انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

پول باد آورده را باد ميبرد

كاهــش تنــش ،مخالفــت بــا خشــونت و مخالفــت بــا فردپرســتي را ميتــوان
مهمتريــن دســتاوردهاي بازخــورد رويكــرد و منــش دولــت يازدهــم در جامعــه
دانســت .در حــوزه اقتصــاد نيــز اگــر بخواهيــم رد سياســتهاي ايــن دولــت را
پيگيــري كنيــم ،واضحتريــن آن را شــايد بتــوان رشــد توليــد ناخالــص داخلــي
دانســت كــه براســاس آخريــن اعــان بــه 4.4درصــد رســيده اســت ،هرچنــد هنــوز
هــم قويتريــن تكي ـهگاه رشــد مــا بخــش نفــت اســت .بهواســطه توافــق هســتهيي
و آغــاز برجــام موانــع مــا از ســر راه بخــش نفــت برداشــته شــد و توانســتيم بــه
افزايــش توليــد و فــروش آن برســيم امــا آنچــه در اينجــا مهمتــر از رشــد صــادرات
نفــت اســت ،چگونگــي خــرجكــردن منابــع حاصــل از آن اســت .معضــل اصلــي
مــا در حالحاضــر ايــن اســت كــه بروكراتهــا دولــت را بــراي خــر ج كــردن
داراييهــاي حاصــل از افزايــش فــروش نفــت رهــا نميكننــد .نفــت ســرمايه ملــي
ميــان نســلي اســت و بروكراتهــا هــم اجــازه كوچكســازي دولــت را نميدهنــد
كــه بتــوان بــا كاهــش هزينههــاي جــاري پــول نفــت را در ديگــر بخشهــاي كشــور
ســرازير كــرد .وظيفــه اوليــه هــر دولتــي حفــظ امــوال ملــي اســت .دولــت يازدهــم
نيــز گرچــه دســتاوردهاي بســيار بزرگــي در ايجــاد ثبــات و امنيــت بينالمللــي و
افزايــش اطمينــان در فضــاي كس ـبوكار كشــور داشــته امــا تيــم اقتصــادي آقــاي
روحانــي بيــش از آنكــه آشــنا بــه مســائل اقتصــاد توســعهيي باشــند ،بروكــرات
هســتند .مــورد ديگــري كــه در كارنامــه 3ســاله دولــت يازدهــم بايــد حتمــا بــه آن
توجــه كــرد ،اهميــت اصــاح ســاختاري اســت كــه البتــه دولــت روحانــي نيــز تاحــد
قابلتوجهــي از پــس آن برآمــد .مهمتريــن نمونــه ايــن اصالحــات را ميتــوان در
حــوزه تــورم ديــد .تــورم متاثــر از دو عامــل حجــم نقدينگــي و ســرعت گــردش
نقدينگــي اســت .درمــورد كاهــش نقدينگــي دولــت بــا انضبــاط پولــي آن را مديريــت
كــرده امــا درمــورد ســرعت نقدينگــي براســاس ديناميــزم معادلــه پولــي معــروف بــه
فرمــول فيشــر بايــد گفــت كــه اقدامــات زيــادي انجــام نشــده اســت .ســنت خــرج
كــردن بيمهابــاي داراييهــاي كشــور بهواســطه اقتصــاد نفتــي ،در كشــور مــا
ســنت ديرينهيــي اســت و عينيــت ايــن ضربالمثــل كه«پــول بــاد آورده را بــاد
ميبــرد» بهكــرات در كارنامــه اقتصــادي كشــورمان ديدهايــم و بهاصطــاح ايــن
پولهــاي بــادآورده را نيــز «بــادي» خــرج كردهايــم .ايــن رفتــار اقتصــادي مختــص
بــه پــول نفــت هــم نبــوده ،مثــال ديگــر آن ادامــه در صفحــه 6

درحالي كه كمتر از يك هفته به زمان انتخابات رييس اتاق بازرگاني باقي مانده

تكرار تاريخ به سبك اتاق بازرگاني
خوانساري در مسير نهاونديان

درحالــي كــه كمتــر از يــك هفتــه بــه زمــان انتخابــات رييــس اتــاق بازرگانــي
باقــي مانــده تقريبــا نتيجــه تــا حــد زيــادي روشــن اســت .بــا وجــود آنكــه
حســين پيرمــوذن اعــام كــرده اســت بــراي حفــظ انســجام شــوراي روســا
كانديــدا نخواهــد شــد تــا رايگيــري بيــن وي و شــافعي صــورت نپذيــرد ،امــا
اختــاف در شهرســتانها بســيار زيــاد اســت .از يــك ســو بعضــي از چهرههــاي
مطــرح شهرســتانها بــا تهــران درحــال مذاكــره هســتند و از ســوي ديگــر
برخــي بــراي نايبرييســي معاملــه كردهانــد .بــا ايــن حســاب اگــر اتفــاق
عجيبــي رخ ندهــد ،مســعود خوانســاري پنجميــن رييــس اتــاق بازرگانــي خواهــد
شــد .در هفتههــاي اخيــر انتقــادات بيشــماري بــه ســابقه دولتــي خوانســاري
صــورت گرفــت امــا شــايد هيچكــس مثــل خوانســاري بــه رييــس پرافتخــار
اتــاق ايــران يعنــي محمــد نهاونديــان شــباهت نــدارد .نگاهــي بــه ســابقه ايــن دو
از مســير كامــا يكســان ميــان خوانســاري و نهاونديــان خبــر ميدهــد.
دو رييس از اتاق تهران
هــر چنــد در دوران خاموشــي ،نهاونديــان يــك دوره در هيــات رييســه اتــاق
بازرگانــي ايــران حضــور داشــت امــا حضــور پررنــگ نهاونديــان در اتــاق بازرگانــي
از ميانــه دوره پنجــم و رياســت وي بــر اتــاق تهــران آغــاز شــد .جدالهــاي تمــام

نشــدني ميــان خاموشــي و بهزاديــان منجــر بــه كنــار گذاشــتن هيــات رييســه
اتــاق تهــران شــد امــا خاموشــي نيــز مجــددا بــه رياســت اتــاق تهــران بازنگشــت
تــا گزينــه محمــد نهاونديــان بــه عنــوان محتملتريــن گزينــه در اتــاق بازرگانــي
تهــران بــر كرســي رياســت بنشــيند .هــر چنــد كــه ايــن رياســت نصــف دوره
بيشــتر نبــود امــا رياســت اتــاق تهــران بــه ســكوي پــرش نهاونديــان بــدل شــد.
مســعود خوانســاري نيــز هــر چنــد در اتــاق بازرگانــي تهــران و ايــران حضــور
داشــت امــا بــا رياســت اتــاق تهــران بــود كــه رنــگ و بــوي جديتــري بــه خــود
گرفــت .وي در زمــان انتخابــات رياســت اتــاق بازرگانــي در دوره هفتــم رقيــب
غالمحســين شــافعي بــود ولــي بــا وجــود داشــتن حمايــت گروههــاي مختلــف
و منتقــد اتــاق چنــدان در ميــان بدنــه اتــاق بازرگانــي شــناخته شــده نبــود امــا
امــروز تقريبــا همــه اتاقيهــا وي را بــه عنــوان رييــس اتــاق تهــران ميشناســند.
وي در دوره قبــل رييــس كميســيون حمــل و نقــل بــود و نهاونديــان نيــز پيــش
از رياســت بــر اتــاق تهــران بــر كرســي رياســت كميســيون تجــارت جهانــي و
 WTOتكيــه زده بــود و هــر دو ايــن افــراد ســوابقي كميســيوني داشــتند .هــر
چنــد كــه ايــن تنهــا وجــه شــباهت در ســابقه قبــل از رياســت اتــاق تهــران آنهــا
نيســت.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ـاق بازرگانـ
ـبك اتـ
ـه سـ
ـخ بـ
ـرار تاريـ
تكـ
ـي درحالــي
كــه كمتــر از يــك هفتــه بــه زمــان انتخابــات
رييــس اتــاق بازرگانــي باقــي مانــده تقريبــا نتيجــه
تــا حــد زيــادي روشــن اســت مشــروح خبــر

ـار
ـه چهـ
ـرق بـ
ـص بـ
ـده خالـ
ـران صادرکننـ
ایـ
ـور وزیــر نیــرو گفــت :در حــال حاضــر ایــران
کشـ

صادرکننــده خالــص بــرق بــه چهــار کشــور از
جملــه ترکیــه ،عــراق ،افغانســتان و پاکســتان و
صــادر کننــده خدمــات فنــی و مهندســی بــه بیــش
 ۴۰کشــور جهــان اســت مشــروح خبــر

مذاکــرات  20میلیــارد دالری صانیــر در
ـرای حضـ
ـو بـ
ـارس تابلـ
ـای پـ
ـیل هـ
پتانسـ
ـور نتیجــه برجــام مدیرعامــل شــرکت صــادرات
در بازارهــای دنیـ
ـا شــرکت پــارس تابلــو دارای تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران

ســابقه طوالنــی در نــوآوری و اســتفاده از تکنولــوژی
هــای روز دنیــا بــه منظــور مرتفــع کــردن نیازهــای
.مشــتریان اســت مشــروح خبر

(صانیــر) بــه مذاکــرات  20میلیــارد دالری این شــرکت
در مــاه هــای گذشــته در نتیجــه برجــام اشــاره کــرد و
گفــت مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه
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مذاکــرات ســاخت نیــروگاه توســط شــرکت
ترکیهای-بلژیکــی مشــروح خبــر

ارزش معاملههــای بــرق در بــورس انــرژی آغــاز فعاليــت كميســيون مشــترك تجــاري
افزایــش یافــت مشــروح خبــر
ایــران و اســترالیا مشــروح خبــر
همــکاری وزارت نیــرو بــا صادرکننــدگان اعــام آمادگــی اتریــش بــرای همــکاری بــا
خدمــات فنــی و مهندســی بــرای صــدور شــرکت صانیــر در ســاخت نیــروگاه مشــروح
ضمانــت نامــه هــای بانکــی مشــروح خبــر خبــر
عضویــت ایــران در بانــک توســعه آســیایی ســرمایهگذاری خارجــی بــه توســعه صــادرات
پیگیــری مــی شــود مشــروح خبــر
غیــر نفتــی میانجامــد مشــروح خبــر
افزایــش  ۲۰درصــدی صــادرت غیــر نفتــی امــارات دوبــاره مشــتری گاز ایــران شــد
مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه متوقــف
شـ
ـران بـ
ـی ایـ
ـرآورده نفتـ
ـادرات فـ
ـت صـ
ـد یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو با اشــاره كمبــود ســرمايه در گــردش كارخانههــا ازجملــه ظرفیـ
ـه ایــران الزامــی در پیوســتن بــه طــرح فریــز
دودســتگي ،عامــل تضعيــف تشــكلها

بــه توقــف صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه ،دالیل
توقــف صــدور بــرق بــه ایــن کشــور را تشــریح
کــرد مشــروح خبــر

در مــدل قراردادهــای حــوزه نیــرو
ـود در قــرار دادهــای جدیــد
ـی شـ
ـری مـ
بازنگـ

زمــان شــروع پــروژه نــه از زمــان مبادلــه قــرارداد
بلکــه از زمــان پرداخــت اولیــن پیــش پرداخــت در
نظــر گرفتــه شــده اســت مشــروح خبــر

ـا؟ ااســتفاده از ظرفیتهای
ـا از بـادهــ
سهـم مــ
انــرژی بــادی بــرای تولیــد بــرق از محــل جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی بــرای احــداث نیــروگاه
بهتــر و بیشــتر محقــق میشــود تــا مشــروح خبــر

ـش
ـت در بخـ
ـاله دولـ
ـه سـ
ـتاوردهای سـ
دسـ
بــرق وزارت نیــرو در ســه ســال دولــت یازدهــم

توانســته مســیر خوداتکایــی در مشــروح خبــر

مشــكالت ديرينــه فعــاالن صنعتــي بهشــمار
مــيرود كــه در ايــن ميــان تشــكلها در راســتاي
برطــرف شــدن ايــن نــوع مشــكالت مشــروح خبــر

 ۵۰۰هــزار بشــکه رســید مشــروح خبــر

نفتــی نــدارد مشــروح خبــر

ســقوط آزاد درآمــد نفتــی اعضــای اوپــک علــت عقــب ماندگــــی پروژههــای برقــی  
مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
ـرای صـ
ـد بـ
ـور جدیـ
ـا  ٤کشـ
ـکاری بـ
همـ
ـادرات ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــه فکــر
گاز مشــروح خبــر
صــادرات هــم باشــند مشــروح خبــر
آذربایجــان آمــاده ســوآپ نفــت بــا ایــران لنــدن میزبــان نشســت بیــن المللــی ســرمایه
شــد مشــروح خبــر
ـود مشــروح خبــر
ـد بـ
ـران خواهـ
ـذاری در ایـ
گـ
جهــش  ٤٣درصــدی واردات بزرگتریــن
ـران مشــروح خبــر
ـد از ایـ
ـت هنـ
ـده نفـ
واردکننـ

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
نقــش بخــش خصوصــي در اســتحكام روابــط بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
اقتصــادي ايــــــــــران مشــروح خبــر
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
ســاخت نیــروگاه  ۳هــزار مگاواتــی در عــراق
توســط یــک شــرکت ایرانــی مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــرکت پــارس تابلــو دارای ســابقه طوالنــی در نــوآوری و
اســتفاده از تکنولــوژی هــای روز دنیــا بــه منظــور مرتفــع
کــردن نیازهــای مشــتریان اســت .ایــن شــرکت بــا در نظــر
گرفتــن ســرمایه گــذاری مشــتریان ،بهتریــن تجهیــزات و
خدمــات را طراحــی و تولیــد کــرده و کیفیــت محصــول و
خدمــات واالتریــن معیــار ارزش ســازمان اســت.
پــارس تابلــو مجموعــه کاملــی از خدمــات مهندســی،
تــدارکات ،ســاخت و راه انــدازی را بــرای اجــرای موفــق
پــروژه هــا فراهــم مــی کنــد و بــا بهــره گيــری از ســوابق در
تحويــل پــروژه هــا و تجربيــات بــه دســت آمــده در زمينــه
مديريــت تغييــرات ،ريســک ،زمــان و هزينــه در جهــت رفــع
تمــام نیازهــا اعــم از پــروژه هــای کوچــک تــا توســعه پــروژه
هــای عظيــم و ملــی بــرای مشــتری ايجــاد اطمينــان مــی
کنــد.
تولیــد اولیــن ســلولهای کشــویی فشــار متوســط در ایــران
توســط شــرکت پــارس تابلــو  ،نــوآوری و توســعه فنــی در
صنعــت تابلــو ســازی آغــاز شــد و شــرکت پــارس تابلــو بــه
عنــوان یکــی از شــرکت هــای پیشــرو در زمینــه تابلــو ســازی
بــه منظــور انجــام خدمــات طراحــی  ،فنــی و ســاخت انــواع
تابلــو هــای بــرق از ســال  1361ســهم عمــده ای در بــازار و
تامیــن نیــاز هــای اساســی صنایــع کشــور و هــم در حــوزه
صــادرات ،داشــته اســت.
از ســال  1365پــارس تابلــو همــکاری فنــی و تکنولوژیکــی
خــود را بــا شــرکت آلســتوم فرانســه آغــاز و ایــن همــکاری
تاکنــون بــا شــرکتهای گــروه اشــنایدر تــداوم داشــته و
در ادامــه از طریــق انعقــاد قراردادهــای مختلــف انتقــال
تکنولــوژی موفــق بــه تولیــد طیــف کامــل تابلوهــای بــرق در
رده فشــار متوســط وفشــار ضعيــف شــده اســت .در رابطــه بــا
تولیــدات و فعالیــت هــای ایــن شــرکت ،گفتگویــی بــا آرش
نادعلیــان ،مدیرعامــل پــارس تابلــو انجــام داده ایــم کــه در
ذیــل مــی خوانیــد.
نادعلیــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت پــارس تابلــو بــا هــدف
تولیــد تابلوهــای بــرق تاســیس شــده اســت ،گفــت :پــارس
تابلــو اولیــن شــرکتی اســت کــه تحــت لیســانس شــرکت
آلســتوم فرانســه اقــدام بــه تولیــد تابلوهــای کشــویی فشــار
متوســط در ایــران کــرده اســت .همچنیــن ایــن شــرکت
تاکنــون محصــوالت مختلــف تابلوهــای بــرق را در ایــران بــا
انتقــال تکنولــوژی تولیــد کــرده اســت کــه از جملــه آنهــا
تابلوهــای فشــار متوســط کشــویی ،تابلوهــای فشــار ضعیــف

کشــویی و تابلوهــای کامپکــت توزیــع اســت.
وی در ادامــه افــزود :پــس از اعمــال تحریــم هــا علیــه ایــران،
شــرکت آلســتوم پــارس تابلــو را تحریــم کــرد و از آن زمــان
بــه بعــد خودمــان بــه طــور کامــل محصــوالت را تولیــد مــی
کنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه ازمایشــگاههای معتبــر
خارجــی هــم ایــن محصــوالت را تاییــد کــرده انــد.
مدیرعامــل شــرکت پــارس تابلــو در مــورد ســایر فعالیــت
هــای ایــن شــرکت اظهــار داشــت :پــارس تابلــو از ســال
 1362در پســت هــای بــرق ،پتروشــیمی هــا ،پاالیشــگاهها
و نیروگاههــا حضــور داشــته کــه ســد و نیــروگاه کارون 3
و پــروژه هــای پــارس جنوبــی از فــاز یــک تــا امــروز از
جملــه آنهــا اســت .همچنیــن ایــن شــرکت بزرگتریــن پــروژه
تابلوســازی ایــران را در فــاز  9و  10اجــرا کــرده اســت.

