در ســال  93بــه تعــداد  1200نســخه
منتشــر و بــا قیمــت 28000تومــان روانــه بــازار کتــاب شــده اســت.
تالیف جفری جونز
ترجمه ناصر موفقیان

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی  1991644791ایران
تلفن88825110-88305258-021 :
info@fieei.com

