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لزوم توجه به نظام پلکانی -افزایشی
در اصالح تعرفه برق

ولــت قصــد دارد تعرفــه بــرق تمامــی مشــترکین پرمصــرف و کــم مصــرف بــرق
را بــا درصــدی یکســان افزایــش دهــد کــه خــاف عدالــت اســت .الزم اســت
کــه مشــترکین پرمصــرف بــا افزایــش تعرفــه بیشــتری نســبت بــه مشــترکین
پرمصــرف روبــرو شــوند تــا عــاوه بــر حــذف یارانــه پنهــان ایــن دســته از
مشــترکین ،انگیــزه باالتــری بــرای اصــاح الگــوی نامناســب خــود داشــته باشــند.
یکــی از مهــم تریــن اقــدام هایــی کــه در دنیــا بــرای احیــای حــوزه انــرژی و
اصــاح الگــوی مصــرف آن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،روش تعرفــه
گــذاری پلکانی-افزایشــی اســت .بــر اســاس ایــن راهبــرد ،قیمــت انــرژی بــرای
مشــترکینی کــه در حــد الگــو مصــرف میکننــد ،افزایــش چندانــی نــدارد امــا
هزینــه مصــارف بیرویــه (باالتــر از الگــوی مصــرف) بــا قیمــت آزاد و حتــی
بیشــتر محاســبه میشــود .بــا ایــن اقــدام ،مشــترکین پرمصــرف کــه اقلیــت جامعه
را تشــکیل میدهنــد ،بــه اصــاح رفتــار ترغیــب میشــوند و در عیــن حــال دولــت
میتواندبــدون بــروز نارضایتــی عمومــی ،کســری منابــع هدفمنــدی را تامیــن
نمایــد.
یکــی از حــوزه هایــی کــه ســاالنه یارانــه زیــادی بــه آن اختصــاص مــی یابــد،
حــوزه تولیــد بــرق اســت .علــت ایــن موضــوع را مــی تــوان در تفــاوت قیمــت
تمــام شــده تولیــد بــرق و هزینــه پرداختــی از طــرف مصــرف کننــده دانســت.
در حــال حاضــر هزینــه تولیــد بــرق حــدود  400تومــان و میانگیــن هزینــه
پرداختــی مصــرف کننــده  60تومــان بــه ازای هرکیلــووات ســاعت اســت .اگــر
قیمــت ســوخت مصرفــی بــرای تولیــد بــرق را نیــز از هزینــه تمــام شــده تولیــد
بــرق کســر نماییــم بــرای هزینــه تبدیــل ســوخت بــه بــرق ،انتقــال و توزیــع آن
حــدود  100تومــان بــرای هرکیلــووات ســاعت هزینــه مــی گــردد .بــه عبارتــی
بــه ازای تولیــد هرکیلــووات ســاعت تولیــد بــرق  40تومــان یارانــه از طــرف
دولــت پرداخــت مــی گــردد.
شــنیدهها حاکــی از آن اســت کــه دولــت قصــد دارد تعرفــه بــرق را بــرای تمــام
مشــترکین پرمصــرف و کــم مصــرف بــرق بــه صــورت یکســان افزایــش دهــد.
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در میزگرد خبرآنالین با دبیر و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی مطرح شد:

بدهیهای دولت مانع توسعه صادرات برق است ؟
چنــدی پیــش مرکــز پژوهــش هــای مجلــس در گزارشــی از بررســی عملکــرد
صنعــت بــرق کــه در ســالهای برنامــه پنجــم توســعه تهیــه شــده بــود ،هشــدار
داد ،در صورتــی کــه تولیــد بــرق بــا همیــن رونــد کنونــی پیــش بــرود ،تــا ســه یــا
چهــار ســال آینــده کشــور بــا کمبــود شــدید بــرق روبــرو خواهــد شــد .آنطــور کــه
کارشناســان مــی گویند،نیــاز ســاالنه تولیــد بــرق در کشــور اضافــه شــدن حــدود
پنــج هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت نیــروگاه هــای موجــود کشــور اســت ،بــا ایــن حــال
ایــن اتفــاق رخ نــداده و علــت هــم ظاهــرا محقــق نشــدن برنامــه هــای توســعه
چهــارم و پنجــم اســت .بدهیهــا و کمبــود منابــع بــرای تکمیــل پروژههــای نیمــه
تمــام صنعــت بــرق ،قیمــت پاییــن و شــکاف زیــاد بیــن درآمدهــا و هزینههــای
صنعــت بــرق از عوامــل اصلــی محقــق نشــدن اهــداف برنامــه هــای توســعه ای
محســوب مــی شــود.
مســئوالن وزارت نیــرو میگوینــد،ارزان بــودن بــرق ســبب شــده تــا بدهــی ایــن
وزارتخانــه بــه پیمانــکاران روز بــه روز بیشــتر شــود .بدهــی کــه از حــدود چهــارده
ســال پیــش تاکنــون بــه معضــل اصلــی وزارت نیــرو تبدیــل شــده اســت .هرچنــد
حمیــد چیــت چیــان مــی گوید،بدهــی هــای دولــت بــه  12هــزار میلیــارد تومــان
کاهــش یافته،امــا هنــوز عاملــی بازدارنــده اســت .ایــن چالــش هــا در میزگــردی بــا
حضــور حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و پیــام باقــری،

عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی در کافــه خبــر خبرآنالیــن مــورد
بررســی قــرار گرفــت:
بــرای شــروع بحــث از یکــی از بحــث هایی کــه این روزهــا کنفدراســیون
انــرژی بــرآن تاکیــد دارد،ســئوال را مطــرح مــی کنــم؛ تبدیــل شــدن
ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه ای از طریــق اســتفاده از تــوان و ظرفیــت
داخلــی کشوراســت.برای رســیدن بــه ایــن هــدف چــه اقداماتــی بایــد
صــورت بگیــرد؟
صالحــی :افــق  1404ســند چشــم انــداز  20ســاله تاکیــد کــرده کــه در کشــور
بایــد بــه ســمت بدســت آوردن درآمدهایــی حرکــت کنیــم کــه  80درصــد آنهــا
غیــر از فــروش نفــت بدســت مــی آیــد .بــا توجــه بــه ایــن ســند کــه توســط مقــام
معظــم رهبــری ابــاغ شــده ،فکــر مــی کنــم ســهم بخــش انــرژی از  42میلیــارد
دالر صــادرات غیــر نفتــی حــدود  70تــا  80درصــد اســت کــه شــامل صــادرات
پتروشــیمی ،خدمــات فنــی و مهندســی و صــادرات کاالهــای صنعتــی و صنایــع هــای
تــک اســت .ایــن اعــداد نشــان مــی دهــد کــه بایــد توجــه در ایــن بخــش انــرژی از
ســوی دولــت بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیــرد.در حــوزه بخــش خصوصــی وظیفــه
مــا ایــن اســت کــه بــا بازیگرانــی ادامــه در صفحــه 7

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ـادرات
ـعه صـ
ـع توسـ
ـت مانـ
ـای دولـ
بدهیهـ
ـرق اسـ
بـ
ـت ؟ در میزگــرد خبرآنالیــن بــا دبیــر و

عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
مطــرح شــد :مشــروح خبــر

ـرکت یونیت
ـرق شـ
ـد بـ
ـی خریـ
ـت دولتـ
ضمانـ
اینترنشــنال مســبب نابــودی نیروگاههــای
داخلــی استبررســی قــرارداد ســاخت نیــروگاه

توســط شــرکت اینترنشــنال ترکیــه نشــان داده
اســت کــه بــه منظــور تضمیــن بازگشــت مشــروح

خبــر

ـر در
ـران و الجزایـ
ـکاری ایـ
ـای همـ
ـه هـ
زمینـ
شــافعی رییــس اتــاق ایــران شــد
ـد وزیــر نیــرو گفــت:
ـی شـ
ـرق بررسـ
ـش بـ
بخـ
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انـرژی

اخبار کوتاه
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ـرو
ـت و نیـ
ـیون نفـ
ـه فراکسـ
ـت رئیسـ
ـب هیئـ
ترکیـ
ـد مشــروح خبــر
ـخص شـ
مشـ

در رابطــه بــا پــروژه یونیــت اینترنشــنال بــه بــرق ايــران ارزانتــر از عــراق و افغانســتان
ســمت برگــزاری مناقصــه بیــن المللــی مــی مشــروح خبــر
رویــم مشــروح خبــر

برنامــه  5ســاله چيــن بــراي تقويــت روابــط
برگــزاري مزايــده 80درصــدي پتروشــيمي تجــاري بــا ايــران مشــروح خبــر
دماونــد در فرابــورس مشــروح خبــر