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

کــرده و در صــادرات غیرمســتقیم هــم در مناقصــات بیــن
المللــی شــرکت کــرده اســت.
نادعلیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تحریــم هــا و مســاله رکــود
اقتصــادی تاثیراتــی بــر پــارس تابلــو گذاشــت ،تصریــح کــرد:
تحریــم هــا شــوک بزرگــی بــه شــرکت هایــی ماننــد پــارس
تابلــو وارد کــرد و شــرکت مــا کــه تحــت لیســانس شــرکت
هــای خارجــی فعالیــت مــی کــرد و ارتقــای تکنولــوژی از
طریــق آنهــا داده بــود و تجهیــزات اصلــی را از آنهــا دریافــت
مــی کــرد ،پــس از اعمــال تحریــم هــا بــا مســاله قطــع رابطــه
از ســوی ایــن شــرکت هــا مواجــه شــد و ایــن شــرکت هــا
دیگــر تجهیــزات بــه مــا ندادنــد .بــه ایــن ترتیــب هــم پــروژه
هــای مــا دچــار مشــکل شــد و هــم تعهــدات مــان بــه
تاخیــر افتــاد ،امــا بــا اســتراتژی ای کــه شــرکت پــارس تابلــو
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کــرده اســت ،گفــت :شــرکت پــارس تابلــو دو ســال پیاپــی
یعنــی در ســال هــای  82و 83جایــزه محصــول D&Rبرتــر
کشــور را از وزارت صنعــت و معــدن دریافــت کــرد.
نادعلیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران پســاتحریم رویکــرد
دنیــا نســبت بــه ایــران تغییــر کــرده اســت و شــرکت هــا
بــرای بــرای مذاکــره بــه ایــران مــی آینــد ،گفــت :رویکــرد
دولــت یازدهــم ایــن اســت کــه دیگــر یــک کشــور مصــرف
کننــده نباشــیم و خارجــی هــا فقــط محصــوالت خودشــان را
در کشــورمان بــه فــروش نرســانند ،بلکــه رویکــرد ایــن اســت
کــه حتمــا خارجــی هــا در کشــورمان تولیــد مشــترک بــا
صنایــع داخلــی داشــته باشــند ،تکنولــوژی خــود را منتقــل
کننــد و بخشــی از ایــن تولیــدات در داخــل کشــور مصــرف
شــود و بخــش دیگــری در بــازار منطقــه بــه فــروش برســد.

پتانسیل های پارس تابلو برای
حضور در بازارهای دنیا
آرش نادعلیان

مدیرعامل شرکت پارس تابلو

نادعلیــان بــا بیــان اینکــه پــارس تابلــو در زمینــه صــادرات،
اولیــن شــرکت تابلوســاز اســت کــه در ســال  1374صــادرات
مســتقیم بــه خــارج از کشــور داشــته اســت ،گفــت :پــارس
تابلــو اولیــن شــرکت ایرانــی اســت کــه تابلــوی بــرق 33
کیلــو ولــت را بــه کشــور امــارات متحــده عربــی صــادر
کــرده اســت .پــس از آن صــادرات مســتقیم و غیــر مســتقیم
بــه کشــورهای مختلــف ماننــد ســوریه ،ترکیــه ،عــراق،
افغانســتان ،ویتنــام و چنــد کشــور دیگــر داشــته اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :پــارس تابلــو در صــادرات غیــر
مســتقیم از مســیر شــرکت صانیــر و ســایر شــرکت هــا اقــدام

اتخــاذ کــرد ،اقــدام بــه انتخــاب و خریــداری محصوالتــی
از کشــورهای کــره و ترکیــه کــرد و آنهــا را بــا محصــوالت
تولیــدی خــود مطابقــت داد و بــه روز کــرد.
وی در ادامــه افــزود :دو آزمایشــگاه معتبــر صنعــت بــرق دنیــا
در ایتالیــا و هلنــد محصــوالت تولیــدی مــا را تســت کــرد
و موفــق بــه دریافــت گواهینامــه از آنهــا شــدیم و بــه ایــن
ترتیــب در لیســت مجــاز تولیدکننــدگان قــرار گرفتیــم و
بحــران تحریــم هــا را پشــت ســر گذاشــتیم.
مدیــر عامــل شــرکت پــارس تابلــو بــا اشــاره بــه اینکــه از
ســال ایــن شــرکت1370مجوز فعالیــت واحــد  D&Rرا اخــذ

زیــرا یــک بــازار  400میلیونــی در منطقــه وجــود دارد کــه
بــازار بزرگــی اســت و ایــن رویکــرد دولــت ،مثبــت اســت.
نادعلیــان بــا اشــاره بــه اینکــه پــارس تابلــو مــی توانــد طــرح
هــای نــو در زمینــه تولیــد تابلوهــای بــرق ارائــه دهــد،
گفــت :انتظــار مــا ایــن اســت کــه در شــرایط پســاتحریم
بتوانیــم بــا شــرکت هــای خارجــی مشــارکت کنیــم و بــا
توجــه بــه ســابقه ای کــه پــارس تابلــو در بــازار منطقــه،
بازارهــای آفریقــا ،کشــورهای ســی آی اس و خاورمیانه دارد،
مــی توانــد نقــش مهمــی را بــرای حضــور ایــران در ایــن
بازارهــا ایفــا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

ادامه از صفحه 1

دو مدير دولتي سابق
ســوابق دولتــي نهاونديــان و خوانســاري هــر دو بــه بعــد از
انقــاب اســامي بازميگــردد .بــا در نظــر نگرفتــن ســابقه
نهاونديــان در صــدا و ســيما ،ســابقه كار اصلــي وي از روابــط
عمومــي وزارت بازرگانــي در دولــت موقــت آغاز شــد ســپس
بــه ســمتهايي همچــون معاونــت هماهنگــي و بعــد از آن
معاونــت طــرح و برنامــه همــان وزارتخانــه شــد .پــس از آن
نهاونديــان بــه امريــكا رفــت و در دانشــگاه جــورج واشــنگتن
بــه تحصيــل پرداخــت .ســمت بعــدي وي در ســال  72و
معاونــت وزارت بازرگانــي در زمــان وزارت آلاســحاق بــود.
ي در دوران شــريعتمداري هــم در ايــن وزارتخانــه و در
مركــز پژوهشهــاي بازرگانــي باقــي مانــد امــا از ســال
 ۸۰تــا  ۸۴مشــاور اقتصــادي ســيدمحمد خاتمــي ،رييــس
مركــز ملــي جهانــي شــدن و رييــس شــوراي اقتصــادي
ســازمان صــدا و ســيما شــد .در ســال  84جــزو ســتاد علــي
الريجانــي بــود و برنامههــاي اقتصــادي وي را تنظيــم كــرد.
رابطــه ايــن دو ادامــه پيــدا كــرد بــه طــوري كــه زمانــي
كــه الريجانــي بــه ســمت دبيــر شــوراي عالــي امنيــت
ملــي انتخــاب شــده بــود و نهاونديــان معاونــت اقتصــادي
او را برعهــده گرفــت .در نهايــت در ســال  86در انتخاباتــي
تاريخــي نهاونديــان موفــق بــه شكســت علينقــي خاموشــي
بــا راي اندكــي شــد تــا شــاهد آغــاز رياســت وي بــر اتــاق
بازرگانــي ايــران باشــيم.
امــا ســوابق مســعود خوانســاري هــم بيشــتر بــه معاونــت
وزرا مربــوط اســت .مســعود خوانســاري پــس از انقــاب
معــاون وزارت كشــاورزي از ســال  ۱۳۵۹تــا پايــان جنــگ
بــود .بــا روي كار آمــدن دولــت ســازندگي امــا خوانســاري
ترجيــح داد از وزارت جهــاد بــرود و در ايــن دولــت مشــاور
رياســت ســازمان تاميــن اجتماعــي شــد .امــا نام خوانســاري
بيشــتر در دولــت اصالحــات شــنيده شــد ،زمانــي كــه در
دولــت ســيدمحمد خاتمــي ،معــاون وزارت راه و رييــس
ســازمان حملونقــل و راهــداري بــود .در همــان زمــان
دوســت قديمــي و ديريــن وي محمدرضــا بهزاديــان در
اتــاق تهــران و ايــران گــرد و خــاك زيــادي بــه پــا كــرده
بــود و خوانســاري تــاش داشــت از وي حمايــت كنــد .در
نهايــت ،بهزاديــان جمعــي از دوســتان قديمــي خــود را بــه
اتــاق بازرگانــي آورد كــه خوانســاري يكــي از آنهــا بــود.
چهرههايــي همچــون محســن مهرعليــزاده يــا محســن
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دقيقــا ماننــد الگــوي نهاونديــان تكــرار ميشــود.

صفاييفراهانــي از ديگــر افــرادي بودنــد كــه در ايــن دوره
بــه اتــاق آمدنــد.
پيروزي بدون داشتن راي اكثريت
الگــوي رياســت خوانســاري و نهاونديــان نيــز بــهشــدت بــه
يكديگــر شــبيه اســت .هــر دو زمانــي بــه كرســي رياســت
اتــاق بازرگانــي تهــران رســيدند كــه رقيبــي وجــود نداشــت
و بــا حداكثــر آرا بــه ايــن ســمت دســت يافتنــد .امــا نكتــه
جالــب ميــزان آراي آنهــا در اتــاق بازرگانــي ايــران اســت.
نهاونديــان در شــرايط صلــح و اجمــاع بــه هيــچ وجــه
شانســي بــراي رياســت نداشــت .در آن زمــان بــا كنــار
گذاشــتن بهزاديــان رقابــت ميــان محســن مهرعليــزاده،
معــاون ســابق رييسجمهــور و علينقــي خاموشــي ،رييــس
قبلــي اتــاق بازرگانــي ايــران بــود .تــا چنــد روز آخــر بــا
وجــود تمــام شــايعات نهاونديــان بــه كانديــدا بــودن وي
اعتــراف نميكــرد.
مهرعليــزاده ميگويــد كــه 48ســاعت قبــل از انتخابــات
نهاونديــان بــه وي خبــر كانديــدا بــودن خــودش را داد.
راي وي بــه هيــچ وجــه بــا راي منســجم طيــف ســنتي
اتــاق قابــل رقابــت نبــود .در عيــن حــال اپوزيســيون اتــاق
يعنــي گــروه تحــول نيــز بــه انــدازه كافــي بــراي شكســت
خاموشــي راي نداشــتند .در روز انتخابــات امــا بــه واســطه
شــجاعالدين بازرگانــي شــرايط تغييــر كــرد .بازرگانــي از
طــرف نهاونديــان بــه تحوليهــا پيشــنهاد كنــار كشــيدن

بــه نفــع نهاونديــان را داد .آنهــا نيــز بــا علــم بــر اينكــه در
ايــن انتخابــات شكســت خواهنــد خــورد تنهــا بــراي رييــس
نشــدن مجــدد خاموشــي از نهاونديــان حمايــت كردنــد و در
جلسـهيي كــه هيچــگاه جزييــات آن اجــازه انتشــار نيافــت،
خاموشــي در مقابــل نهاونديــان شكســت خــورد.
رونــد انتخابــات پيــش رو هــم تــا حــد زيــادي شــبيه بــه
هميــن موضــوع اســت .تعــداد آراي مســعود خوانســاري
كمتــر از گزينههــاي ديگــر بــه ويــژه گزينــه شهرســتانها
بــود امــا ايجــاد چنــد دســتگي در ميــان شهرســتانها
و معامــات پشــت پــرده ورق را بــه نفــع آراي اقليتــي
خوانســاري چرخانــد.
شــايد هيچكــس انتظــار نداشــت كــه در شــوراي روســا
تــا ايــن حــد اختــاف نظــر رخ دهــد .بــا وجــود آنكــه
حســين پيرمــوذن بــراي جلوگيــري از اختــاف از كانديــدا
شــدن انصــراف داد و حتــي در هفتــه پيــش از انتخابــات
بــراي اســتراحت بــه خــارج از كشــور ســفر كــرده امــا
تعــداد زيــادي از شهرســتانها حاضــر بــه معاملــه بــر
ســر كرســي نايبرييســي شــدهاند .از طــرف ديگــر
غالمحســين شــافعي نيــز چنــدان در يارگيــري از ميــان
شهرســتانها و تشــكلها موفــق عمــل نكــرده اســت تــا
شــرايط بــه گونهيــي پيــش رود كــه اگــر اتفــاق خاصــي
نيفتــد ،انتخــاب خوانســاري قطعــي بــه نظــرآيــد .بــه نظــر
ميرســد در انتخابــات پيــش رو بــاز هــم يــك رييــس
ســابق بــه يــك نايبرييــس مغلــوب خواهــد شــد و الگويــي

آيا تهران به حامي رييس ميرسد؟
در دوره نهاونديــان كســي كــه بيــش از همــه بــه وي
بــراي رياســت اتــاق ايــران كمــك كــرد يحيــي آلاســحاق
بــود .آلاســحاق از دوران وزارت بــا معــاون خــود يعنــي
نهاونديــان رابطــه گرمــي داشــت و حتــي در روز انتخابــات
رياســت نهاونديــان بــر اتــاق ايــران وي برگههــاي تبليغاتــي
نهاونديــان را بــه اتــاق آورد.
بعــد از انتخــاب نهاونديــان وي كرســي رياســت را بــه
آلاســحاق داد تــا بــراي  6ســال نهاونديــان اتــاق ايــران و
آلاســحاق اتــاق تهــران را رياســت كننــد .از هماكنــون نيــز
شــايعه رياســت حامــي اصلــي مســعود خوانســاري يعنــي
پــدرام ســلطاني بــر اتــاق تهــران بــر ســر زبانهــا افتــاده
اســت .ســلطاني بيــش از هــر كــس در موفقيــت خوانســاري
در انتخابــات  18اســفند  93رياســت اتــاق تهــران همچنيــن
ب رييســي وي بــر اتــاق ايــران نقــش داشــت.
ناي ـ 
هــر چنــد كــه خوانســاري ليــدر جريــان ائتــاف بــراي
فــردا محســوب ميشــود امــا بســياري ســلطاني را رييــس
در ســايه ميداننــد .رابطــه ايــن دو از زمــان برنامهريــزي
بــراي رقابــت ميــان خســروتاج ،خوانســاري و شــافعي
بســيار صميمــي شــد .حــال گفتــه ميشــود كــه در
صــورت پيــروزي خوانســاري وي از ســمت رياســت اتــاق
تهــران اســتعفا ميدهــد و ســلطاني جــاي وي در ايــن
اتــاق را خواهــد گرفــت تــا مــدل رياســت نهاونديــان مبنــي
بــر همــكاري كامــل تهــران و ايــران كامــل شــود.
خاســتگاه نهاونديــان و خوانســاري را بايــد كامــا يكــي
دانســت .هــر چنــد بعضــي از ســوابق آنهــا متفــاوت
اســت امــا شــباهتهاي ميــان ايــن دو بســيار بيــش از
تفاوتهــاي آنهاســت .هنــوز بســياري معتقــد هســتند كــه
نهاونديــان پرنفوذتريــن شــخص در اتــاق بازرگانــي ايــران
اســت و ايــنبــار نيــز گروهــي كــه بيشــترين شــانس را
بــراي پيــروزي در انتخابــات دارنــد دقيقــا بــه ســبك الگــوي
نهاونديــان بــازي ميكننــد.
نهاونديــان جايگزيــن يــك رييــس از بخــش خصوصــي شــد
و بــه نظــر ميرســد خوانســاري نيــز هميــن كار را خواهــد
كــرد .در حقيقــت بعــد از 3ســال مجــددا شــاهد بازگشــت
چهرهيــي شــبيه بــه نهاونديــان بــه اتــاق ايــران هســتيم.

منبع :روزنامه تعادل

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات برق ایران به
ترکیه متوقف شد
اعالم دالیل توقف صادرات برق

یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه توقــف
صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه ،دالیــل توقــف صــدور
بــرق بــه ایــن کشــور را تشــریح کــرد و گفــت :قــرارداد
صــادرات بــرق بــه ترکیــه پابرجــا بــوده و قطــع صــادرات
موقتــی اســت.
یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو امــروز در گفتگــو بــا
مهــر بــا تاییــد توقــف صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه،
گفــت :از اواســط فروردیــن مــاه ســال جــاری تاکنــون
صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه متوقــف شــده اســت.
وی در تشــریح دالیــل توقــف صــادرات بــرق بــه ترکیــه،
تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه حجــم بــاالی بارشهــای
بهــاری در ترکیــه ،ظرفیــت ســدهای آب ایــن کشــور
کامــل و حتــی ســرریز شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا افزایــش
موجــودی آب در ســدهای ترکیــه و بــاال رفتــن تولیــد بــرق
در نیروگاههــای برقآبــی ایــن کشــور درخواســت توقــف
واردات بــرق از ایــران را ارئــه کــرده اســت ،اظهــار داشــت:
قــرارداد صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه بــه قــوت خــود
باقــی بــوده و فســخ نشــده اســت.
وی بــا اعــام اینکــه هــم اکنــون بخــش خصوصــی ترکیــه
خریــدار بــرق از ایــران اســت ،تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه
کاهــش موجــودی ذخایــر ســدهای آب ترکیــه احتمــال از

ســرگیری صــادرات بــرق ایــران بــه ایــن کشــور همســایه
تــا چنــد هفتــه آینــده وجــود دارد.
ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا یــادآوری اینکــه
ایــران همــواره نســبت بــه تامیــن بــرق و انــرژی ترکیــه
پایبنــد بــوده اســت ،خاطرنشــان کــرد :ترکیــه از مشــتریان
ســنتی بــرق ایــران بــه شــمار م ـیرود.
بــه گــزارش مهــر ،گــزارش مدیریــت شــبکه بــرق ایــران
هــم نشــان میدهــد کــه حجــم صــادرات بــرق ایــران از
یکهــزار و  ۸۰۰مــگاوات در ســال گذشــته از ابتــدای ســال
جــاری تــا محــدوده یکهــزار و  ۲۰۰تــا یکهــزار و ۳۰۰
مــگاوات کاهــش یافتــه اســت.
کاهش واردات برق ترکیه در سال ۲۰۱۶
دیلــی صبــاح هــم امــروز بــا انتشــار گزارشــی ،اعــام کــرده
اســت :واردات بــرق ترکیــه در نیمــه نخســت ســال جــاری
میــادی بــه مــدت مشــابه ســال  ۲۰۱۵حــدود  ۴۶درصــد
کاهــش یافته اســت.
از جملــه دالیــل کاهــش واردات بــرق ترکیــه تمرکــز
دولــت ایــن کشــور بــر افزایــش تولیــد بــرق و همچنیــن
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر در تولیــد نیــرو بــوده
اســت کــه وابســتگی ایــن کشــور در حــوزه نیــرو را بــه
خــارج کاهــش داده اســت.
بنــا بــه آمارهــای ارائــه شــده از تجــارت خارجــی ترکیــه،
ایــن کشــور در  ۶ماهــه نخســت ســال گذشــته میــادی
 ۲.۵میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق از یونــان ،بلغارســتان،
گرجســتان و ایــران وارد کــرد ایــن حجــم در ســال جــاری
بــا  ۴۶درصــد کاهــش بــه  ۱.۸۹میلیــارد کیلــووات ســاعت
رســید.
از ســوی دیگــر ســال گذشــته ارزش واردات بــرق بــه
ترکیــه در ایــن مــدت  ۲۳۲میلیــون دالر ارزیابــی شــد کــه
در مــدت مشــابه ســال جــاری ایــن رقــم بــا  ۶۱درصــد
کاهــش بــه  ۸۹میلیــون دالر رســید.
در ایــن مــدت بلغارســتان بــا صــادرات  ۳۵۹میلیــون
کیلــووات ســاعت بزرگتریــن تأمیــن کننــده بــرق ترکیــه
بــود .در  ۶مــاه نخســت ســال جــاری ،یونــان ،آذربایجــان
و گرجســتان در کنــار بلغارســتان بــه ترکیــه بــرق صــادر
کردنــد امــا اگرچــه ایــران در ســال گذشــته از جملــه
کشــورهای تأمیــن کننــده بــرق ترکیــه بــود در ســال
جــاری آمــاری از صــادرات نیــرو توســط ایــران بــه ترکیــه
بــه چشــم نمیخــورد.