نفــت  ٥٠دالری قابــل پذیــرش نیســت مشــروح
غالمحســین شــافعی امــروز (یکشــنبه چهاردهــم
ـران
ـل ایـ
ـوره و گازوئیـ
ـتگار نفتکـ
ـان خواسـ
شــهریورماه) بــا کســب  198رأی بــه عنــوان رئیــس ایــران بــه دنبــال تبــادل تجربــه در زمینــه هــای لبنـ
خبــر
ـد مشــروح خبــر
اتــاق بازرگانــی ایــران انتخــاب شــد مشــروح ســاخت ،نگهــداری و تعمیــر تجهیــزات نیروگاهــی شـ
در بخــش بــرق بــا الجزایــر اســت مشــروح خبــر
ـارد دالری
ـادرات  50میلیـ
ـرای صـ
ـذاری بـ
هدفگـ
خبــر
رشــد  ۳.۵برابــری واردات اروپــا از ایــران
ـاری مشــروح خبــر
ـال جـ
ـان سـ
ـا پایـ
تـ
ـط بخـ
ـور توسـ
ـی کشـ
ـرق مصرفـ
ـف بـ
نصـ
ـش مشــروح خبــر
اتاقهاحقــوق بخشخصوصــى را فریــاد
خصوصــی تامیــن میشــود معــاون برنامــه
ـران رکورد
ـعه در بحـ
ـيا ،توســــ
غربــــ آسـ
بزننــد رییسکمیســیون انــرژی اتاقبازرگانــی
ایــران گفــت :وقتــى دولــت قبــل در برابرقانــون ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو بــا بیــان ایــن صــادرات نفــت ایــران بــه بــازار آســیا  ۱.۶۴مشــروح خبــر
کــه  ۵۵درصــد بــرق کشــور از بخــش خصوصــی میلیــون بشــکه در روز شدمشــروح خبــر
بهبــود مســتمر فضــاى کســب وکار یاغــى شــده
تامیــن مــی شــود مشــروح خبــر
صادرات نفت ایـــــران شکســته شــد مشــروح
بود،اتاقهــا نبایــد مســامحه میکردنــد مشــروح
اعــام آمادگــی یــک شــرکت آلمانــی بــرای
خبر
خبــر
ـینه وزارت همــکاری بــا صنعــت بــرق ایرانمشــروح خبــر
ـه سـ
ـی بـ
ـش خصوصـ
ـت رد بخـ
دسـ
نیــرو بــر خــاف اینکــه وزارت نیــرو تســهیالت
گامهــاي بلنــد پیدکــو در جهــت تحقــق متعــددی را بــرای بخــش خصوصــی فراهــم کــرده در صــورت تقاضــا ،تولیــد نفــت ایــران بــه 4
اهــداف ملــي شــرکت بیــن المللــی تـــوسعه و و بارهــا مســووالن ایــن وزارتخانــه اعــام کردنــد میلیــون بشــکه میرســد مشــروح خبــر
مهندســی پـــارس (هلدینــگ پیدکــو) بــا بیــش از
مشــروح خبــر
ســه دهــه تجربــه ،بــه عنــوان یــک پیمانکارعمومی
پیشــرو و متعهــد در اجــرای طــرح هــای کالن
زیربنایــی مشــروح خبــر

قراردادهــای جدیــد نفتــی ،رونــق
اقتصــادی ایجــاد میکندنایــب رئیــس

کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تاکیــد برایــن کــه
اگــر ایــرادی بــه قراردادهــا و شــیوه نامــه آنهــا
اســت بایــد برطــرف شــود مشــروح خبــر

ـن
ـت ایـ
ـتانی از دولـ
ـان پاکسـ
ـت بازرگانـ
درخواسـ
کشــور بــرای واردات گاز از ایــران مشــروح

شــرکت صانیــر در پاکســتان نیــروگاه
بــادی مــی ســازد ســازمان ملــی مقــررات و خبــر
تنظیــم نیــروی بــرق پاکســتان ،مجــوز تولیــد
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بــرق بــا ســاخت نیــروگاه بــادی در اســتان ســند ترکیــه هماننــد زمــان تحریــم از ایــران نفــت
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
ایــن کشــور را بــه شــرکت صانیــر واگــذار کــرد .میخــرد /ســفر معــاون اول رئیسجمهــور بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
بــه ترکیــه مشــروح خبــر
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد
ـه
ـران و ترکیـ
ـاری ایـ
ـادالت تجـ
ـم مبـ
ـش حجـ
کاهـ
در ســالجاری میــادی مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شافعی رییس اتاق
ایران شد
غالمحســین شــافعی امــروز (یکشــنبه
چهاردهــم شــهریورماه) بــا کســب  198رأی بــه
عنــوان رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران انتخــاب
.شد
بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن ،غالمحســین شــافعی در
ســال  1330در قائــن خراســان متولــد شــده اســت .او
کــه پیــش از ایــن نیــز در آذر مــاه ســال  1392بــه
عنــوان رئیــس اتــاق ایــران انتخــاب شــده بــود و تــا
خردادمــاه ســال  1394ریاســت ایــن اتــاق را بــر عهــده
داشــت ،در حــال حاضــر ریاســت اتــاق بازرگانــی مشــهد
را نیــز بــر عهــده دارد .شــافعی دارای مــدرک تحصیلــی
مهندســی صنایــع اســت« .ســلطان انــار ایــران» لقبــی
اســت کــه برخــی ایــن صادرکننــده حــوزه میــوه و تــره
بــار را کــه مدیــر عاملــی شــرکت شــفیع و ریاســت
هیــات مدیــره شــرکت نــار افشــان تجــارت خراســان را
در کارنامــه دارد ،بــا آن میشناســند .وی همچنیــن در
دوره فعلــی اتــاق ایــران ،نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی
.بــود
شــافعی در ســخنانی کــه در نشســت امــروز هیــأت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران پیــش از رأیگیــری
ارائــه کــرد ،اظهــار کــرد :چابکــی و حــذف بروکراســی،