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

ارزش معاملههای برق در
بورس انرژی افزایش یافت
حجــم معاملههــای انجــام شــده بــرق در بــورس انــرژی
در هفتــه گذشــته افزایــش یافــت و بــه  ۶۲۳هــزار و ۶۱۲
مــگاوات ســاعت رســید.
بهگــزارش ایســنا ،در  ۴روز معامالتــی از پنــج روز هفتــه
گذشــته ( ۲۴تــا  ۲۷مــرداد مــاه) در بــورس انــرژی ،بــه
ترتیــب در نمــاد کــم بــاری روزانــه معــادل  ۴۲هــزار و
 ۵۶۰مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  ۳۱۰هــزار
و  ۱۹ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمــاد میــان بــاری
روزانــه معــادل  ۸۲هــزار و  ۲۶۰مــگاوات ســاعات بــرق بــا
قیمــت متوســط  ۳۴۰هــزار و  ۳۴۵ریــال بــر مــگاوات ســاعت
معاملــه شــد.
بــر اســاس اعــام شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران،
همچنیــن در نمــاد بــار پایــه روزانــه معــادل  ۴۹۸هــزار
و  ۷۹۲مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط ۳۳۳
هــزار و  ۸۵۴ریــال بــر مــگاوات ســاعت بیــن خریــداران
و فروشــندگان انــرژی معاملــه شــد و در نمــاد بــار پیــک
روزانــه هیــچ معاملــهای صــورت نگرفــت.
بــر ایــن اســاس ،ارزش معاملههــای انجــام شــده در ایــن
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هفتــه ،بیــش از  ۲۰۷میلیــارد ریــال بــوده کــه در مقایســه با
هفتــه قبــل از آن ،رشــد قابــل توجهــی را نشــان میدهــد.
حجــم معاملههــای انجــام شــده بــرق در بــورس انــرژی
در هفتــه گذشــته افزایــش یافــت و بــه  ۶۲۳هــزار و ۶۱۲
مــگاوات ســاعت رســید.
بهگــزارش ایســنا ،در  ۴روز معامالتــی از پنــج روز هفتــه
گذشــته ( ۲۴تــا  ۲۷مــرداد مــاه) در بــورس انــرژی ،بــه
ترتیــب در نمــاد کــم بــاری روزانــه معــادل  ۴۲هــزار و ۵۶۰
مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  ۳۱۰هــزار و ۱۹
ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمــاد میــان بــاری روزانــه
معــادل  ۸۲هــزار و  ۲۶۰مــگاوات ســاعات بــرق بــا قیمــت
متوســط  ۳۴۰هــزار و  ۳۴۵ریــال بــر مــگاوات ســاعت
معاملــه شــد.
بــر اســاس اعــام شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران،
همچنیــن در نمــاد بــار پایــه روزانــه معــادل  ۴۹۸هــزار
و  ۷۹۲مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط ۳۳۳
هــزار و  ۸۵۴ریــال بــر مــگاوات ســاعت بیــن خریــداران
و فروشــندگان انــرژی معاملــه شــد و در نمــاد بــار پیــک
روزانــه هیــچ معاملــهای صــورت نگرفــت.
بــر ایــن اســاس ،ارزش معاملههــای انجــام شــده در ایــن
هفتــه ،بیــش از  ۲۰۷میلیــارد ریــال بــوده کــه در مقایســه با
هفتــه قبــل از آن ،رشــد قابــل توجهــی را نشــان میدهــد.

همکاری وزارت نیرو با صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
برای صدور ضمانت نامه های بانکی
مرکــز پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق و توســعه صــادرات
وزارت نیــرو آمادگــی خــود را بــرای همــکاری و حمایــت
هــای همــه جانبــه از شــرکت هــای صادرکننــده خدمــات
فنــی و مهندســی در زمینــه صــدور ضمانــت نامــه هــای
بانکــی اعــام کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون صــادرات انــرژی،
در راســتای اجــرای بندهــای  6 ،5و  8آییــن نامــه
حمایــت از صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
مصوبــه هیئــت وزیــران ،مرکــز پشــتیبانی صنایــع آب و
بــرق و توســعه صــادرات وزارت نیــرو آمادگــی خــود را
بــرای همــکاری و حمایــت هــای همــه جانبــه از شــرکت
هــای صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی در زمینــه

صــدور ضمانــت نامــه هــای بانکــی (موضــوع مــواد  5و
 6آییــن نامــه) و همچنیــن اخــذ تســهیالت تــا ســقف
 20درصــد مبلــغ قــرارداد بابــت تجهیــز کارگاه پــروژه
(موضــوع مــاده  8آییــن نامــه) بــا هماهنگــی کمیتــه
مــاده  19ســازمان توســعه تجــارت اعــام کــرد.
گفتنــی اســت چنانچــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی ،متقاضــی اســتفاده از ایــن تســهیالت باشــند،
الزم اســت درخواســت خــود را بــه صــورت کتبــی بــه
دبیرخانــه کمیتــه مــاده  19و رونوشــت درخواســت خــود
را بــه مرکــز پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق و توســعه
صــادرات وزارت نیــرو ارســال کننــد تــا اقدامــات الزم در
ایــن خصــوص انجــام شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در مدل قراردادهای
حوزه نیرو بازنگری
می شود
در قــرار دادهــای جدیــد زمــان شــروع پــروژه نــه از زمــان
مبادلــه قــرارداد بلکــه از زمــان پرداخــت اولیــن پیــش
پرداخــت در نظــر گرفتــه شــده اســت
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق ایــران و عضــو

فــــــــــدراســــــــــــیون صـــادرات انــــــــرژی و صـــــنایع وابســـته

ایـــــــــران از بازنگــری در قراردادهــای تیــپ حــوزه نیــرو در
کشــور خبــر مــی دهــد و مــی گویــد بــا همــکاری وزارت

نیــرو ،شــرکت توانیــر و ســندیکای بــرق و بعــد از چندمــاه
کار کارشناســی تغییراتــی در مــدل قراردادهــای ایــن
حــوزه شــکل گرفتــه اســت کــه مراحــل پایانــی خــود را
بــرای اجــرا طــی مــی کنــد .علیرضــا کالهــی صمــدی مــی
گویــد «:قراردادهایــی کــه در حــوزه نیــرو وجــود داشــت
بیشــتر یــک طرفــه بــود و در آن چنــدان بــه شــرایط ویــژه
ای کــه ممکــن بــود بــه وجــود بیایــد توجهــی نمــی شــد و
بــه نوعــی حقــوق فعــاالن بخــش خصوصــی و پیمانــکاران
نادیــده گرفتــه مــی شــد و ایــن موضــوع مشــکالت زیــادی
را بــه وجــود آورده بــود ،از همیــن رو ســندیکا به مســئوالن
وزارت نیــرو و توانیــر پیشــنهاد بازنگــری در مــدل و تیــپ
قراردادهــا را داد و کارهــای کارشناســی بــا همــکاری ایــن
نهادهــا شــروع شــد و در نهایــت بــه یــک قــرارداد جدیــد
رســیدیم کــه مراحــل پایانــی خــود را بــرای اجــرا طــی
مــی کنــد و بــه وزیــر ارائــه شــده اســت».
او بــا بیــان اینکــه قراردادهــای تیــپ جدیــد منطقــی اســت
و در آن بــه حقــوق همــه طرفیــن توجــه شــده اســت،
دربــاره ویژگــی قــرار دادهــای جدیــد مــی گویــد «:ایــن
مــدل قراردادهــا از انعطــاف بیشــتری برخــوردار اســت،
خســارت دیرکــرد در آن بــرای طرفیــن بــه صــورت
متقابــل دیــده شــده اســت درحالــی کــه پیــش از ایــن
بــرای پیمانــکار بــه عنــوان مثــال ایــن حقــوق دیــده
نشــده بــود ،همچنیــن حــق فســخ نیــز بــرای طرفیــن
در نظــر گرفتــه شــده کــه کمبــود ایــن موضــوع نیــز در
قراردادهــای قبلــی احســاس مــی شــد».
او در ادامــه بــه مهــم تریــن تغییــر صــورت گرفتــه در
مــدل قراردادهــای جدیــد اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد«:
در قــرار دادهــای جدیــد زمــان شــروع پــروژه نــه از زمــان
مبادلــه قــرارداد بلکــه از زمــان پرداخــت اولیــن پیــش
پرداخــت در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن موضــوع بســیار
مهمــی اســت البتــه بــرای نهایــی شــدن ایــن شــرایط بایــد
قانــون مناقصــات کشــور نیــز بازنگــری شــود زیــرا در آن
قانــون زمــان شــروع کلیــه قراردادهــا زمــان مبادلــه در
نظــر گرفتــه شــده و حــاال الزم اســت تــا از طریــق دولــت و
مجلــس بازنگــری صــورت گیــرد تــا امــکان ایــن تغییــر در
مــدل قراردادهــای جدیــد بخــش نیــرو بــه وجــود بیایــد».
کالهــی بــا اشــاره بــه ضعــف هایــی کــه در مــدل
قراردادهــای گذشــته وجــود داشــته اســت و چالــش
هایــی کــه بــه ایــن دلیــل شــکل گرفتــه ،مــی گویــد«:
قراردادهــای حــوزه نیــرو بــه خصــوص در ســال هــای

انـرژی
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گذشــته فعــاالن و پیمانــکاران ایــن بخــش را بــا چالــش
هــای بســیاری درگیــر کــرده اســت کــه همچنــان هــم
ادامــه دارد بــرای مثــال تعــداد زیــادی قــرار داد متوقــف
شــده هــم اکنــون وجــود دارد کــه بــه خاطــر شــکل
قراردادهــا و تغییــر و تحــوالت اقتصــادی در کشــور ماننــد
جهــش نــرخ ارز ،تشــدید تحریــم هــا و ...بــا بــن بســت رو
بــه رو شــده انــد و اتفاقــا بــرای حــل آن هــا بــا مســئوالن
وزارت نیــرو ،توانیــر و شــخص وزیــر جلســاتی داشــته
ایــم».
او در ادامــه مــی گویــد «:امضــا بخــش از ایــن قراردادهــا
حتــی بــه ســال هــای  85و  86بــاز مــی گــردد ولــی بعــد
بــه دلیــل جهــش  300درصــدی نــرخ ارز ،تحریــم هــا و...
عمــا قابــل اجــرا نبــوده انــد و متوقــف شــده انــد .شــما
در نظــر بگیریــد کــه در حــوزه نیــرو جنــس کار پــروژه هــا
صنعتــی اســت و بــرای انجــام آن هــا الزم بــه واردات انــواع
کابــل هــا و ...اســت کــه بــا نــرخ ارز مرتبــط بــوده ولــی
قراردادهــا ریالــی بســته شــده انــد و بعــد بــا جهــش ارز
انجــام کار غیرممکــن شــده و امــکان بازنگــری در قــرارداد
هــم وجــود نداشــته اســت».
او مــی گویــد «:در زمینــه حــل و فصــل مشــکل
قراردادهــای قبلــی ســندیکا فراخوانــی داد کــه حــدود
 1300پرونــده جمــع آوری شــد بعــد کارگروهــی روی این
پرونــده هــا در زمینــه هــای حقوقــی و فنــی کار کــرد و
در نهایــت از بیــن آن  79قــرار داد جــدا شــد کــه در آن
هــا  100درصــد تشــخیص بــر کوتاهــی و مقصــر بــودن
کارفرمــا ( کــه معمــوال توانیــر و یــا شــرکت هــای زیــر
مجموعــه وزارت نیــرو هســتند) بــود؛ پــس از ایــن بــرای
حــل مشــکل قراردادهــا بــا مســئوالن توانیــر و وزارت نیــرو
وارد مذاکــره شــدیم و حتــی دیــروز بــا وزیــر نیــر جلســه
ای داشــتیم زیــرا بــرای حــل بخشــی از مشــکالت نیــاز
بــه حکــم وزیــر و یــا اجــازه هیــات دولــت اســت .در نظــر
داشــته باشــید کــه بخشــی از تحــوالت اقتصــادی کــه در
ســال هــای گذشــته اتفــاق افتــاد ماننــد جهــش 300
درصــدی نــرخ ارز شــرایط بســیار ویــژه و اضطــراری را
شــکل داد کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود درحالــی کــه
کســی آن را در نظــر نمــی گیــرد؛ در قراردادهــای قبلــی
شــرایط ویــژه تنهــا شــامل جنــگ ،بالیــای طبیعــی و
شــرایط ماننــد ایــن هــا بــود .درحــال حاضــر همــه تــاش
مــا برایــن اســت کــه مشــکل قراردادهــای قبــل و فعــاالن
ایــن حــوزه را برطــرف کنیــم».
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را ميتــوان در رفتــار اقتصــادي خانوارهــا نســبت بــه
يارانــه نيــز ديــد .درصورتيكــه اگــر اصــول نظــام رفاهــي
را در كشــورمان بومــي ميكرديــم و بهجــاي يارانــه
نقــدي همگانــي ،اعتبــار خريــد كاالهــاي مصرفــي بــادوام
را ميداديــم ،شــاهد ايــن همــه تبعــات منفــي ناشــي از
پرداخــت يارانــه نقــدي نبوديــم و در عمــل تحريــك تقاضــاي
موثــر نيــز در بــازار كــرده بوديــم .بهمعنــاي ديگــر دولــت
بهجــاي 40هــزار ميليــارد تومــان هزينــه يارانههــا40 ،هــزار
ميليــارد تومــان الســي واقعــي گشــايش ميكــرد و بخــش
توليــد را هــم تــا ايــن حــد مبتــا بــه ركــود نميكرديم.اينهــا
همــه ميــراث بديمنــي اســت كــه از سياسـتهاي غلــط دولت
قبلــي بــراي دولــت يازدهــم بــه يــادگار مانــد و آن را هــم
در باتــاق گرفتــار كــرد .هرجومــرج احمدينــژادي كاري
كــرد كــه اگــر دولــت يازدهــم كاري نميكــرد كارســتان،
نميتوانســت نظــام را اصــاح كنــد.
نویسنده :علي شمس اردكاني كارشناس اقتصادي

عضویت ایران در بانک توسعه
آسیایی پیگیری می شود

عضویــت ایــران در بانــک توســعه آســیایی در دســتور کار
و اولویــت وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار گرفتــه
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون صــادرات انــرژی،
درخواســت عضویــت در بانــک توســعه آســیایی که از ســال
 1386بــه دالیــل سیاســی و از جملــه مخالفــت آمریــکا بــه
عنــوان ســهامدار عمــده ایــن بانــک ،محقــق نشــده بــود ،در
حــال حاضــر در دســتور کار وزارت امــور اقتصــادی و دارایی
قــرار دارد و رایزنــی بــرای عضویــت کشــورمان در بانــک
مزبــور بــا اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت دیپلماســی و بــا
هماهنگــی وزارت امــور خارجــه آغــاز شــده و در دســت
پیگیــری اســت.
گفتنــی اســت موضــوع عضویــت ایــران در بانــک
جدیدالتاســیس ســرمایه گــذاری زیرســاخت آســیا هــم در
دســتور کار و اولویــت وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار
دارد و ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه بــا محقــق شــدن
ایــن موضــوع در آینــده ای نزدیــک ،شــرکت هــای خدمــات
فنــی و مهندســی بتواننــد در مناقصــات پــروژه هــای تامیــن
مالــی شــده توســط ایــن بانــک حضــور پیــدا کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ااســتفاده از ظرفیتهــای انــرژی بــادی بــرای تولیــد بــرق
از محــل جــذب ســرمایهگذاری خارجــی بــرای احــداث
نیــروگاه بهتــر و بیشــتر محقــق میشــود تــا در کنــار جــذب
ســرمایهگذاری بــرای احــداث نیــروگاه و انجــام پروژههــا
فاینانــس فنــاوری ســاخت و تولیــد توربینهــا و ژنراتورهــا در
انــرژی بــادی نیــز رقــم بخــورد.
کشــور مــا بــه لحــاظ منابــع مختلــف انــرژی یکــی از
غنیتریــن کشــورهای جهــان اســت؛ چراکــه از یــک ســو
دارای منابــع گســترده ســوختهای فســیلی و تجدیدناپذیــر
نظیــر نفــت و گاز اســت و از ســوی دیگــر ظرفیــت فــراوان
انرژیهــای تجدیدپذیــر همچــون بــاد را دارد .بــا توســعه
نگرشهــای زیســتمحیطی و راهبردهــای صرفهجویانــه
در بهرهبــرداری از منابــع انرژیهــای تجدیدپذیــر اســتفاده
از انــرژی بــاد در مقایســه بــا ســایر منابــع انــرژی مطــرح در
بســیاری از کشــورهای جهــان رو بــه فزونــی گذاشــته و ایــن
در حالــی اســت کــه آنچنــان کــه بایــد و شــاید و متناســب بــا
ظرفیتهــای ایــران از ایــن انــرژی خــدادادی مشــابه انــرژی
خورشــیدی اســتفاده نشــده اســت .هرچنــد همایــون حائــری،
رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی صنایــع بــرق و آب
در ایــن زمینــه بــه مهــر گفتــه اســت« :درحالحاضــر حــدود
 ۳۰۰مــگاوات ظرفیــت انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور
وجــود دارد کــه براســاس برنامــه وزارت نیــرو ،قــرار اســت در
۱۰ســال آینــده حــدود ۸هــزار مــگاوات انرژیهــای بــادی و
خورشــیدی بــه ایــن ظرفیــت اضافــه شــود » .شــاید همیــن
ظرفیتهــا و جذابیتهاســت کــه برخــی از ســرمایهگذاران
کشــورهای خارجــی را بــر آن داشــته کــه بــه ایــران بیاینــد
و در البــهالی مذاکــرات سیاســی و اقتصــادی بــه موضــوع
انرژیهــای نــو هــم بپردازنــد .آنطــور کــه ایلنــا نوشــته
گیلــس دیکســون ،مدیرعامــل انجمــن علمــی انــرژی بــادی
اروپــا گفتــه اســت کــه ظرفیــت انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه
ویــژه انــرژی بــادی در ایــران خیلــی زیــاد و حتــی بیشــتر از
اروپاســت و امیــد اســت بــه انــدازه کافــی روی ایــن ظرفیــت
ســرمایهگذاری شــود .چراکــه بــا توجــه بــه وزش خــوب بــاد
در ایــران هزینــه تولیــد بــرق از آن میتوانــد بســیار پاییــن
بیایــد و حتــی کمتــر از اروپــا و تــا نــرخ  ۶۰ســنت یــورو هــم
برســد .شــاید همیــن اشــتیاق خارجیهــا در کنــار ضــرورت
جلوگیــری از افزایــش آلودگیهــای زیســتمحیطی ناشــی
از تولیــد بــرق از ســوختهای فســیلی باعــث شــده کــه بــه
ظرفیتهــای تولیــد بــرق در کشــور مــا بیشــتر توجــه شــود.