ارتقــای تــوان کارشناســی اتــاق از جملــه مــواردی اســت
کــه بایــد در بخــش بازرگانــی کشــور صــورت گیــرد .آن
طــور کــه تســنیم گــزارش داده،او همچنیــن اضافــه کــرد:
اتــاق بازرگانــی ایــران نــه اپوزیســیون دولــت اســت و
نــه بلــه قربانگــوی وی بلکــه یــار قــوای حاکمیتــی بــه
.حســاب میآیــد
شــافعی ادامــه داد :بــرای اثربخشــی بیشــتر فعالیــت
بخــش خصوصــی بایــد شــفافیت در اقتصــاد کشــور
صــورت گیــرد کــه ایــن خــود بایــد از اتــاق و بخــش
خصوصــی آغــاز شــود .بخــش خصوصــی پویــا و مولــد کــه
از شــفافیت الزم ،قانونمــداری ،ســامت مالــی برخــوردار
اســت میتوانــد زمینــه حرکــت شــفاف اقتصــاد کشــور
.را نیــز فراهــم کنــد
او در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه اصــل  44قانون اساســی
کــه در آن بــه خصوصیســازی توجــه شــده اســت در
شــرایط فعلــی کشــور بایــد بــه شــکل مناسـبتری انجــام
شــود گفــت :اتــاق ایــران عصــاره اتاق شهرســتانها اســت
و میتوانــد گزینــهای بــرای شــراکتهای اقتصــادی
بلندمــدت ایجــاد کنــد امــا دولــت نبایــد بخــش خصوصی
را بــه عنــوان یــک بدهــی نــگاه کنــد .بخــش خصوصــی
یــک دارایــی بــرای کشــور بــه حســاب میآیــد و بایــد
بــه نقطـهای برســیم کــه کشــور توســط ایــن بخــش و بــا
.رهنمودهــای دولــت اداره شــود
شــافعی بــا بیــان اینکــه جناحهــای سیاســی نبایــد
بــه اتــاق بازرگانــی وارد شــوند گفــت :دلیــل موفقیــت
اتــاق بازرگانــی عــدم ورود بــه بــازی و جناحبندیهــای
سیاســی بــوده اســت و در ادامــه راه نیــز بایــد از هرگونــه
.مداخلــه در آن جلوگیــری شــود
او بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط فعلــی کشــور فعالیــت
بخــش خصوصــی از جذابیتهــای الزم روبــرو نیســت
گفــت :قانــون اتــاق بازرگانــی نیازمنــد بــه اصــاح اســت
تــا بتوانیــم از ظرفیتهــای موجــود در کمیســیونها
.بیشــتر اســتفاده کنیــم
کاندیــدای ریاســت اتــاق بازرگانــی ایــران در ادامــه بــا
اشــاره بــه دیپلماســی اقتصــادی کشــور گفــت :اتاقهــا
و شــوراهای مشــترک خوبــی در کشــور وجــود دارد امــا
تــا بــه امــروز نتوانســتهایم بــه درســتی از آنهــا اســتفاده
کنیــم .از ایــن بــه بعــد بایــد شــرایطی ایجــاد شــود
کــه سیاســت کشــور بــه اقتصــاد بــه جــای اقتصــاد بــه
.سیاســت کشــور یارانــه دهــد
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انـرژی

شـمـساردکـانـی:

اتاقهاحقوق
بخشخصوصى را
فریاد بزنند

رییسکمیســیون انــرژی اتاقبازرگانــی ایــران گفــت:
وقتــى دولــت قبــل در برابرقانــون بهبــود مســتمر فضــاى
کســب وکار یاغــى شــده بود،اتاقهــا نبایــد مســامحه
میکردنــد.
علــی شــمس اردکانــی در گفــت و گــو بــا خبرآنالیــن
گفــت« :وقتــى بــه جــاى خصوصىسازى،خصولتىســازى
اجــرا ميشــد،اتاقها بایدحقــوق بخشخصوصــى را فريــاد
ميزدنــد».
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران و عضــو
هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره
بــه تفــاوت توســعه از نظــر دو مکتــب نهادگرایــی بــا
مکتــب نئوکالســیک،گفت«:اجرای نظریــه نئوکالســیک در
کشــورهای جهــان ســوم،منجر بــه گســترش رانــت خــواری
و فســاد شــده ،ایــن در حالــی اســت کــه نــورث و طرفــداران
نظریــه نهادگــرا معتقدنــد کــه ســازمانهای مــردم گــرا و
تشــکلگرا ســرمایه هــای انســانی راتبدیــل بــه ثــروت ملــی
میکننــد».
وی افزود«:اتفاقــی کــه درکشــور مــا افتــاده دقیقــا در
همیــن راستاســت؛ ســرمایه هــای انســانی طــی دهــه هــای
گذشــته در غالــب مهاجــرت مغزهــا از کشــور خــارج شــده و
جایگزیــن آنهــا افــرادی قــرار گرفتــه انــد کــه از رانــت ،ثروت
هــای کالن بدســت آورده انــد .نمونــه آن را ایــن روزهــا در
فســادهایی کــه لیســت آن منتشــر شــده،می بینیــد افــرادی
بــا رانــت خانــه هــای میلیــاردی در بهتریــن نقــاط شــهر
تهــران تصاحــب کــرده انــد».
شــمس اردکانــی تصریــح کرد«:نظريــه اقتصاددانــان نهادگــرا
تاکیــد مــی کنــد کــه تجميع ســرمايه انســانى درســازمانهاى
مــردم گــرا پيــش نيــاز توســعه اقتصــادى بــراى دســتيابى
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بــه حكومــت خــوب() good governanceمی شــود.اين
گرايــش موجــب توســعه فعاليــت اقتصــادى و افزايــش اميــد
بــه آينــده اســت؛ درمقابــل ســازمانها و افــراد رانــت طلــب
موجــب توســعه فســاد ،خشــونت وگرايــش بــه حكومــت بــد
و كاهــش فعاليــت هــاى اقتصــادى و افزايــش نــا اميــدى
مــي شــوند كــه بــه ركــود و بيــكارى مزمــن مــي انجامــد».
ایــن کارشــناس اقتصــاد انــرژی خاطرنشــان کــرد«:از آنجاكه
اتاقهــاى بازرگانــى نمــاد تجميــع داوطلبانــه ســرمايه هــاى
ـمبل ســازمانهاى مــردم گراهســتند،الجرم بــه
انســانى و َسـ ُ
دنبــال مديريــت توســعه فعاليتهــاى اقتصــادى هســتند،در
نتیجــه بــا عوامــل ركــود آفريــن درتعــارض قرارميگيرنــد
ودر ايــن حالــی اســت كــه ،در تعــرض بــا رانــت خــوارى،
درجــه باالتــرى از مدنيــت را در جامعــه نشــان ميدهنــد».
کاندیــدای احتمالــی ریاســت اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه اینکه
برنامــه اش بــراى مديريــت اتاقهــا پيگيــرى مدنــى اجــراى
قوانيــن اقتصــادى و اجتماعى مــردم گراســت،گفت«:حمايت
از توليــد و صادرات،مخالفــت بــا رويههــا و آئيــن نامههــاى
مانــع تــراش بــرای حمایــت از فعاليتهــاى بخــش
خصوصــى واقعــى مــورد تاکیــد اســت».
او گفت«:وقتــى بــه نــام مســکن مهــر اعتبــارات در اختيــار
گروههــاى خــاص قــرار ميگرفــت ،اتاقهــا بايــد رونــد
اقتصــادى كــردن مســكن ســازى انبــوه را درخواســت
ميكردنــد».
شــمس اردکانــی تاکیــد کرد«:وقتــی تحریــم هــا همچــون
بهمــن و بختــک فعالیــت بخــش خصوصــی ایرانــی را
متوقــف مــی کــرد و بانــک هــا بــه دلیــل عــدم بازپرداخــت
وام هــا بنگاههــای ایرانــی قربانــی تحریــم را جریمــه مــی
کردنــد ،ایــن وظیفــه انــاق هــا بــود کــه اعــام شــرایط فــوق
العــاده کــرده و عــدم امــکان تعهــدات را فریــاد میکــرد تــا
همــه بداننــد معنــی کاغــذ پــاره چیســت».
بــه گفتــه وی وقتــى دولــت قبــل در برابرقانــون بهبــود
مســتمر فضــاى كســب و كار ياغــى شــده بــود ،اتــاق هــا
نبايــد مســامحه مــي كردنــد.
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران یــادآور
شــد«:در حــال حاضــر بروكراســى بــر خــاف دســتورات
آمــره قانــون عمــل ميكنــد،در حالــی کــه هيــات رئيســه
اتــاق ايــران را بايــد از پرداختــن بــه بروكراســى داخلــى
اتــاق رهانيــد تــا فرصــت كند،بــه مصاديقــى ماننــد مــوارد
بــاال،در امــور ملــى توســعه ملــى غيــر دولتــى و غيــر
خصولتــى بپــردازد».
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شــرکت بیــن المللــی تـــوسعه و مهندســی پـــارس
(هلدینــگ پیدکــو) بــا بیــش از ســه دهــه تجربــه،
بــه عنــوان یــک پیمانکارعمومــی پیشــرو و متعهــد
در اجــرای طــرح هــای کالن زیربنایــی در زمینــه
هــای مختلــف صنایــع بــه خصــوص نفــت ،گاز،
پتروشــیمی ،انــرژی و نیــرو فعالیــت مــی کنــد.
ایــن شــرکت تاکنــون ایــن مجموعــه پــروژه هــای
عظیمــی را در صنایــع نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،انرژی
و نیــرو در کشــور بــه بهــره بــرداری رســانده اســت.
در رابطــه بــا فعالیــت هــا و اقدامــات ایــن شــرکت،
گفتگویــی را بــا دکتــر ســیامک احمــدی ،معاونــت
بازرگانــی و توســعه اقتصــادی شــرکت بیــن المللــی
توســعه و مهندســی پارس(پیدکــو) انجــام داده ایــم
کــه در ادامــه مــی خوانیــد
.
کمــی در مــورد فعالیــت هــا و اقدامــات شــرکت
بیــن المللــی توســعه و مهندســی پــارس توضیــح
دهیــد؟
شــرکت بیــن المللی تـــوسعه و مهندســی پـــارس (هلدینگ
پیدکــو) بــا بیــش از ســه دهــه تجربــه موفــق ،بــه عنــوان
یــک پیمانکارعمومــی ( )General contractorپیشــرو
و متعهــد در اجــرای طــرح هــای کالن زیربنایــی در زمینــه
هــای مختلــف صنایــع بــه خصــوص نفــت ،گاز ،پتروشــیمی،
انــرژی و نیــرو فعالیــت مــی کنــد .ایــن مجموعــه اجرایــی،
بــا بهــره گیــری از پرســنل بومــی کارآمــد و مجموعــه
ماشــین آالت تخصصــی ،پــروژه هــای عظیمــی را در صنایــع
نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،انــرژی و نیــرو بــه بهــره بــرداری
رســانده اســت.
هلدینــگ پیدکــو ضمــن اجـــرای بــدون وقفــه پـــروژه هــا،
همــواره هــدف متعالــی جلــب رضایــت کارفرمایــان و ذی
نفعــان را از طریــق ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی پــروژه هــا
مــد نظــر قــرار مــی دهــد.
پیدکــو در کارنامــه خــود احــداث پاالیشــگاه فــاز یــک
پــروژه توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی را در ســال
1383دارد کــه یکــی از افتخــارات کشــور در دســتیابی بــه
اســتقالل صنعتــی اســت و در حــال حاضــر انجــام خدمــات
مهندســی ،تأمیــن مــواد و تجهیــزات  ،ســاخت ،نصــب و راه