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

سهـم مـا از بـادهـا؟
برگــزاری کنفرانــس انــرژی بــادی در اواخــر تیــر امســال مویــد
توجــه بــه ایــن ظرفیــت خــدادادی اســت.
بایدهای ایجاد مزرعههای بادی
پیــام باقــری ،عضــو هیاتمدیــره و رییــس کمیتــه صــادرات
صنعــت بــرق در ایــن زمینــه بــه صمــت گفــت :امــروز ظرفیــت
تولیــد صنعــت بــرق مــا در حالــی بــه ۷۵هــزار مــگاوات رســیده
کــه ســهم تولیــد بــرق از محــل نیروگاههــای بــادی ناچیــز
اســت .مجمــوع نیروگاهــای تجدیدپذیــر منهــای نیروگاههــای
آبــی زیــر یــک درصــد اســت و بایــد گفــت نیروگاههــای بــادی
از ایــن مقــدار نیــز بســیار ناچیزتــر اســت .از ای ـنرو میتــوان
گفــت کــه مــا از محــل نیروگاههــای بــادی ســهم قابــل
توجهــی در تولیــد بــرق نداریــم .ایــن در حالــی اســت کــه در
کشــور مــا ظرفیــت تولیــد بــرق در نیروگاههــای بــادی وجــود
دارد .کافــی اســت اطلــس بــادی کشــور را مطالعــه کنیــم تــا
بتــوان اســتعداد ذاتــی کشــور را بــه لحــاظ آب و هوایــی و
مناطــق قابــل قبولــی کــه میتــوان در آنهــا مزرعــه بــادی
ایجــاد کــرد ســنجید .بــا ایــن حــال متاســفانه در ایــن زمینــه
کار زیــادی انجــام نشــده و دلیــل آن اتــکای تولیــد بــرق از
محــل ســوختهای فســیلی اســت .باقــری افــزود :ارزان بــودن
ســوخت فســیلی و در دســترس بــودن آن باعــث شــده کــه
ســرمایهگذاری چندانــی در زمینــه انــرژی بــادی نشــود .البتــه
بــا توجــه بــه برنامههــای وزارت نیــرو بــرای آینــده در راســتای
تولیــد بــرق و اضافــه شــدن ۱۰هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت
تولیــد بــرق از محــل انرژیهــای تجدیدپذیــر بایــد شــاهد

پیشــرفتهای قابــل توجهــی در اســتفاده از انــرژی بــادی
باشــیم.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت تولیــد بــرق از محــل نیروگاههــای
بــادی گفــت :مســیر تولیــد بــرق از انــرژی بــادی همــوار
نمیشــود مگــر اینکــه مشــکالت پیــش روی ایــن صنعــت
برداشــته شــده و نقــش بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق
و ســرمایهگذاری در انرژیهــای تجدیدپذیــر بیشــتر شــود.
همچنیــن بایــد مســیر ورود ســرمایهگذار بخــش خصوصــی
در ایــن صنعــت هموارتــر شــود .بــه یــاد داشــته باشــیم کــه
جذابیــت انرژیهــای تجدیدپذیــر بــرای خارجیهــا بســیار
باالســت بنابرایــن اگــر ایــن مســائل حل شــود میتــوان امیدوار
بــود در ســالهای آینــده از ظرفیتهــای انــرژی تجدیدپذیــر
و بهویــژه بــاد اســتفاده کنیــم؛ چراکــه ایــن موضــوع منطبــق
بــا تعهــدات ایــران بــه کنوانســیونهای بینالمللــی پیرامــون
کاهــش آلودگــی محیطزیســت اســت کــه یکــی از راههــای
تحقــق ایــن هــدف پیــش رفتــن بــه ســوی تولیــد بــرق از
محــل انرژیهــای تجدیدپذیــر خواهــد بــود.
ثبات در تعرفهها
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرییــس کمیســیون انــرژی اتــاق
بازرگانــی ایــران و دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته ایــران در ایــن زمینــه بــه صمــت گفــت :حدود
۲۵هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق از محــل انرژیهــای
بــادی در سراســر ایــران در اطلــس ســازمان انرژیهــای نــو و
البتــه متوســط ســرعت نیــروگاه بــادی روی  ۵و  ۶متــر بــرای
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ایــن ظرفیــت شناســایی شــده اســت .در حالــی کــه امــروزه
نســل جدیــد انرژیهــای بــادی را شــاهد هســتیم کــه در
 ۵/۳متــر در ثانیــه نیــز تــوان کافــی و الزم را میتواننــد
داشــته باشــند بنابرایــن میتــوان بــه میــزان ظرفیــت اعــام
شــده در آینــده نیــز اضافــه کــرد .صالحــی بــا تاییــد بــر
ظرفیتهــای تولیــد بــرق از انــرژی بــادی گفــت :تــا امــروز
شــاید آنچنــان اســتقبالی از ســرمایهگذاری در ایــن بخــش
نشــده بــود؛ چراکــه قوانیــن و چارچوبهــای اســتانداردی
بــرای دولــت کــه از محــل بودجــه تعریــف شــده ،بــرق حاصــل
از انرژیهــای بــادی را خریــداری کنــد وجــود نداشــت امــا بــه
تازگــی تعرفههایــی تعریــف شــده کــه ســرمایهگذار بتوانــد
بــه ســرمایهگذاری در ایــن بخــش نیــز وارد شــود .وی بــا
اشــاره بــه فرصتهــای پســابرجام بــرای اســتفاده از ظرفیــت
انرژیهــای بــادی گفــت :در هیاتهایــی از کشــورهای
مختلــف کــه بــه کشــور مــا میآمدنــد شــرکتهای مطرحــی
در زمینــه فعالیــت و ســرمایهگذاری در انرژیهــای نــو
وجــود داشــتند کــه عالقهمنــد بــه ســرمایهگذاری بودنــد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تعرفههــای کشــور مــا بــرای
ســرمایهگذاری نیــز مناســب اســت از ایـنرو در صــورت جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی در زمینــه انــرژی بــادی بــازده بســیار
خوبــی بــرای کشــور خواهــد داشــت .صالحــی معتقــد اســت
یکــی از موانــع اســتفاده از ظرفیتهــای احــداث نیروگاههــای
بــادی و مشــارکت و جــذب ســرمایهگذاری خارجــی بــه ایــن
دلیــل اســت کــه اقتصــاد کشــور مــا نفتــی اســت و همیــن
ارزانــی نفــت موجــب بیرغبتــی یــا کمتــر فکــر کــردن بــه
انرژیهــای نــو شــده اســت .بــا ایــن حــال توجــه دولــت
بــه ایــن بخــش و اهمیــت کــم کــردن آالیندگــی محیــط
باعــث شــده کــه بــه موضــوع انرژیهــای پــاک و احــداث
نیروگاههــای بــادی نیــز بیشــتر توجــه شــود .نایبرییــس
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران دربــاره چشــمانداز
اســتفاده از ظرفیتهــای انــرژی بــادی گفــت :بــا توجــه بــه
اســتقبال ســرمایهگذاران چشــمانداز خوبــی در ایــن صنعــت
دیــده میشــود .البتــه بایــد تــاش شــود کــه تعرفههــا در
ســرمایهگذاری انــرژی بــادی بــرای یــک دوره ۱۰ســاله
تثبیــت شــود تــا در نتیجــه آن ســرمایهگذاران بیشــتری در
ایــن بخــش جــذب شــوند و در کنــار جــذب ســرمایهگذاری
بــرای احــداث نیــروگاه و انجــام پروژههــای فاینانــس فنــاوری
ســاخت و تولیــد توربینهــا و ژنراتورهــا در انــرژی بــادی نیــز
رقــم بخــورد .بــه عبارتــی ســرمایهگذاری ،انتقــال فنــاوری و
مدیریــت آن در راســتای هــم محقــق شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده
هــای نفتــی بــا اعــام اینکــه هــم اکنــون بــرای افزایــش
صــادرات فرآوردههــای نفتــی بــه ویــژه گازوئیــل در بنــادر
اخـــبــار کــوتـــــاه
و پایانههــای نفتــی بــا محدودیتهــای زیرســاختی روبــرو
هســتیم ،اظهــار داشــت :در شــرایط فعلــی امــکان صــادرات
افزایش  ۲۰درصدی صادرت غیر نفتی
علــی طیــب نیــا عصــر ســه شــنبه در نشســت هــم اندیشــی انــواع فــرآورده نفتــی تــا ســقف  ۵۰۰هــزار بشــکه در روز
مدیــران و فعــاالن اقتصــادی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار وجــود دارد.
داشــت :صــادرات غیــر نفتــی کشــور حــدود ۲۰درصــد
سقوط آزاد درآمد نفتی اعضای اوپک
افزایــش داشــته اســت و صــادرات کاالهــا از لحــاظ وزنــی
ســازمان اطالعــات انــرژی آمریــکا ( )EIAپیــش بینــی کــرد
۳۵درصــد رشــد کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه تحقــق آرامــش نســبی در کشــور ،بیــان کــه درامــد خالــص صــادرات نفــت اوپــک در ســال ٢٠١٦
کــرد :دولــت درســه ســال گذشــته از شــرایط بحرانــی بــه  ٣٤١میلیــارد دالر کاهــش خواهــد یافــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ترنــد ،ســازمان اطالعــات
حاکــم بــر کشــور عبــور کــرده اســت.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بیــان کــرد :در دولــت تدبیــر انــرژی امریــکا پیــش بینــی کــرده اســت کــه درآمــد
و امیــد شــاهد تنــش هــای زیــادی بودیــم امــا در حــال صادراتــی اوپــک در ســال آینــده بــه ســطح  ٤٢٧میلیــارد
دالر برســد.
حاضــر آرامــش بــر تنــش هــا حاکــم شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :فعــاالن اقتصــادی و سیاســی خارجــی ســازمان اطالعــات انــرژی امریــکا در گزارشــی افــزود:
بــه طــور مکــرر بــه کشــورمان ســفر میکننــد کــه ایــن باتوجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی،
امــر آینــده بســیاری خوبــی بــرای توســعه اقتصــاد کشــور درامــد اعضــای اوپــک از صــادرات نفــت کاســته شــده
اســت .میانگیــن قیمــت ماهانــه نفــت برنــت از  ١١٢دالر
رقــم مــی زنــد.
وی ادامــه داد :در ســال هــای قبــل از فعالیــت دولــت در ژوئــن  ،٢٠١٤در دســامبر  ٢٠١٥بــه ســطح  ٣٨دالر
رشــد اقتصــادی کشــور  ۶.۸درصــد کاهــش داشــته اســت و ســقوط کــرد کــه ایــن مســاله درآمدهــای اوپــک را بــه
تــورم  ۴۰درصــد بــود کــه عوامــل مختلفــی ماننــد تحریــم شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
و بــه دنبــال آن کاهــش قیمــت نفــت اقتصــاد کشــور را در براســاس ایــن گــزارش ،درامــد اعضــای اوپــک از صــادرات
نفــت در ســال  ٢٠١٥چیــزی معــادل  ٤٠٤میلیــارد دالر
شــرایط بــدی قــرار داده بــود.
بــوده اســت .رقمــی کــه نســبت بــه درآمــد  ٧٥٣میلیــارد
ظرفیت صادرات فرآورده نفتی ایران به  ۵۰۰هزار دالری ســال  ٢٠١٤کاهشــی  ٤٦درصــدی را تجربــه کــرده
اســت.
بشکه رسید
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،عبــاس کاظمــی در جمــع ایــن ســازمان در ادامــه گــزارش خــود اعــام کــرده اســت
خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیــت راه انــدازی طرحهــای کــه اعضــای اوپــک وابســتگی یکســانی بــه درامدهــای نفتی
جدیــد بنزیــن ســازی کشــور ،گفــت :طــرح بنزیــن ســازی ندارنــد .بــه طــور مثــال ،اندونــزی پنــج درصــد و عــراق ٩٩
پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس تــا  ۲۰شــهریورماه پیــش درصــد از درامــد صادراتــی خــود را مدیــون نفــت هســتند.
راه انــدازی و پیــش بینــی مــی شــود تــا آبــان مــاه ســال ایــن گــزارش مــی افزایــد :کشــورهایی کــه دارایــی هــای
مالــی بیشــتری دارنــد ،همچــون عربســتان ســعودی،
جــاری بــه طــور کامــل راهانــدازی شــود.
معــاون وزیــر نفــت همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش کویــت ،قطــر و امــارات آســیب کمتــری از دیگــر کشــورهای
صــادرات انــواع فرآوردههــای نفتــی از ایــران ،تصریــح کــرد :نفتــی ماننــد عــراق ،نیجریــه و ونزوئــا متحمــل شــده انــد.
بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ یکصــد ســاله صنعــت
جهش  ٤٣درصدی واردات بزرگترین واردکننده
نفــت روزانــه  ۴۰۰هــزار بشــکه انــواع فــرآورده نفتــی
نفت هند از ایران
توســط ایــران بــه بازارهــای منطقــه ای و جهانــی صــادر
شــرکت نفتــی اســار هنــد ،بزرگتریــن خریــدار نفــت ایــران
مــی شــود.