انــدازی بــه صــورت  ),EPC, EPCC) IPCصنایــع بــزرگ
در راســتای طــرح هــای دانــش بنیــان ،ملــی و بیــن المللــی
فعالیــت اصلــی هلدینــگ را شــامل مــی شــود.
برخــی از پــروژه هایــی کــه بــا موفقیــت بــه پایــان رســیده
انــد ســاخت ســازه هــای فلــزی فــاز4و 5میــدان گازی
پــارس جنوبــی ،ســاخت ســازه هــای فلــزی پاالیشــگاه
فازهــای  7 ،6و  8میــدان گازی پــارس جنوبــی و تولیــد
گاز مایــع  LPGاســت .همچنیــن ایــن شــرکت دو پــروژه
جدیــد نیــز بــه نــام هــای پــروژه ارتقــاء ســامانه ایمنــی
و آتــش نشــانی ،ســاختمان هــای عملیاتــی و کارگاه
مهندســی و سیســتم جمــع آوری دریــن انبــار نفــت ری بــه
روش EPCو عملیــات تکمیلــی تلمبــه خانــه امیدیــه روش
 PCرا در دســت اجــرا دارد.

انـرژی

شماره چهل و هفت //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

درســطح منطقــه و جهــان یکــی از اهــداف کالن آن اســت و
بــا تکیــه بــر تجربیــات ارزشــمند کســب شــده ،بــه منظــور
دســتیابی بــه چشــم انــداز شــرکت و تأمیــن انتظــارات
و خواســته هــای ذینفعــان ،سیســتم مدیریــت کیفیــت
 ISO9001-2008و مدیـــریت بهداشــت ،ایمنی ،مـــحیط
زیســت  HSE-MSرا مســتقر کــرده اســت .

شــرکت پیدکــو و شــرکت هایــی بــا زمینــه فعالیــت
مشــابه ،بــا چــه مشــکالت و چالــش هایــی مواجــه
هستند ؟
یکــی از مشــکالت پیمانــکاران صنعــت نفــت و گاز وجــود
کارفرمایــی قدرتمنــد و انحصــاری بــه نــام دولــت اســت کــه
ناچارنــد بخــش عمــده ای از وقــت و انــرژی خــود را صــرف
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مناســب و شــناخته شــده  MCو ترســیم شــفاف تفــاوت هــا
بــا دســتگاه نظــارت و ایجــاد ســردرگمی در شــرح وظایــف و
اختیــارات آنهــا در اداره پــروژه هــا و ارتبــاط بــا پیمانــکاران
و وجــود تضــاد منافــع بیــن  MCو پیمانــکار اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه آنچــه کــه اشــاره کردیــد از دولــت
چــه انتظاراتــی بــرای رفــع مشــکالت و معضــات
پیــش روی خــود داریــد؟
انتظــار مــا ایــن اســت در راســتای توانمندســازی نیروهــای
داخلــی  ،اتــکا بــه تــوان ملــی و مشــارکت شــرکای صاحــب
دانــش و توانمنــد بیــن المللــی بــه جهــت هرچــه بهتــر
شــدن امــور و تســریع در اجــرای پــروژه هــا مــواردی مــد
نظــر قــرار بگیــرد .تعریــف هــر چــه دقیــق و شــفاف MC