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

در هنــد در مــاه ژوئیــه شــاهد رشــد  ٤٣,٢درصــدی واردات
نفــت از ایــران در مقایســه بــا ســال گذشــته بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس آمارهــای دریافتــی از محــل
ورود نفتکــش هــا ،بزرگتریــن خریــدار نفــت هنــد٤٣ ،
درصــد نفــت بیشــتر از ایــران در مــاه ژوئیــه دریافــت کــرده
اســت.
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه اســار در مــاه گذشــته ،روزانــه
بــه طــور میانگیــن  ١٨٦هــزار بشــکه نفــت از ایــران وارد
کــرده اســت کــه نســبت بــه مــاه پیــش از آن هــم ٤,٤
درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد.
براســاس ایــن گــزارش ،واردات نفــت اســار از ایــران در
هفــت مــاه نخســت ســال  ٢٠١٦بــه طــور میانگیــن معــادل
 ١٥٨هــزار بشــکه در روز بــوده اســت ،درحالــی کــه ایــن
شــاخص در ســال پیــش از آن ١٠٣ ،هــزار و  ٧٠٠بشــکه
در روز بــوده اســت .ســال گذشــته ایــن واردکننــده نفتــی
بخــش خصوصــی مجبــور بــود بــه دلیــل فشــارهای ناشــی
از تحریــم ،میــزان واردات نفــت خــود از ایــران را محــدود
کنــد.
از ســوی دیگــر ،ســهم ایــران از مجمــوع واردات نفتــی اســار
در بــازه زمانــی ژانویــه تــا ژوئیــه بــه  ٤٤درصــد افزایــش
یافتــه اســت .ایــن درحالــی اســت کــه ایــن ســهم در ســال
گذشــته  ٣٠درصــد بــوده اســت
همکاری با  ٤کشور جدید برای صادرات گاز
ویکــرد صنعــت گاز در ســایه دســتاوردهای برجــام ،توســعه
مناســبات اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه بــر محــور
تجــارت گاز طبیعــی قــرار گرفــت و هــم اکنــون مذاکــره بــا
چهــار طــرف تجــاری جدیــد در جریــان اســت و در آینــده
نزدیــک ،گاز تولیــدی از بزرگتریــن مخــزن جهــان بــه
چنــد بــازار منطق ـهای دیگــر عرضــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــران هــم اکنــون بــا چهــار کشــور
ترکیــه ،آذربایجــان ،ارمنســتان و ترکمنســتان در تجــارت
گاز مشــارکت دارد و شــهروندان عراقــی نیــز بــزودی بــرق
تولیــدی بــا گاز عرضــه شــده ایــران را مصــرف خواهنــد
کــرد.
ن و بلندمــدت صنعــت گاز ایــران نفــوذ بــه
راهبــرد میــا 
بــازار گاز اروپــا و ایجــاد محــوری فعــال بــر اســاس تجــارت
گاز طبیعــی بــا قــاره ســبز بــا هــدف کســب ســهمی
شایســته بــرای نخســتین دارنــده ذخایــر گازی جهــان و
کاهــش آســیب پذیــری اقتصــاد ملــی در جریــان نوســانات
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سیاســی و افزایــش تــاب آوری اقتصــاد ملــی بــر مبنــای
روابــط مســتحکم چندجانبــه بــا اقتصــاد جهانــی اســت.
از ســوی دیگــر در طــول فعالیــت دولــت یازدهــم بیــش
از  ٦٠٠میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعــی تولیــد و پاالیــش
شــده اســت کــه ایــن مقــدار در مقایســه بــا عملکــرد دولــت
گذشــته ،رشــد  ٢٨درصــدی را نشــان مــی دهــد.
در ایــن راســتا و بــا هــدف انتقــال ایــن مقــدار گاز برداشــت
شــده از منابــع و همچنیــن پایــداری در عرضــه گاز ،با رشــد
بــاالی پنــج درصــد حــدود یکهــزار و  ٨٣٢کیلومتــر خــط
انتقــال گاز جدیــد ســاخته شــد و پنــج ایســتگاه تقویــت
فشــار بــا  ١٣توربوکمپرســور نیــز مــورد بهــره بــرداری قــرار
گرفــت.
هــم اکنــون در مجمــوع  ٣٧هــزار کیلومتــر خطــوط انتقــال
گاز در کشــور اجــرا شــده و تعــداد ایســتگاههای تقویــت
فشــار و توربوکمپرســورها نیــز بــه ترتیــب  ٧٦و  ٢٥٧مــورد
افزایــش یافتــه اســت.
آذربایجان آماده سوآپ نفت با ایران شد
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس محســن
پــاک آئیــن ،ســفیر ایــران در جمهــوری آذربایجــان از
آمادگــی ایــن کشــور بــرای از ســرگیری عملیــات ســوآپ
نفــت خــام خبــرداده اســت.
هفتــه گذشــته ســید پیــروز موســوی در جمــع خبرنــگاران
اعــام کــرده بــود قــرار اســت مذاکــرات جــدی بــا برخــی
از کشــورهای همســایه از جملــه قزاقســتان و روســیه و
آذربایجــان بــرای از ســرگیری عملیــات ســوآپ در هفتــه
جــاری انجــام شــود کــه در صــورت نهایــی شــدن ســوآپ
نفــت خــام تــا اواخــر مــاه جــاری اجرایــی خواهــد شــد.
بــه گفتــه مســؤوالن شــرکت ملــی نفــت ایــران پایانــه نــکار
دارای ظرفیــت انتقــال روزانــه  120هــزار بشــکه نفــت خــام
حــوزه خــزر را دارد کــه بــا بهرهبــرداری از طــرح هــای
جدیــد ظرفیــت ایــن پایانــه بــه  500هــزار بشــکه نیــز مــی
رســد.
هــم اکنــون فراینــد تدویــن قــرار دادهــای ســوآپ تکمیــل
شــده اســت بــه طــوری کــه ظاهــرا ایراداتــی کــه ایــن
قــرارداد در ســالهای پیــش از توقــف داشــت برطــرف شــده
تــا عملیــات ســوآپ واقعــی نفــت خــام صــورت گیــرد و
دیگــر شــاهد خریــد و فــروش نفــت خــام میــان دو کشــور
نباشــیم.
براســاس توافــق ســوآپ کــه از ســال  ١٩٩٧آغــاز شــد،
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ایــران نفــت خــام جمهــوری آذربایجــان ،قزاقســتان و
ترکمنســتان را در پایانــه نفتــی شــمال دریافــت مــی کــرد
و معــادل حجــم آن را از پایانــه خلیــج فــارس بــه بازارهــای
جهانــی تحویــل مــی داد .ایــن فراینــد از ســال ٢٠١٠
توســط وزیــر وقــت نفــت تعلیــق شــد .ســوآپ نفــت ایــن
امــکان را هــم در اختیــار ایــران مــی گذاشــت کــه نفــت
دریافتــی از پایانــه شــمال را بــه مناطــق شــمالی کشــور
تحویــل دهــد.
نقش بخش خصوصي در استحكام روابط اقتصادي
ايــــــــران
حمدجــواد ظريــف كــه در پنجميــن روز از ســفر دورهيــي
خــود بــه امريكايالتيــن بــه بوليــوي ســفر كــرده بــود ،در
ديــدار بــا اوو مورالــس رييسجمهــوري ايــن كشــور ،اظهــار
داشــت :مايليــم در كنــار روابــط بســيار خــوب سياســي،
روابــط اقتصــادي دوجانبــه را هــم گســترش داده و تعميــق
ببخشــيم .بــه هميــن منظــور يــك هيــات بــزرگ تجــاري
بــا اينجانــب بــه بوليــوي آمدنــد .وي همچنيــن بــا ابــراز
خرســندي نســبت بــه امضــاي يادداشــت تفاهــم همــكاري
صلحآميــز فضايــي بيــن دو كشــور ،خاطرنشــان كــرد :ايــران
و بوليــوي در زمينههــاي سياســي و بينالمللــي ديدگاههــا
و مواضــع مشــتركي دارنــد .مورالــس نيــز در ايــن ديــدار،
بــا بيــان اينكــه ،تجربــه بســيار خوبــي از همكاريهــاي
دوجانبــه داريــم و مايليــم ايــن همكاريهــا را گســترش
دهيــم ،بــر گســترش همكاريهــا در زمينههــاي گوناگــون
ماننــد كشــاورزي ،علــوم و تكنولــوژي ،مالــي و بانكــي
تاكيــد كــرد .بــه گــزارش اداره كل ديپلماســي رســانهيي،
وزيــر خارجــه كشــورمان همچنيــن بــا حضــور در نشســت
مشــترك اقتصــادي دو كشــور كــه وزيــر خارجــه و وزيــر
تجــارت بوليــوي نيــز در آن شــركت داشــتند ،بااشــاره بــه
حضــور كارآفرينــان ايــران و بوليــوي در ايــن نشســت ،آن را
نشــانگر عالقــه بخشهــاي خصوصــي و دولتــي دو كشــور
بــراي اســتفاده از امكانــات و مزيتهــاي مكمــل دو كشــور
در راســتاي توســعه و پيشــرفت اقتصــادي عنــوان كــرد .وي
افــزود :از ديــدگاه ايــران بخــش خصوصــي موتــور محركــه
توســعه اقتصــادي جمهــوري اســامي ايــران اســت و حضــور
بخــش خصوصــي ميتوانــد اســتحكام روابــط اقتصــادي دو
كشــور را تضميــن كنــد .ظريــف همچنيــن تصريــح كــرد:
ارتباطاتــي كــه امــروز بيــن بخشهــاي خصوصــي و دولتــي
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صادراتــی ایــران روز بــه روز افزایــش یابــد و بــا توجــه
دو كشــور ايجــاد خواهــد شــد زمينهســاز همكاريهــاي بــه دانــش فنــی و شــبکه بازاریابــی قــوی کــه طرفهــای
گســتردهتر دو كشــور اســت.
خارجــی دارنــد ،میتــوان از ظرفیــت آنهــا بــرای رشــد
صــادرات اســتفاده کــرد.
ساخت نیروگاه  ۳هزار مگاواتی در عراق توسط یک  وی ادامــه داد :امــروز بایــد بــه هــر میــزان کــه از خــارج از
شرکت ایرانی
کشــور کاال وارد میکنیــم ،معــادل صــادرات نیــز داشــته
اینکــه
بیــان
بــا
تجــارت
وزیــر صنعــت ،معــدن و
باشــیم تــا کشــور بــه رشــد اقتصــادی دســت یابــد.
ســرمایهگذاری خارجــی بایــد بــه توســعه صــادرات غیــر
نفتــی در ایــران بینجامــد گفت:یــک شــرکت ایرانــی  3هــزار
مذاکرات ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیهای-
مــگاوات نیــروگاه در کشــور عــراق احــداث خواهــد کــرد.
بلژیکی نهایی شد
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــهمیرزاد ،محمدرضــا محســن طــرز طلــب در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
نعم ـتزاده ظهــر امــروز در بازدیــد از بخشهــای مختلــف خبرگــزاری فــارس در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ظاهــرا ً
شــرکت آریاترانســفو در شــهمیرزاد کــه بــا حضــور معــاون تــا پایــان هفتــه جــاری قــرارداد ســاخت نیــروگاه توســط
اول رئیــس جمهــور بــه بهرهبــرداری رســید بــا اشــاره شــرکت یونیــت ترکیــه در ایــران مبادلــه و امضــای نهایــی
بــه ظرفیتهــای تولیــدی و صادراتــی کشــورمان بیــان خواهــد شــد ،گفــت :هنــوز مجوزهــای آن اخــذ نشــده
داشــت :هفتــه دولــت فرصــت مناســبی بــرای تجلیــل از اســت ،فعـ ً
ا مذاکــرات تمــام شــده و در حــال حاضــر یــک
خدمــات دولتمــردان بــوده و بایــد در ایــن مــدت بخشــی از پروســه اداری میخواهــد کــه بــه وزارت نیــرو ارســال شــود.
تالشهــای  3ســال اخیــر دولتمــردان بازگــو شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ظاهــرا ً روز گذشــته
در
ـفو
وی بیــن کــرد :بــا احــداث واحــد تولیــدی آریاترانسـ
«آیســال» مدیرعامــل شــرکت یونیــت ترکیــه بــا
شــهمیرزاد ،در صنعــت تولیــد انــواع ترانســفورماتورهای چیتچیــان وزیــر نیــرو دیــدار کــرده و قــرارداد در حــال
توانهــای قــدرت بــه رتبــه قابــل قبولــی خواهیــم رســید نهایــی شــدن اســت ،گفــت :پایــه و مباحــث قــراردادی و
و بایــد تــاش شــود محصــوالت ایــن واحــد تولیــدی بــه مذاکــرات بــه اتمــام رســیده اســت و بایــد مجوزهــای الزم
صــادرات برســد.
آن اخــذ و کار اداری آن انجــام شــود و زمانــی کــه 100
اکنــون
م
ه
افــزود:
تجــارت
و
معــدن
وزیــر صنعــت،
درصــد بــه اتمــام رســید آن را اعــام خواهیــم کــرد.
بــه
دارد،
بخــش
ایــن
در
زنجــان
اســتان
تولیداتــی کــه
طرزطلــب در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه میشــود تــا
بازارهــای داخلــی و خارجــی صــادر میشــود و جمهــوری پایــان هفتــه جــاری ایــن موضــوع نهایــی خواهد شــد،گفت:
اســامی ایــران در صنعــت بــرق خودکفــا شــده اســت .قانون ـاً تــا زمانــی کــه ابــاغ وزارت نیــرو را نداشــته باشــیم
نعمــتزاده گفــت :یــک شــرکت ایرانــی  3هــزار مــگاوات براســاس قانــون امــکان امضــاء و ابــاغ را نداریــم چــرا کــه
نیــروگاه در کشــور عــراق احــداث خواهــد کــرد کــه براســاس همیــن قانــون بایــد مذاکــره و ســپس تنظیــم
ظرفیــت بســیار خوبــی بــوده و نشــاندهنده توانمنــدی قــرارداد شــود و آن را بــه وزارت نیــرو ارائــه دهیــم و وزارت
بــاالی متخصصــان ایرانــی اســت.
نیــرو بررسـیها را انجــام و ســپس بــه شــرکت تولیــد بــرق
حــدود
تــا
کشــور
صنعتگــران
وی افــزود :مشــکالت
حرارتــی ابــاغ کنــد.
زیــادی برطــرف شــده و در دوران پســابرجام ،بســیاری طــرز طلــب ادامــه داد :ابتــدای هفتــه جــاری مباحــث
از شــرکتهای خارجــی بــه ســرمایهگذاری در ایــران قــراردادی بــا مســئوالن شــرکت یونیــت ترکیــه انجــام
عالقهمنــدی نشــان میدهنــد.
شــده بــود کــه بــر روی ایــن مباحــث و جزئیــات بــا شــرکت
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :ســرمایهگذاریهای یونیــت بــه تفاهــم رســیدیم.
خارجــی در کشــورمان بایــد بــا هــدف توســعه صــادرات و مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی بــا
همــکاری مشــترک انجــام شــود و بســیار پســندیده اســت اشــاره بــه اینکــه امضــای قــرارداد در هفتــه جــاری بعیــد
کــه ایــران بتوانــد ســرمایهگذاری خارجــی را بــه منظــور اســت گفــت :مجوزهــای الزم همــان ابــاغ وزارت نیــرو
توســعه صــادرات غیــر نفتــی ب ـهکار گیــرد.
اســت و کارهــا از ســوی شــرکت بــرق حرارتــی نهایــی شــده
نعمــتزاده بیــان کــرد :بایــد تــاش کــرد تــا توانمنــدی
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اســت .قــرارداد در حــال تنظیــم اســت و بــه وزارت نیــرو
ارســال خواهــد شــد تــا اگــر مــورد قبــول واقــع شــد وزارت
نیــرو آن را ابــاغ کنــد تــا اقدامــات الزم انجــام گیــرد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مبلــغ قــرارداد
ســاخت نیــروگاه بــا شــرکت ترکیهای-بلژیکــی کاهــش
یافتــه اســت ،گفــت :بــه هیــچ وجــه اینطــور نیســت 3
میلیــارد دالر بــرآورد مــا اســت و حداکثــر هــم  5هــزار
مــگاوات احــداث خواهــد شــد.
آغاز فعاليت كميسيون مشترك تجاري ایران و
استرالیا
رييسجمهــوري ،روابــط بانكــي را بــراي توســعه ســطح
همكاريهــاي اقتصــادي مهــم دانســت و گفــت :ايــران
و اســتراليا در زمينــه توســعه و تعميــق روابــط اقتصــادي
و تجــاري در چارچــوب منافــع ملــي و مشــترك تــاش
كننــد .حســن روحانــي روز يكشــنبه هنــگام دريافــت
اســتوارنامه «آيــان ديويــد گرنــج بيگــز» ســفير جديــد
اســتراليا بــه گزارشهــاي نگرانكننــده در مــورد وضعيــت
پناهجويــان در اســتراليا اشــاره كــرد و گفــت :اميدواريــم
اســتراليا نســبت بــه پناهجويــان در چارچــوب قوانيــن و
مقــررات بينالمللــي رفتــار كنــد و ايــن موضــوع از نظــر
انســاني بــراي همــه مــا حايــز اهميــت اســت« .آيــان ديويــد
گرنــج بيگــز» ســفير جديــد اســتراليا در تهــران بــا اشــاره
بــه ضــرورت آغــاز فعاليــت كميســيون مشــترك تجــاري
ايــران و اســتراليا و همچنيــن ســفر آتــي وزيــر تجــارت ايــن
كشــور بــه ايــران اظهــار داشــت :ايــن فرصتــي مناســب براي
ارتقــا و گســترش روابــط بيــن مــردم دو كشــور اســت.
بــه گــزارش ايرنــا ،روحانــي ديــروز در ديــدار «يــوري
الزارچيــك» ســفير جديــد بــاروس در ايــران ،بــر ضــرورت
گســترش روابــط و تعامــات همهجانبــه ميــان دوكشــور
بــه ويــژه در زمينههــاي سياســي ،اقتصــادي و تجــاري
تاكيــد كــرد« .يــوري الزارچيــك» ســفير جديــد بــاروس
در ايــران نيــز در ايــن ديــدار ضمــن تقديــم اســتوارنامه
خــود بــه رييسجمهــوري كشــورمان ،روابــط دوكشــور
را دوســتانه و اســتوار بــر پايــه اعتمــاد و احتــرام متقابــل
دانســت و افــزود :امــروز در شــرايط پــس از موفقيــت بــزرگ
ايــران در مذاكــرات هســتهيي و رســيدن بــه برجــام،
فرصتــي بــراي توســعه همكاريهــا و مناســبات ميــان
ايــران و بــاروس بــه وجــود آمــده كــه بايــد از آن بــه
بهتريــن شــكل اســتفاده كنيــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعالم آمادگی اتریش
برای همکاری با شرکت
صانیر در ساخت نیروگاه

تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) از اعــام آمادگــی
اتریشــی هــا بــرای همــکاری بــا صانیــر در ســاخت نیــروگاه
و انجــام پــروژه هــای مشــترک در ســایر کشــورها خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا از شــرکت صانیــر« ،بهمــن صالحــی»
امــروز (شــنبه) در دیــدار بــا مســووالن شــرکت «ادیبرخــت»
اتریــش ( )ODEBRECHT Groupگفــت :صانیــر بــرای ادامــه
و گســترش فعالیــت هــای خــود بــرای حضــور در بازارهــای
جهانــی برنامــه ریــزی کــرده اســت.
وی افــزود :ایــران پــس از کشــورهای آمریــکا و روســیه از
نظــر نیــروی انســانی فــارغ التحصیــل رشــته های مهندســی،

دستاوردهای سه ساله
دولت در بخش برق
تهــران -ایرنــا -وزارت نیــرو در ســه ســال دولــت یازدهــم
توانســته مســیر خوداتکایــی در بخــش هــای مختلــف خــود
بویــژه صنعــت بــرق را گســترش دهــد بــه طــوری کــه
ظرفیــت نیروگاهــی کشــور بــه  75هــزار و  199مــگاوات
رســیده و بــرق رســانی بــه روســتاهای بــاالی  10خانــوار تــا
پایــان امســال بــه ســرانجام مــی رســد.
[دســتاوردهای ســه ســاله دولــت در بخــش برق/ارتقــای
ظرفیــت نیروگاهــی و خوداتکایــی در تولیــد 90درصــد
فنــاوری هــا]
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،وزارت نیــرو اعــام
کــرده کــه کمتریــن تاثیــر از تحریــم هــای تحمیلــی ســال
هــای گذشــته بــه ایــن وزارتخانــه رســیده و خوداتکایــی صــد
درصــدی در عرصــه هــای مهــم خدمــات بــرق همچنــان
ادامــه دارد.
بــه گفتــه «حمیــد چیــت چیــان» وزیــر نیــرو ،بیــش از 90

انـرژی
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حایــز رتبــه ســوم اســت کــه امــروز بــه ســرمایه بزرگــی برای
کشــور بــدل شــده اســت .
صالحــی ادامــه داد :اقتصــاد ایــران در حــال توســعه بــوده
و صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در دســتور کار آن
اســت.
ایــن مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه صانیــر بــرای حضــور در
بازارهــای جدیــد جهانــی نیازمنــد شــرکای قــوی و مــورد
اطمینــان اســت ،گفــت :صانیــر مــی توانــد بــه عنــوان
شــریک ( )joint ventureدر اجــرای پــروژه هــا بــا ایــن
شــرکت اتریشــی همــکاری داشــته باشــد.
بــه گفتــه صالحــی  ،هــم اینــک نزدیــک بــه هفــت میلیــارد
و  600میلیــون دالر مذاکــره مســتقیم بــرای اجــرای پــروژه
هــا توســط صانیــر صــورت گرفتــه و آمــاده بهــره بــرداری و
همــکاری هــای اجرایــی اســت.
مدیرعامــل صانیــر همچنیــن بــه پــروژه هــای در دســت
اجــرای ایــن شــرکت در کشــورهای منطقــه ،خاورمیانــه و
ســایر نقــاط جهــان اشــاره کــرد و گفــت :ایــن شــرکت بــا
امضــای تفاهمنامــه ،آمــاده همــکاری و اجــرای پــروژه در
کشــورهای هــدف صانیــر اســت.

در ایــن دیــدار« ،لویــس روبرتــو مالریــوس» (Luis Roberto
 )Maleriosمدیرعامــل شــرکت ادیبرخــت افــزود :ایــن شــرکت
بــا ســابقه ای افــزون بــر  71ســال و فعالیــت در  27کشــور
جهــان از جملــه کشــورهای آمریــکای جنوبــی ،مرکــزی
و شــمالی و برزیــل ،بــرای همــکاری بــا شــرکت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر)
آمادگــی دارد.
وی گفــت :تــا پایــان ســال  2015میــادی نزدیــک بــه
پنــج هــزار و  800واحــد نیروگاهــی توســط مهندســان و
کارشناســان ایــن شــرکت در کشــورهای مــورد اشــاره
ســاخته و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.
بــه گفتــه مالریــوس ،رتبــه جهانــی ایــن شــرکت توســط
موسســه بیــن المللــی  ENRدر بخــش نیــرو  22و در بیــن
 250پیمانــکاران بیــن المللــی  13اســت.
موسســه  ENRبــه عنــوان قدیمــی تریــن مجموعــه فعــال در
حــوزه اطالعــات و اخبــار ســاخت و ســاز در دنیــا مطــرح
اســت کــه ســابقه ای بیــش از  130ســال دارد .یکــی
از مهمتریــن اقداماتــی کــه بــه صــورت ســالیانه توســط
موسســه یــاد شــده صــورت مــی گیــرد ،رتبــه بنــدی شــرکت

هــای برتــر صنعــت ســاخت و ســاز در جهــان اســت.
موسســه ذکــر شــده معتبرتریــن مرجــع جهانــی در رتبــه
بنــدی شــرکت هــای فعــال در صنعــت ســاخت و ســاز
( )Constructionدر حــوزه هــای مختلــف کاری و جغرافیایــی
اســت.
ایــن شــرکت کــه ســال  1944در برزیــل تاســیس شــده ،در
حــوزه هــای آب و فاضــاب ،انــرژی و بــرق ،ســاختمان و راه،
نفــت و گاز ،پتروشــیمی ،حمــل و نقــل بیوانــرژی و ســرمایه
گــذاری در ایــن بخــش هــا فعالیــت دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات
صنایــع آب و بــرق ایــران ( صانیــر) اینک  18پــروژه در بخش
انــرژی در کشــورهای پاکســتان ،افغانســتان ،ارمنســتان،
عــراق ،ســوریه ،کردســتان عــراق ،اتیوپــی ،ســریالنکا و عمــان
بــه ارزش بیــش از  860میلیــون دالر در دســت اجــرا دارد.
ایــن شــرکت در مــاه هــای گذشــته قــراردادی بــا همــکاری
شــرکت «اوراســیا اینوســت گــروپ» قراقســتان بــرای
ســاخت نیــروگاه  50مگاوواتــی بــادی در ســواحل شــرقی
دریــای خــزر امضــا کــرد کــه در مراحــل تهیــه طــرح و
اجــرای مقدمــات کار اســت.

درصــد فنــاوری مــورد نیــاز بخــش بــرق کشــور در داخــل
تولیــد مــی شــود و ایــن ســبب شــده تــا ایــران از ایــن نظــر
در میــان هفــت کشــور برتــر جهــان قــرار گیــرد.
ژاپــن ،چیــن ،ایتالیــا ،آلمــان ،فرانســه و آمریــکا کشــورهای
پیشــرو در زمینــه تامیــن بــرق خــود بــه شــمار مــی رونــد.
بــا ایــن همــه ،ایــران اســامی بــه دلیــل وســعت زیــاد ،توزیع
خــاص جمعیــت ،رویارویــی بــا مســاله خشکســالی ،اهمیــت
مقولــه توســعه پایــدار و همچنیــن اســتهالک ســرمایه و
تجهیــزات ،همــواره بــه ســرمایه گــذاری بیشــتر در صنعــت
آب و بــرق نیازمنــد اســت.
بــا نگاهــی بــه وضعیــت صنعــت بــرق در ســه ســال گذشــته
از زمــان آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم در مــی یابیــم کــه
صنعــت بــرق بــه عنــوان صنعــت زیربنایــی نقــش مهمــی در
توســعه اقتصــادی و رفــاه جوامــع دارد.
کمبــود ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق کشــور ،هزینــه
زیــاد واحدهــای تولیــدی و نقــش ایــن واحدهــا در تامیــن
بــرق ،ایجــاب مــی کنــد کــه همــواره ســاخت نیــروگاه هــای
جدیــد و ســرویس و نگهــداری واحــد هــای قدیمــی بــا دقــت
و برنامــه ریــزی درســت تــر و روزآمدتــر صــورت گیــرد.
کمبــود ظرفیــت تولیــدی نیــروگاه هــای کشــور ،اثرهــای

نامطلوبــی ماننــد خاموشــی بــرق را در پــی دارد کــه ضربــات
جبــران ناپذیــری بــه پیکــره اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی
کشــور وارد مــی کنــد.
در کنــار ایــن امــر ،بایــد توجــه داشــت کــه توســعه شــبکه
هــای انتقــال و توزیــع بــرق متناســب بــا ظرفیــت ســازی
نیروگاهــی یــک نیــاز ضــروری بــه شــمار مــی رود.

** فرجام سخن
به گــزارش ایرنــا ،وزیــر نیــرو پیــش از ایــن در نشســت
خبــری بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه دولــت پنجشــنبه
گذشــته( 31شــهریورماه) ،بــا اشــاره بــه عملکــرد ســه ســاله
دولــت یازدهــم عنــوان کــرد 38 :واحــد نیروگاهــی در ایــن
دولــت بــه بهــره بــرداری رســید و ظرفیــت تولیــد بــرق کــه
در آغازیــن روزهــای دولــت 69هــزار و  200مــگاوات بــود،
امــروز بــه  75هــزار و  199مــگاوات افزایــش یافــت.
بــه گفتــه چیــت چیــان ،در ایــن ســه ســال یــک هــزار و
 538روســتا از نعمــت بــرق برخــوردار شــدند؛ تلفــات شــبکه
توزیــع بــرق از  15بــه  10.7درصــد کاهــش یافــت و 19
ســد بــا مجمــوع ظرفیــت بیــش از چهــار میلیــارد مترمکعــب
( 20برابــر ظرفیــت ســد کــرج) بــه بهــره بــرداری رســید.
بهــره بــرداری از ســه نیــروگاه در شــهرهای گنــاوه ،بهبهــان
و ســیرجان در مجمــوع بــه ظرفیــت یــک هــزار و 460
مــگاوات 23 ،پــروژه خطــوط انتقــال بــرق بــه طــول هــزار و
 152کیلومتــر ،افتتــاح طــرح هــا و پــروژه هــای انــرژی هــای
نــو بــا ظرفیــت  22مــگاوات و بــهره بــرداری از  62مــورد
بــرق رســانی روســتایی ،پــروژه هــای بخــش بــرق اســت کــه
امســال در هفتــه دولــت بهــره بــرداری مــی شــود.

صادرات برق به میزان  27هزار و  300گیگاوات ساعت
ایــران بــا همــه کشــورهایی کــه مــرز خاکــی دارد ،انــرژی
الکتریکــی مبادلــه مــی کنــد؛ عــراق ،ترکیــه ،ارمنســتان،
ترکمنســتان ،آذربایجــان ،پاکســتان و افغانســتان و جمهــوری
خودمختــار نخجــوان بــا ایــران مبادلــه بــرق دارنــد.
 صــادرات تجهیــزات صنعــت آب و بــرق و خدمــات فنــیو مهندســی بــه میــزان بیــش از هشــت میلیــارد و 630
میلیــون دالر اعــم از طــرح هــای پایــان یافتــه و در دســت
اجــرا.
پیــش از ایــن ،مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات و صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی وزارت نیــرو اعــام کــرده بــود،
صنعــت آب و بــرق کشــور 90 ،درصــد صــادرات بخــش
خدمــات فنــی و مهندســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران صادرکننده خالص برق به
چهار کشور
وزیــر نیــرو گفــت :در حــال حاضــر ایــران صادرکننــده
خالــص بــرق بــه چهــار کشــور از جملــه ترکیــه ،عــراق،
افغانســتان و پاکســتان و صــادر کننــده خدمــات فنــی و
مهندســی بــه بیــش  ۴۰کشــور جهــان اســت.
بهگــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان دیشــب در پایــان
ســفره یــکروزه خــود بــه اســتان آدربایجــان غربــی در
نشســتی بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه ایــن اســتان در
مــورد وضعیــت صــادرات بــرق در کشــور ،اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر ایــران صادرکننــده خالــص بــرق بــه چهــار
کشــور از جملــه ترکیــه ،عــراق ،افغانســتان و پاکســتان
اســت.
وی افــزود :صنعــت آب و بــرق از صنایــع توانمنــد کشــور
بــوده و تاکنــون کشــورمان خدمــات فنــی و مهندســی آب
و بــرق را بــه بیــش از  40کشــور دنیــا صــادر کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کلنگزنــی احــداث شــبکه آبیــاری و
زهکشــی پیرانشــهر در ســاعات اولیــه صبــح امــروز ،گفــت:
ایــن شــبکه شــامل شــش منطقــه عمرانــی بــوده کــه
نزدیــک بــه  13هــزار هکتــار شــبکه آبیــاری و زهکشــی
اجــرا خواهــد شــد و امیــد اســت شــاهد تحــول از نظــر
توســعه کشــاورزی و بهــرهوری آب باشــیم.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه اجــرای ســد ســیلوه ادامــه داد :از
طریــق ســد ســیلوه حــدود  95میلیــون مترمکعــب آب بــه
دریاچــه ارومیــه وارد خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد :سراســر آذربایجــان غربــی یــک کارگاه
بــزرگ بــرای فعالیتهــای مؤثــر در رابطــه بــا مدیریــت
منابــع آب اســت.
وزیــر نیــرو افــزود :امــروز تصفیهخانــه فاضــاب شــهر نقــده
بــا ظرفیــت  23هــزار مترمکعــب در شــبانهروز افتتــاح و در
مــدار بهرهبــرداری قــرار گرفــت .در ایــن طــرح قــرار اســت
پســاب تصفیــه شــده بــه ســمت دریاچــه ارومیــه هدایــت
شــود.
چیتچیــان تصریــح کــرد :از مســائل مهــم کــه از ابتــدای
شــروع دولــت یازدهــم مــورد توجــه دولــت قــرار گرفــت
مســئله احیــای دریاچــه ارومیــه بــوده کــه در ایــن راســتا
ســتاد احیــا تشــکیل و اعتباراتــی تخصیــص یافــت و

فعالیــت گســترده بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه اجــرا شــد.
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه احیــا بــرای  10ســال
برنامهریــزی شــد کــه دو ســال اول بــرای تثبیــت وضعیــت
موجــود و هشــت ســال آینــده بــرای رســیدن وضعیــت
دریاچــه ارومیــه بــه حالــت اکولوژیــک خــود پیشبینــی
شــده ،ادامــه داد :در حــال حاضــر ارتفــاع آب در دریاچــه
ارومیــه  54ســانتیمتر و میــزان آب  960میلیــون
مترمکعــب بیشــتر از ســال گذشــته اســت.
وزیــر نیــرو از افتتــاح  16پــروژه در حــوزه انتقــال و فــوق
توزیــع بــرق طــی هفتــه دولــت بــا اعتبــار هزینــه شــده
 70میلیــارد تومــان خبــر داد و افــزود :در حــال حاضــر 11
پــروژه مهــم و شــاخص بــا اعتبــار  260میلیــارد تومــان در
دســت اجــرا بــوده کــه تــا ســال  95و  96بــه بهرهبــرداری
میرســد.
وی ابــراز داشــت :طــی ســالهای  93و  94حــدود یــک
هــزار و  500میلیــارد تومــان در ارتبــاط بــا ســد و شــبکه
در آذربایجــان غربــی هزینــه شــده ،و قــرار اســت در ســال
 95نیــز یــک هــزار و  600میلیــارد تومــان در ایــن راســتا
هزینــه شــود.
وزیــر نیــرو افــزود :بناســت در هفتــه دولــت  872روســتا از
نعمــت آب آشــامیدنی ســالم بهرهمنــد شــوند کــه از ایــن
تعــداد  66روســتا در آذربایجــان غربــی قــرار دارد.
در ادامــه ایــن نشســت چیتچیــان دربــاره حساســیت
وزارت نیــرو بــرای مالحظــات محیــط زیســتی طرحهــا
خاطرنشــان کــرد :براســاس تصمیمــات ســتاد احیــای
دریاچــه ارومیــه تاکنــون عملیــات اجرایــی چهــار ســد
در حــال اجــرا متوقــف شــده و درحــال حاضــر تصمیــم
جدیــدی بــرای فعالیــت دوبــاره آنهــا اتخــاذ نشــده اســت.
همچنیــن وزیــر نیــرو در ارتبــاط بــا صــادرات خدمــات فنــی
بــه کشــورهای خــارج از منطقــه بعــد از اجــرای برجــام،
گفــت :صنعــت آب و بــرق از صنایــع توانمنــد کشــور بــوده
و خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق و تجهیــزات
فنــی تــا کنــون بــه بیــش از  40کشــور دنیــا صــادر شــده
اســت.
وی تاکیــد کــرد :طــی ســال  93حــدود  90درصــد از
صــادرات فنــی و مهندســی کشــور بــه صنعــت آب و بــرق
کشــور اختصــاص داشــت و مســلماً اجــرای برجــام زمینــه
مســاعدتتری بــرای اقدامــات وزارت نیــرو در ایــن زمینــه
فراهــم خواهــد کــرد.

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

سرمایهگذاری خارجی به توسعه
صادرات غیر نفتی میانجامد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :ســرمایهگذاری
خارجــی بایــد بــه توســعه صــادرات غیــر نفتــی در ایــران
بینجامــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــهمیرزاد ،محمدرضــا
نعمــتزاده ظهــر امــروز در بازدیــد از بخشهــای مختلــف
شــرکت آریاترانســفو در شــهمیرزاد کــه بــا حضــور معــاون
اول رئیــس جمهــور بــه بهرهبــرداری رســید بــا اشــاره
بــه ظرفیتهــای تولیــدی و صادراتــی کشــورمان بیــان
داشــت :هفتــه دولــت فرصــت مناســبی بــرای تجلیــل از
خدمــات دولتمــردان بــوده و بایــد در ایــن مــدت بخشــی از
تالشهــای  3ســال اخیــر دولتمــردان بازگــو شــود.
وی بیــان کــرد :بــا احــداث واحــد تولیــدی آریاترانســفو
در شــهمیرزاد ،در صنعــت تولیــد انــواع ترانســفورماتورهای
توانهــای قــدرت بــه رتبــه قابــل قبولــی خواهیــم رســید
و بایــد تــاش شــود محصــوالت ایــن واحــد تولیــدی بــه
صــادرات برســد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :هماکنــون تولیداتــی
کــه اســتان زنجــان در ایــن بخــش دارد ،بــه بازارهــای
داخلــی و خارجــی صــادر میشــود و جمهــوری اســامی
ایــران در صنعــت بــرق خودکفــا شــده اســت.
نعمــتزاده گفــت :یــک شــرکت ایرانــی  3هــزار مــگاوات
نیــروگاه در کشــور عــراق احــداث خواهــد کــرد کــه ظرفیــت
بســیار خوبــی بــوده و نشــاندهنده توانمنــدی بــاالی
متخصصــان ایرانــی اســت.
وی افــزود :مشــکالت صنعتگــران کشــور تــا حــدود
زیــادی برطــرف شــده و در دوران پســابرجام ،بســیاری
از شــرکتهای خارجــی بــه ســرمایهگذاری در ایــران
عالقهمنــدی نشــان میدهنــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :ســرمایهگذاریهای
خارجــی در کشــورمان بایــد بــا هــدف توســعه صــادرات و
همــکاری مشــترک انجــام شــود و بســیار پســندیده اســت
کــه ایــران بتوانــد ســرمایهگذاری خارجــی را بــه منظــور
توســعه صــادرات غیــر نفتــی ب ـهکار گیــرد.
نعمــتزاده بیــان کــرد :بایــد تــاش کــرد تــا توانمنــدی
صادراتــی ایــران روز بــه روز افزایــش یابــد و بــا توجــه
بــه دانــش فنــی و شــبکه بازاریابــی قــوی کــه طرفهــای
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خارجــی دارنــد ،میتــوان از ظرفیــت آنهــا بــرای رشــد
صــادرات اســتفاده کــرد.
وی ادامــه داد :امــروز بایــد بــه هــر میــزان کــه از خــارج از
کشــور کاال وارد میکنیــم ،معــادل صــادرات نیــز داشــته
باشــیم تــا کشــور بــه رشــد اقتصــادی دســت یابــد.

امارات دوباره مشتری گاز
ایران شد
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــا اعــام
امــارات بــه جمــع مشــتریان گاز ایــران پیوســت
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا بیــان اینکــه
براســاس ســند چشــم انــداز در افــق برنامــه ۲۰ســاله،
برنامــه صــادرات بیــش از  ۵۰۰میلیــون متــر مکعــب گاز
از طریــق خــط لولــه و طرحهــای ال ان جــی در دســتور
کار قــرار گرفتــه اســت ،تاکیــد کــرد :از ایــن رو طرحهــای
صـــادرات گاز از طریــق خــط لولــه بــه کشــورهای ترکیــه و
ارمنســتان (تهاتــر بــا بــرق) و جمهــوری آذربایجان (ســوآپ)
عملیاتــی شــده و قراردادهــای صــادرات گاز بــه پاکســتان و
.عــراق امضــا و بــه زودی وارد چرخــه عملیاتــی میشــود
ایــن مقــام مســئول ،افــزود :عــاوه بــر ایــن مذاکــره بــا
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس شــامل کویــت و امـــارات
و پـــروژه مـــطالعات صـــادرات گاز بـــه عمان از مســیر دریا
بــا مشــاور ایرانــی در جریــان اســت
ایران تا  LNG ۲۰۱۹صادرات اولین محموله
بــه گــزارش مهــر ،وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایــران
بــه کشــورهای اروپایی  LNGهمچنیــن بــه دنبــال صــادرات
اســت ،گفــت :بــرای دســتیابی بــه بازارهــای دوردســت و بــا
فاصلــه بیــش از  ۳۰۰۰کیلومتــر ،از چنــد ســال گذشــته
تاکنــون روشهــای مایعســازی و فشردهســازی گاز طبیعــی
.را در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت
کاملــی بــا اعــام اینکــه تــا ســه ســال آینــده ( )۱۳۹۸ایــران
خــود را روانــه بازارهــای جهانــی گاز  LNGاولیــن محمولــه
میکنــد ،تصریــح کــرد :عــاوه بــر راهانــدازی کارخانههــای
مایــع ســازی «ایــران ال ان جــی» و طــرح هــای تولیــد
پــارس ال ان جــی» و «پرشــین ال ان جــی» بــا« LNG
ظرفیــت ســاالنه بیــش از  ۳۶میلیــون تــن از برنامههــای
.افزایــش تولیــد گاز مایــع شــده کشــور خواهــد بــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

ایران الزامی در پیوستن به
طرح فریز نفتی ندارد

حمیدرضــا صالحــی دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایلنــا دربــاره
پیوســتن ایــران بــه طــرح فریــز نفتــی گفــت :زمانــی کــه مــا
بــه دلیــل تحریمهــا امــکان تولیــد نفــت نداشــتیم و دوران
ســختی را ســپری میکردیــم ،بســیاری کشــورها مثــل
عربســتان نــه تنهــا جــای مــا را بــرای عرضــه اشــغال کردنــد
بلکــه ســقف تولیــد را نیــز رعایــت نکــرده و بیشــتر از آنچــه
اوپــک تعییــن کــرده بــود تولیــد و صــادرات داشــتهاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعضــا حتــی در زمــان بــاال رفتــن
ســقف اوپــک نیــز بــر علیــه ایــران رای داده بودنــد ،اظهــار
داشــت :زمانــی کــه مــا نمیتوانســتیم افزایــش ســهم
داشــته باشــیم بــه نفــع عربســتان و دیگــر کشــورها شــد.
اکنــون کــه ایــن امــکان بــرای مــا بــه وجــود آمــده بایــد بــه
توســعه صــادرات پرداختــه و تــا جایــی کــه امــکان اســت
تولیــد را بــاال ببریــم.
صالحــی بــا بیــان اینکــه علــت اصلــی کاهــش قیمــت نفــت
بیــش از افزایــش تولیــد؛ ســرمایهگذاری در شیلهاســت،
تصریــح کــرد :ســرمایه گــذاری در شــیلها آلترناتیــوی
اســت کــه نمیگــذارد قیمــت نفــت آنچنــان بــاال بــرود
ضمــن اینکــه رویکــرد دنیــا جدیــد بــه ســمت انرژیهــای

نــو و جریمههایــی کــه بایــد بابــت تولیــد کربــن داده شــود
میــزان مصــرف نفــت را کاهــش میدهــد و در نتیجــه در کل
قیمــت نفــت تــا  60تــا  70دالر باالتــر نمــیرود.
وی تاکیــد کــرد :مــا در هــر صــورت نبایــد تولیدمــان را
کاهــش دهیــم چــون مــا تولیدکننــده نفــت هســتیم و بایــد
بازارمــان را حفــظ کنیــم و بعــد از تحریــم بایــد حفــظ بــازار
در اولویــت مــا باشــد تــا بتوانیــم عرضــه و تقاضــا را در بــازار
خــود تنظیــم کنیــم.
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی خاطرنشــان کــرد :بــرای
مــا مهــم ایــن اســت کــه بــازار و روابطمــان را بــا خریــداران
حفــظ کنیــم و از طرفــی روی میادیــن مشــترک کار کــرده
و از همســایگان عقــب نمانیــم بنــا بــر ایــن مهمتریــن
سیاســتی کــه بایــد اتخــاذ کنیــم افزایــش تولیــد تــا رســیدن
بــه جایــگاه اصلیمــان اســت.
وی یــادآور شــد :سیاســت دیگــری کــه مــا بایــد بــرای حفــظ
بــازار و تحکیــم روابــط بــا همســایگان دنبــال کنیــم ســوآپ
نفــت اســت چــرا کــه دنبــال کــردن فرصتهــای مربــوط بــه
انــرژی از اصلیتریــن سیاس ـتهایی اســت کــه بایــد در ایــن
حــوزه دنبــال کنیــم ضمــن اینکــه بایــد گفــت چشــم انــداز
آینــده نیــز در ایــن رونــد مثبــت خواهــد بــود.

علت عقب ماندگــی
پروژههای برقی

میکننــد.
بــه گفتــه وی ،بــرای اجــرای پــروژه هــای برقــی عــاوه
بــر اخــذ مجــوز هــای حفــاری کــه خــود سلســله مراتــب
طوالنــی دارد بایــد بــه منتقــدان نیــز پاســخ داده شــود.
بنابرایــن تعــداد پــروژه هــای متوقفــی کــه در تهــران وجــود
دارد بــه دلیــل ایــن مســئله و گــران بــودن زمیــن زیــاد
اســت.
مدیرعامــل بــرق منطقــه ای تهــران بــا بیــان اینکــه ممکــن
اســت شــهرداری بــرای ایجــاد یــک حفــاری کوچــک در
تهــران تــا مــدت هــا مجــوز ندهــد گفــت :بــا ایــن وجــود
علیرغــم مشــکالت نقدینگــی تــا کنــون بــرق مــردم را
تامیــن کــرده و اجــازه ندادیــم مشــکلی در ایــن زمینــه
ایجــاد شــود.
وی یکــی دیگــر از عواملــی کــه موجــب عقــب ماندگــی
پروژههــا مــی شــود تحریمهــا دانســت و افــزود :بــه دلیــل
اینکــه برخــی از تجهیــزات بایــد از خــارج وارد میشــد
بســیاری از پــروژه هــا همچــون پســت شــهید فیــروزی
متوقــف مانــده بــود.

خوشخلــق در خصــوص میــزان ســرمایه گذاریهــا
در دوران پســابرجام گفــت :تــا کنــون تعــداد زیــادی از
شــرکتهای اروپایــی و آســیایی همچــون ژاپــن ،کــره،
آلمــان و ایتالیــا بــه ایــران آمدنــد کــه در همیــن زمینــه
صــورت گرفــت.
وی تصریــح کــرد بــه طــور کلــی مــا بــه دنبــال این هســتیم
کــه بــا ارتقــاء تکنولــوژی و بــا مشــارکت مهندســان ایرانــی
صنعــت بــرق را ارتقــاء دهیــم .وی یکــی از نیازهــای فعلــی
صنعــت بــرق کشــور را ارتقــاء پســت  GISدانســت و افــزود:
فنــاوری ایــن پســت در ژاپــن و آلمــان بســیار بــاال ســت و
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فنــاوری از نظــر فنــی بــاال اســت
مــا نیــاز داریــم کــه فنــاوری انــرا از کشــور هــای دیگــر
وارد کنیــم.
مدیرعامــل بــرق منطقــه ای تهــران بــا بیــان اینکــه در حال
حاضــر بــه دنبــال قــرارداد بــا شــرکت هــای ســازنده ایــن
تکنولــوژی هســتیم گفــت :در حــال حاضــر مناقصــه برگــزار
و اســناد در حــال بررســی اســت کــه بعــد از بازگشــایی
برنــده مناقصــه اعــام میشــود.

 70دالر ،سقف قیمت نفت است   

مدیرعامــل بــرق منطقــهای تهــران گفــت :بــا توجــه بــه
اینکــه بســیاری از پروژههــای صنعــت بــرق زمــان بــر
هســتند بســیاری از پروژههــای ایــن صنعــت بــه ویــژه در
تهــران بــه دلیــل فشــردگی ،قیمــت بــاالی زمیــن ،عــدم
نقدیندگــی و تحریمهــا بــا بیــش از  8ســال تاخیــر روبـهرو
شــد هاند.
غالمرضــا خوشخلــق -مدیرعامــل بــرق منطقــهای
تهــران -بــا بیــان اینکــه نمیتــوان معیــار دقیقــی بــرای
اجــرای پروژههــای بــرق در نظــر گرفــت ،گفــت :در حــال
حاضــر یــک پــروژه بیــن فاصلــه اســتان مرکــزی و تهــران
در یــک خــط  400کیلوولتــی چندیــن ســال اســت کــه
ن معارضینــی اســت کــه در
متوقــف مانــده اســت ودلیــل آ 
ایــن طــرح قــرار دارنــد و موانعــی بــرای ایجــاد پــروژه ایجــاد
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سازندگان تجهیزات صنعت نفت به
فکر صادرات هم باشند
اهــواز  -وزیــر نفــت گفــت :ســازندگان تجهیزات و
کاالهــای صنعــت نفــت ایرانــی بایــد نــه تنهــا بــه
فکــر تامیــن نیــاز داخــل باشــند بلکــه بایــد نیــم
نگاهــی هــم بــه صــادرات محصــوالت خــود بــه
کشــورهای همســایه داشــته باشــند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بیــژن زنگنــه صبــح امــروز
دوشــنبه در نشســتی بــا اســتاندار و ســرمایه گــذاران
خوزســتانی در اســتانداری بــا بیــان اینکــه رفــع تحریــم
مــی توانــد بــرای کشــور هــم تهدیــد و هــم فرصــت
باشــد ،تهدیــد رفــع تحریمهــا را در زمینــه واردات کاالی
خارجــی عنــوان کــرد و دربــاره فرصــت هــم گفــت:
فرصتهــای رفــع تحریــم ایــن اســت کــه شــرکتهای فعــال
در زمینــه ســاخت تجهیــزات کــه در دوران تحریــم قــوی
شــدند در فضــای رقابتــی بــه فعالیــت بپردازنــد.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان خوزســتان
یکــی از مســتعدترین اســتانها در ســاخت قطعــات و
تجهیــزات اســت و در ایــن زمینــه حتــی از اصفهــان
باالتــر ســت و تنهــا شــرکتهای فعــال در تهــران مــی
تواننــد بــا آنهــا رقابــت کننــد ،تاکیــد کــرد :شــما بایــد
قدرتتــان را بــاور کنیــد زیــرا هــم اکنــون شــرکتهای
خوزســتانی مــی تواننــد همــه تجهیــزات و قطعــات یــک
پاالیشــگاه را جــز ماشــین آالت ،هســتند.
زنگنــه در ادامــه بــر داشــتن برنــد قطعــات تولید شــده در
داخــل کشــور و همچنیــن داشــتن کیفیــت آنهــا تاکیــد
کــرد و بــه تهیــه فهرســت مشــترک در وزارت نفت اشــاره
کــرد و افــزود :هــم اکنــون فهرســت مشــترک در وزارت
نفــت از ســازندگان داخلــی تهیــه شــده اســت کــه قــرار
اســت در مناقصــه هــا از آنهــا اســتفاده کنیــم.
وی بــه ســاخت  ١٠خانــواده اصلــی کاالیــی تجهیــزات
صنعــت نفــت کــه شــامل تجهیــزات ســرچاهی ،متــه
حفــاری ،کمپرســور ،توربیــن ،رشــته هــای تکمیلــی و ...
مــی شــود اشــاره کــرد و گفــت :بــا انجــام ایــن کار و
ســاخت  ١٠خانــواده کاالیــی کــه شــامل هــزاران قطعــه
مــی شــود فرصــت اشــتغال فراوانــی در کشــور ایجــاد
مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران
(صانیــر) بــه مذاکــرات  20میلیــارد دالری این شــرکت
در مــاه هــای گذشــته در نتیجــه برجــام اشــاره کــرد
و گفــت :رویکــرد امــروز ایــن شــرکت ،توســعه بــازار
در آمریــکای شــمالی و بســیاری کشــورهای آســیایی،
آفریقایــی و حتــی اروپایــی اســت.
«بهمــن صالحــی» امــروز (جمعــه) در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا ،دســتاوردهای یــک ســاله حضــور ایــن شــرکت
در عرصــه بیــن الملــل را یــادآور شــد و افــزود :اکنــون بیــش
از  75هــزار مــگاوات ظرفیــت الکتریســیته (بــرق) در ایــران
وجــود دارد کــه در کشــورهای منطقــه و خاورمیانــه بــی نظیــر
اســت.
وی گفــت :اروپــا و همســایگان شــمالی ایــران نیازمنــد
تجهیــزات و خدمــات تولیــدی بــرق هســتند و همیــن موضــوع
موجــب شــده تــا ایــران بــه عنــوان هاب(قطــب) انــرژی در
منطقــه مطــرح باشــد.
وی ادامــه داد :اســتراتژی شــرکت صانیــر کمــک بــه تقویــت
قطــب انــرژی در منطقــه اســت و بــه ایــن منظــور در یــک
ســال گذشــته موفــق شــده  25میلیــار دالر در بخــش انــرژی
مذاکــره و نزدیــک بــه هفــت میلیــارد دالر تفاهــم نامــه امضــا
کنــد.
صالحــی یــادآور شــد :صانیــر بــه عنــوان تنهــا شــرکت بیــن
المللــی کشــور ،توانســته در خــارج از مرزهــا نماینــده شایســته
ای بــرای کشــور باشــد و عــاوه بــر آن ،در پیونــد ظرفیــت
هــای اقتصــادی ایــران بــه کشــورهای همســایه نیــز نقــش
ویــژه ای ایفــا کــرده اســت.
وی بــه مذاکــرات  20میلیــارد دالری ایــن شــرکت در مــاه
هــای گذشــته بــا توجــه نتایــج برجــام اشــاره کــرد و گفــت:
بــا ایــن حــال ،منازعــات منطقــه ای هزینــه حضــور صانیــر
در پــروژه هــای بیــن المللــی را افزایــش داده ،بطــور نمونــه
کاهــش قیمــت جهانــی نفــت بــروز مشــکالتی در فعالیــت
صانیــر در بــازار عــراق را موجــب شــده اســت.
مدیرعامــل صانیــر گفــت :کنــد شــدن ســرعت اجــرای پــروژه
هــا ،افزایــش هزینــه هــای مالــی طــرح هــا و پــروژه هــا و
اجبــار بــه اســتفاده از فاینانــس و ســایر روش هــای مالــی ،از
جملــه ایــن تاثیــرات اســت.
وی ادامــه داد :شــرکت صانیــر از ســال  1373تاکنــون نزدیــک
بــه  2میلیــارد دالر قــرارداد اجرایــی کــرده و بــا بیــش از

مذاکرات  20میلیارد دالری
صانیر در نتیجه برجام
دورخیز برای اجرای پروژه در
اتحادیه اروپا

 200پیمانــکار همــکاری داشــته اســت امــا رویکــرد امــروز
ایــن شــرکت ،توســعه بــازار در آمریــکای شــمالی و بســیاری
کشــورهای آســیایی ،آفریقایــی و حتــی اروپایــی اســت.
صالحــی خاطرنشــان کــرد :کســب رتبــه نهــم در بیــن 250
شــرکت جهــان در حــوزه ســاخت خــط انتقــال بــرق و پُســت
هــای بــرق و مقــام هــای قابــل توجــه در بخــش خدمــات
عمومــی ،ایــن شــرکت را بــه یکــی از بــزرگ تریــن شــرکت
هــای پیمانــکاری جهــان بــدل کــرده اســت.
بــه گفتــه وی ،هرچنــد در اساســنامه صانیــر ،فعالیــت در خارج
از مرزهــای ســرزمینی ایــران تعریــف شــده ،امــا بــا توجــه بــه
فضــای بــاز اقتصــادی و سیاســی پســابرجام ،امــروز بســیاری
شــرکت هــای بیــن المللــی عالقــه منــد بــه تشــکیل «جوینــت
ونچــر» بــا صانیــر و اجــرای پــروژه هــای مشــترک هســتند.
مدیرعامــل صانیــر بطــور نمونــه بــه یکــی از قراردادهــای
مشــترک بــا اروپایــی هــا اشــاره کــرد کــه بــه امضــاء رســیده و
در آن ،ایــن شــرکت در قالــب جوینــت ونچــر بــا صانیــر ،ســه
پــروژه در مکزیــک ،شــیلی و مصــر بــا ایرانــی هــا همــکاری می
کنــد و صانیــر نیــز متعهــد بــه اجــرای مشــترک ســه پــروژه
خــود در افغانســتان ،پاکســتان و ایــران بــا آنهــا شــده اســت.

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

هــا مــی توانــد نقشــی تاثیرگــذار در صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی بــه خــارج داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتراتژی صانیــر بــرای نامــداری هــر
چــه بیشــتر ایــران اســامی و توســعه اقتصــادی متفــاوت از
اســتراتژی هــای عمومــی کشــور نیســت ،تصریــح کــرد :یکــی
از مســائل اساســی کــه از ســوی ایــن شــرکت در عرصــه هــای
بیــن المللــی پیگیــری شــده ،توســعه برنــد در بازارهــای بیــن
المللــی و محــدود نشــدن بــه بازارهــای منطقــه ای اســت تــا
بــا انجــام مطالعــه الزم ،فضاهــا و بازارهــای جدیــدی بــرای
پیمانــکاران کشــور فراهــم کنیــم.
صالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه وظیفــه اصلــی صانیــر مطالعــه
بازارهــای هــدف و توســعه برنــد اســت ،افــزود :در ایــن زمینــه
کمــک هــای دولتــی و حمایــت هــای مالــی و اعتبــاری بســیار
اثرگــذار خواهــد بــود.
وی افــزود :اولویــت نخســت صانیــر اســتفاده از کارشناســان
ایرانــی در اجــرای پــروژه هــا و طــرح هاســت.

** خال بازاریابی و توسعه بازار
ایــن فعــال اقتصــادی ،بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز از دانــش
فنــی خوبــی در کشــور بهــره مندیــم ،تاکیــد کــرد :بهتریــن
شــبکه بــرق منطقــه ،تولیــد نیروگاهــی ،فعالیــت هــای نفتــی
و ...در کشــور وجــود دارد و عــاوه بــر آن ،انباشــت تجــارب
خوبــی نیــز در ایرانیــان خــارج از کشــور هســت و بــر ایــن
اســاس ،خــأ و کمبــودی احســاس نمــی شــود.
مدیرعامــل صانیــر تاکیــد کــرد :مســاله اصلــی امــروز کشــور،
خــأ بازاریابــی و توســعه بــازار اســت؛ مســاله ای کــه فقــط
محــدود و منحصــر بــه شــرکت بــزرگ صانیــر نبــوده و از
ضروریــت هــای همــه فعــاالن اقتصــادی اســت کــه حضــور در
بازارهــای بــزرگ خارجــی را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
وی یــادآور شــد :بســیاری از خارجــی هــا بــه حضــور در بــازار
** بلوغ زیرساخت های فعالیت صانیر
بــزرگ ایــران تمایــل دارنــد ،زیــرا کارفرمــای بســیاری پــروژه
ـات
ـ
خدم
دالری
ـارد
ـ
میلی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه صــادرات 2
هــا در کشــور دولــت اســت.
فنــی و مهندســی صانیــر گفــت :چشــم انــداز ترســیم شــده
بــرای ایــن شــرکت دســتیابی بــه فــروش یــک میلیــارد دالری ** اقتصاد مقاومتی
و ارزش قراردادهــای ســه میلیــارد دالری تــا ســال  1404صالحــی همچنیــن بــه شــعار «اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام
اســت.
و عمــل» رهبــر معظــم انقــاب در ســال  95اشــاره کــرد و
گذشــته
ســال
یــک
در
شــرکت
ایــن
کــرد:
اضافــه
صالحــی
گفــت :یکــی از اساســی تریــن برنامــه هــا و سیاســت هــای
موفــق بــه انجــام مذاکــره هــای مختلــف بــه ارزش نزدیــک بــه شــرکت صانیــر در ســال جدیــد ،فعــال کــردن ،بــه قــرارداد
 20میلیــارد دالر شــده اســت؛ زیرســاخت هــای فعالیــت صانیــر رســاندن و اجرایــی کــردن مذاکــرات و توافــق هــا بــا کشــورها
امــروز بــه مــرز بلــوغ و نتیجــه دهــی رســیده و پــس از ســال و شــرکت هایــی اســت کــه صانیــر در آنهــا پــروژه داشــته و یــا
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در دســتور کار دارد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد مجمــوع فعالیــت هــای ایــن شــرکت
در ســال  95از نظــر ارزش بتوانــد بــا بیــش از دو دهــه فعالیــت
آن در بازارهــای بیــن المللــی برابــری کنــد.
** خالصه فعالیت های یک سال اخیر صانیر
مدیرعامــل صانیــر در ادامــه بــه خالصــه ای از فعالیــت هــا،
طــرح هــا و پــروژه هــای صانیــر در یــک ســال گذشــته و بویــژه
پــس از اجرایــی شــدن برجــام اشــاره کــرد.
«همــکاری اســتراتژیک شــرکت صانیــر با شــرکت «شــاندونگ»
چیــن و برنامــه ریــزی بــرای دســتیابی بــه  2میلیــارد دالر
فــروش و پنــج میلیــارد دالر عقــد قــرارداد در مشــارکت بــا
چینــی هــا ،صعــود  18پلــه ای صانیــر در بیــن  250شــرکت
پیمانــکاری جهــان از  194بــه  ،176آمادگــی بــرای ســرمایه
گــذاری و حضــور در بــازار ترکمنســتان و صــادرات بــرق ایــن
کشــور بــه همســایگان ،تاســیس موسســه همــکاری هــای
مشــترک ایــران -کنیــا ،امضــای قــرارداد همــکاری فنــی و
مهندســی و پیمانــکاری بخــش انــرژی بیــن بــا شــرکت «بــی
ان ســی الکتریــکال» مالــزی ،درخواســت همــکاری وزیــر
انــرژی قزاقســتان بــرای همــکاری هــای دوجانبــه در بخــش
انــرژی بــا شــرکت صانیــر و صــادرات ترانــس هــای قــدرت بــه
ارزش  65میلیــون یــورو بــه ســوریه» را از جملــه ایــن فعالیتهــا
برشــمرد.
صالحــی یادآورشــد :در یــک ســال گذشــته ایــن شــرکت
آمادگــی خــود را بــرای همــکاری بــا اســلواکی در بخــش
انــرژی هــای تجدیدپذیــر ،حضــور در پــروژه هــای آب و
انــرژی هــای نــو قبــرس ،اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــای
مشــترک بــا چیــن بویــژه در تامیــن تجهیــزات برقــی و انــواع
ترانســفورماتورهای پــروژه ای و همــکاری در بخــش معــدن
قزاقســتان اعــام کــرده اســت.
مدیرعامــل صانیــر بیــان داشــت :بــرق دار شــدن بیــش از
 700روســتای ســریالنکا توســط متخصصــان شــرکت صانیــر،
امضــای قــرارداد ســاخت دو نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 250
مگاواتــی در آلماتــی قزاقســتان و بــرق دار شــدن فــاز نخســت
پــروژه خــط  500کیلوولــت «شــکارپور» پاکســتان  ،دیگــر
پــروژه هــای مهمــی بــود کــه در طــول یــک ســال گذشــته
توســط ایــن شــرکت اجرایــی شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،صانیــر بــرای اجــرای  18پــروژه در 13
کشــور جهــان حضــور دارد و تاکنــون در  25کشــور جهــان
بیــش از  200پــروژه انجــام داده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

كمبــود ســرمايه در گــردش كارخانههــا ازجملــه مشــكالت
ديرينــه فعــاالن صنعتــي بهشــمار مــيرود كــه در ايــن
ميــان تشــكلها در راســتاي برطــرف شــدن ايــن نــوع
مشــكالت نقــش واســطه ميــان دولــت و بخــش خصوصــي را
برعهــده دارنــد ،در ايــن ميــان كارشناســان تشــكلي بــر ايــن
باورنــد كــه تــا بــه امــروز ايــن تشــكلهاي داخلــي همچــون
خانههــاي صنعــت نقــش بلندگــو را بــراي فعــاالن اقتصــادي
و تشــكلي ايفــا كردهانــد و تــا بــه امــروز نتوانســتهاند
آنطــور بــه صــورت شــايد و بايــد درراســتاي برطــرف شــدن
مشــكالت بــا دولتمــردان چانهزنــي كننــد .بــه عبــارت
ديگــر؛ فعــاالن اقتصــادي قــدرت چانهزنيهــاي چنيــن
تشــكلهايي را ضعيــف ميپندارنــد.
در هميــن راســتا؛ رضــا رحمانــي قائممقــام وزيــر صنعــت،
معــدن و تجــارت در نشســتي بــا فعــاالن تشــكلي خانــه
صنعــت ،معــدن و تجــارت يكــي از داليــل عــدم دســتيابي
تشــكلها بــه جايــگاه واقعــي را تنشهــا و دودســتگيهايي
ايــن فعــاالن خوانــد و از آنهــا تقاضــا كــرد تــا در زمينــه
اجــراي سياســتهاي اصــل 44قانــون اساســي اقدامهــاي
پوياتــري رااز خــود نشــان دهنــد.
در ايــن نشســت ،رضــا رحمانــي بااشــاره بــه ايــن موضــوع
كــه چــرا بخــش خصوصــي در ايــران بــه جايــگاه اصلــي
خــود نرســيده اســت ،گفــت :يكــي از مهمتريــن داليــل
آن تنشهــا و دودســتگيهايي اســت كــه بيــن بخــش
خصوصــي وجــود دارد كــه بايــد آنهــا را كاهــش دهيــم.
وي در ادامــه صحبتهايــش عنــوان كــرد :كارهــا و
فرصتهــاي زيــادي در كشــور بــراي انجــام شــدن وجــود
دارد و مــا هــم نبايــد ايــن فكــر را داشــته باشــيم كــه
تشــكلهاي مختلــف جــاي همديگــر را تنــگ كردهانــد.
قائممقــام وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
سياسـتهاي اصــل 44قانــون اساســي اظهــار كــرد12 :ســال
از زمــان ابــاغ سياس ـتهاي اصــل 44توســط مقــام معظــم
رهبــري ميگــذرد ،واقعيــت ايــن اســت كــه در زمينــه
اجــراي ايــن قانــون و امــور واگــذاري و خصوصيســازي
بــه اهــداف موردنظــر خــود نرســيدهايم .بهواقــع ،درســت
اســت كــه در ايــن امــر وضعيــت كشــور نســبت بــه 10ســال
گذشــته بهتــر شــده اســت ،ولــي بــه آن ســطح ايــدهآل
هنــوز دســت نيافتهايــم و اميــدوارم بــا وفــاق و همــت
بيشــتر هرچــه ســريعتر بــه اهــداف خــود دســت يابيــم.
رحمانــي بــا بياناينكــه مــا بايــد تشــكلهايي را همچــون

خانههــاي صنعــت ،معــدن و تجــارت را بيشــتر بــه مــردم
بشناســانيم ،گفــت :در ايــن ســالها اولويــت اول تيــم
اقتصــادي دولــت تدبيــر و اميــد رونــق توليــد ،توجــه بــه
صنعــت ،رشــد و شــكوفايي اقتصــادي بــوده اســت كــه الزمــه
آن حضــور افــراد متخصــص و دانشــمند در ايــن عرصــه
اســت .البتــه در زمينــه معرفــي تشــكلها بــه مــردم خانههــا
پيشــنهادها و نظــرات خودشــان را بــه مــا برســانند و حــال در
ايــن برهــه زمانــي مــا انتظــار داريــم كــه خانههــاي صنعــت،
معــدن و تجــارت يــك اتــاق فكــر بــراي وزارتخانــه محســوب
شــوند .البتــه مــا هــم بهعنــوان مقــام مســوول درصــدد آن
هســتيم كــه بعضــي اقدامهــاي الزم را كــه موجــب تقويــت
خانههــاي صنعــت ،معــدن و تجــارت ميشــود را اتخــاذ
كنيــم تــا بــه ايــن شــكل شــاهد ارتبــاط دوســويه باشــيم.
قائممقــام وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه

دودستگي ،عامل
تضعيف تشكلها

قائممقام وزير صنعت ،معدن و تجارت
در جمع فعاالن تشكلي مطرح كرد
طــرح رونــق اقتصــادي و تفاهــم دولــت بــا سيســتم بانكــي
كشــور گفــت :خوشــبختانه امــروز ارتبــاط مــا بــا بانكهــا
روانتــر شــده اســت و در حــال حاضــر جلســات متعــددي
بــا معــاون اول رييسجمهــور ،رييــس بانــك مركــزي و
بانكهــاي عامــل ،اســتاندارها و معاونــان اقتصاديشــان
داشــتهايم تــا بــه ايــن طــرح رونــق اقتصــادي محتــوا و
ماهيــت بدهيــم .در ايــن طــرح واحدهــاي توليــدي كــه از
تجهيــزات ،تكنولــوژي ،نيــروي آمــوزش ديــده و ...برخــوردار
هســتند و فقــط مشــكل نقدينگــي دارنــد مدنظــر هســتند.
طــي ايــن ســالها مــا شــاهد موانعــي ازجملــه بدهــي
غيرجــاري ،چــك برگشــتي ،نســبت مالكانــه و شــاخصهاي
مالــي واحدهــاي صنعتــي بوديــم كــه امــروز ايــن نــوع موانــع
نيــز بــراي تســهيالتگيري فعــاالن صنعتــي برطــرف شــده

انـرژی

شماره چهل و شش //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

اســت.
ضرورت استفاده از ظرفيت هلدينگها
رحمانــي بااشــاره بــه تشــكيل هلدينگهــاي بــزرگ در
كشــور بيــان كــرد :در كشــور هلدينگهــاي بزرگــي
داريــم .درنظــر داريــم ايــن شــركتها را بــه ســتاد تســهيل
دعــوت كنيــم و نظــرات آنهــا را نيــز جم ـعآوري كنيــم تــا
ايــن شــركتها را بــا هــم همراســتا كنيــم و از طرفــي
ديگــر بخــش خصوصــي را تشــويق كنيــم تــا كنسرســيوم
تشــكيل دهنــد و بــا هــم مشــاركت كننــد تــا بتواننــد در
قراردادهــاي بــزرگ بينالمللــي حضــور داشــته باشــند .وي
بااشــاره بــه اينكــه خانههــا از پتانســيل خوبــي در كشــور
برخــوردار هســتند ،گفــت :شــما بخــش خصوصــي واقعــي
هســتيد و ايــن امــر يــك غنيمــت بــه شــمار مــيرود.
خانههــاي اســتانها بايــد ارتباطشــان را بــا نماينــدگان
مجلــس شــوراي اســامي بيشــتر كننــد و ترتيبــي بدهنــد
تــا نماينــدگان از واحدهــاي موفــق و ناموفــق بازديــد كننــد
و بــا مشــكالت واحدهــاي صنعتــي و توليــدي بيشــتر آشــنا
شــوند.
تفاهمنامه خانه صمت با وزارت صنعت تمديد شود
ازســوي ديگــر ،ســيد عبدالوهــاب ســهلآبادي رييــس خانــه
صنعــت ،معــدن و تجــارت ايــران بــا معرفــي خانههــاي
صنعــت ،معــدن و تجــارت كشــور گفــت :خانــه صمــت
ايــران بــا وزارتخانــه يــك تفاهمنامــه دارنــد كــه مهلــت آن
تــا پايــان مهــر مــاه ســال جــاري اســت و تقاضــاي خانــه
صمــت تمديــد و ادامــه همــكار اســت تــا بتوانيــم بــا كمــك
از انجمنهــاي تخصصــي همگــن در اســتانها مســائل
و مشــكالت صنعتگــران و معدنــكاران را تســهيل كنيــم.
خانههــا بــه عنــوان يــك بــازوي مشــورتي و تخصصــي
بهشــمار ميرونــد كــه ميتواننــد در مشــورتدهي بــه
وضعيــت اقتصــادي كشــور بــه مقامهــاي مســوول دولتــي
مشــاركت داشــته باشــند .رييــس اتــاق بازرگانــي اصفهــان
بــا بيــان مشــكالت واحدهــاي توليــد گفــت :مــا در بخــش
تســهيالت دچــار مشــكالت عديدهيــي هســتيم و ســتادهاي
تســهيل كــه خانههــا نيــز در آن حضــور دارنــد توفيــق
چندانــي نداشــتهاند .مــا در صنايــع غذايــي در زمينــه
روغــن و شــكر دچــار افزايــش قيمــت شــدهايم و در زمينــه
تهيــه مــواد اوليــه و بســتهبندي نيــز بــا مشــكالتي روب ـهرو
هســتيم.
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لندن میزبان نشست بین المللی سرمایه
گذاری در ایران خواهد بود

حســن فــروزان فــر عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران از
برگــزاری نشســت بیــن المللــی ســرمایه گــذاری در ایــران
بــا حمایــت اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران خبــر داد و اعــام کــرد ایــن برنامــه از ســوی گــروه
پارســیان هوشــمند و بــا همــکاری شــرکت FRONTIER
 EXCHANGEدر قلــب منطقــه مالــی شــهر لنــدن  3و 4
آبــان مــاه برگــزار مــی شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نشســت موقعیتــی ویــژه بــرای
متقاضیــان جلــب ســرمایه گــذاری خارجــی فراهــم خواهــد
آورد مــی گویــد «:ایــن نشســت تصویــر مناســبی از قابلیــت
هــای شــرکت هــای پیشــرو و ســودآور را بــه ســرمایه
گــذاران بالقــوه و همــکاران آنــان نمایــش مــی دهــد .ایــن
نشســت بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه شــرکت
هــای ایرانــی را قــادر مــی ســازد تــا عــاوه بــر ارائــه پــروژه
هــا و فرصــت هــای ســرمایه گــذاری خــود در قالــب ارائــه
هــای  15دقیقــه ای ،از فرصــت ایجــاد ارتبــاط و مــراوده بــا
ســرمایه گــذاران بیــن المللــی و شــرکت هــای چندملیتــی
و فراهــم کننــدگان منابــع مالــی کــه عالقــه منــدی جــدی
بــرای حضــور در کســب و کار ایــران دارنــد ،اســتفاده
کننــد».
بــه گفتــه او همچنیــن ایــن نشســت امــکان هــم اندیشــی
صاحبــان کســب و کار و مقامــات دولتــی بــا بانــک هــای
ســرمایه گــذاری بیــن المللــی و منطقــه ای ،موسســات
حقوقــی و شــرکت هــای مشــاوره ای را بــا تمرکــز بــر
موضــوع مشــترک «ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــران»
را فراهــم مــی کنــد .ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران کــه رئیــس هیــات مدیــره گــروه پارســیان هوشــمند
نیــز هســت ،در ادامــه مــی گویــد «:بــه منظــور ایجــاد امکان
دسترســی مناســب بــه منابــع ســرمایه گــذاری خارجــی
بــرای شــرکت هــای داخلــی ،گــروه پارســیان هوشــمند بــا
همــکاری شــرکت انگلیســی فرانتیــر کــه متخصــص برگزاری
نشســت هــای ســرمایه گــذاری بازارهــای نوظهــور بشــمار
مــی آیــد ،اقدامــات وســیعی در راســتای برنامــه ریــزی
بــرای تشــویق ســرمایه گــذاران بــرای حضــور در ایــن
مراســم در دســت انجــام دارد .هــدف کلــی ایــن نشســت،
معرفــی پــروژه هــای معتبــر و ســودده بــه عالقــه منــدان
ســرمایه گــذاری در ایــران اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
ایــن کتــاب توســعه را از جنبــه هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار مــی دهــد .ایــن کتــاب ســعی در توضیــح بعضــی از روابــط
پیچیــده بیــن جنبــه هــای مختلــف توســعه شــامل رشــد جمعیــت رشــد اقتصــادی بهبــود وضعیــت آمــوزش بهداشــت صنعتــی
شــده و فراصنعتــی شــده تخریــب محیــظ زیســت و جهانــی شــدن دارد
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