معاون شرکت بین المللی تـوسعه و مهندسی پـارس عنوان کرد:

گامهاي بلند پیدکو در جهت
تحقق اهداف ملي
شــرکت توســعه و مهندســی پــارس چــه اهــداف و
موضوعاتــی را بــه طــور مشــخص دنبــال مــی کنــد؟
ت نويـن ،مديــران كارآمــد
ايـن شــركت بــا اتــكاء بـه مديريـ 
ن
ت نف ـت ،گاز و پتروشــیمی ،متخصصي ـ 
و بــا تجرب ـ ه صنع ـ 
ن صنعــت،
ي اي ـ 
ي پروژههــا 
و كارشناســان آشــنا ب ـ ه اجــرا 
ن
ف ملـي در ايــرا 
ي بلنــدي را در جهـت تحقـق اهــدا 
گامهــا 
برداشــت ه اسـت و بــه جهــت انجــام هــر چــه بهتــر مأموریت،
در راســتای برنامــه توســعه ششــم اقتصــادی و ســند چشــم
انــداز توســعه  1404و در قالــب برنامــه آمایــش ســرزمینی
رســالت ســنگینی را بــر دوش گرفتــه اســت کــه افزایــش
ســهم و ارتقــای جایــگاه صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی

عبــور از دیوارهــای بلنــد بوروکراســی ،پیــچ و خــم مناقصــه
هــای غیرشــفاف ،وقــت گیــر و در نهایــت صــرف تــاش
هــای طوالنــی مــدت بــرای دریافــت مطالباتشــان کننــد.
از دیگــر مشــکالت ایــن حــوزه رقابــت پیمانــکاران در
ارائــه قیمــت بــر اســاس پارامترهــای غیرصحیــح و بــا
انگیــزه دســتیابی بــه پیمــان و برنــده شــدن در مناقصــات
و عــدم ارائــه دالیــل شــفاف و روشــن از طــرف کارفرمــا
مبنــی بــر عــدم صالحیــت پیمانــکار در مناقصــات خصوصـاً
مباحــث بررســی فنــی و ارزیابــی کیفــی اســت .همچنیــن
مــی تــوان بــه عــدم همراهــی و مســاعدت الزم موسســات
و نهادهــای مالــی و پولــی بــا پیمانــکاران و عــدم تعریــف

بــا پیمانــکاران ،ایجــاد تســهیالت و حمایــت از پیمانــکاران
داخلــی و اصــاح نــگاه اداری و مجموعــه کارفرمایــی و
بازتعریــف عنــوان پیمانــکار بــه عنــوان بازوهــای اجرایــی
و بــه ثمــر رســاننده تفکــرات و ایــده هــا ،حمایــت دولــت
بــه جهــت ارتقــاء کیفــی و کمــی تــوان پیمانــکاران بــرای
حضــور و دســتیابی بازارهــای بیــن المللــی بــا عنایــت بــه
تجــارب ،ســوابق و دانــش فنــی کارشناســان ایرانــی در حوزه
هــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی و تســهیل و روان ســازی
چرخــه ارتبــاط ،حضــور و تأمیــن نیازهــای تخصصــی و
تجهیزاتــی توســط شــرکتهای معتبــر بیــن المللــی از جملــه
ایــن مــوارد اســت.
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قراردادهای جدید نفتی،
رونق اقتصادی ایجاد میکند

نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تاکیــد برایــن
کــه اگــر ایــرادی بــه قراردادهــا و شــیوه نامــه آنهــا اســت
بایــد برطــرف شــود ،گفــت :تــاش کنیــم هــر چــه زودتــر
قراردادهــا بــه نتیجــه برســد زیــرا حرکتــی دراقتصــاد کشــور
بــوده و منابــع ارزی کشــور را افزایــش میدهــد.
حســین امیــری خامکانــی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،با اشــاره
بــه تاثیــر اجــرای قراردادهــای نفتــی بــر وضعیــت اقتصــاد
اظهــار کــرد :پــس از جلســه غیــر علنــی مجلــس بــا وزیــر
نفــت و توضیحاتــی کــه ارایــه شــد بــه نظــر میرســد از
میــزان انتقــادات کاســته میشــود و دولــت هــم اصالحیـهای
را در شــیو ه قراردادهــا انجــام داده اســت ،البتــه هیــات
تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن نیــز ایــن قضیــه را
بررســی کــرد و مجــددا بــرای انجــام اصالحــات بــه دولــت
فرســتاده اســت.
وی افزود:البتــه زنگنــه – وزیــر نفــت هــم بارهــا گفتــه بــود
کــه نقدهــا و انتقــادات کارشناســی را میپذیرنــد و انتظــار
م ـیرود کــه دولــت نظــرات مســئوالن صاحــب نظــر ،ســران
قــوا و توصیههــای رهبــری را مــد نظــر قــرار دهــد.
ایــن عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس بــا
تاکیــد بــر اینکــه بــرای حفــظ منافــع ملــی نیــاز داریــم تــا
هــر چــه زودتــر قراردادهــای جدیــد نفتــی بــه ثمــر برســد،
گفــت :بایــد اولویتهــا در نظــر گرفتــه شــوند در حــال
حاضــر در میادیــن مشــترک کشــورهای همســایه ســرمایه
گــذاری کــرده و از منابــع موجــود برداشــت میکننــد ،اگــر

ســرگرم جزییــات شــویم منافــع ملیمــان را از دســت مـیده
وی خاطــر نشــان کــرد :قطعــا بایــد بــا ابزارهــای جدیــد
و تکنولــوژی و انجــام ســرمایهگذاری مطلــوب از منافــع
ملــی خودمــان دفــاع کنیــم ،بحــث کلــی در دنیــا هــم
همیــن اســت کــه بــرای حفــظ منافــع ملــی شــان تــاش
میکننــد ضمــن انجــام ســرمایه گــذاری از منابــع داخلــی
هــم اســتفاده کننــد.
امیــری خامکانــی بــا اشــاره بــه این کــه نبایــد صورت مســاله
را پــاک کــرد ،گفــت :بایــد تــاش کنیــم هــر ایــراد و اشــکالی
کــه وجــود دارد را برطــرف کــرده و از منابــع خارجــی هــم
اســتفاده کنیــم و ایــن حرکتــی در اقتصــاد کشــور خواهــد
بــود.
نماینــده مــردم زرنــد در مجلــس همچنیــن اظهــار کــرد:
اجــرای قراردادهــای جدیــد میتوانــد بــه خلــق ثــروت
کمــک کــرده ،منابــع ارزی کشــور را افزایــش دهــد ،زمانــی
کــه منابــع ارزی افزایــش پیــدا کنــد میتوانیــم در زیــر
ســاختها ســرمایه گــذاری کنیــم.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه در ایــن راســتا پروژههــای عمرانــی بــه حرکــت در
آمــده و اشــتغال ایجــاد میشــود ،بیــان کــرد :تــا جایــی کــه
امــکان دارد بایــد تــاش کنیــم هــر چــه زودتــر قراردادهــا
اجرایــی شــود و اگــر ایــرادی هــم وجــود دارد برطــرف کنیــم
و ســرگرم جزییــات نشــویم زیــرا ایجــاد رونــق اقتصــادی
میکنــد
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طرزطلب:

5

در رابطه با پروژه یونیت اینترنشنال به سمت برگزاری مناقصه
بین المللی می رویم

بــه گــزارش بــرق نیــوز ،محســن طــرز طلــب ،مدیرعامــل
شــرکت تولیــد بــرق حرارتــی در برنامــه «چالــش» رادیــو
اقتصــاد دربــاره قــرارداد وزارت نیــرو بــا شــرکت یونیــت
اینترنشــنال ترکیــه گفــت :دربــاره ایــن قــرارداد هنــوز
هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت و مــا در حــال مذاکــره بــا
ایــن شــرکت هســتیم و هنــوز قــراردادی منعقــد نشــده
و مذاکــرات در حــال ادامــه اســت و هنــوز مذاکــرات بــه
نتیجــه نرســیده اســت.
طــرز طلــب ،بــا تأکیــد بــر تغییــر کــردن شــرایط و
اقتضائــات کار افــزود :االن فضــا بــرای اینکــه مــا بتوانیــم
از منابــع مختلــف اســتفاده کنیــم فراهــم شــده اســت و
ایــن موضــوع امــکان کاهــش قیمــت تمــام شــده را فراهــم
کــرده اســت و بــر همیــن اســاس داریــم مناقصــهای را
طراحــی مــی کنیــم .ایــن موضــوع کار میبــرد و بایــد
اســناد مناقصــه بینالمللــی طراحــی شــود .انشــاءاهلل در
چهــار یــا پنــج مــاه آینــده اســناد آمــاده مــی شــود و بــه
ســمت مناقصــه میرویــم.
وی دربــاره پــروژه شــرکت یونیــت اینترنشــنال و ســایر

پروژههــای وزارت نیــرو افــزود :بــا توجــه بــه اقبــال
موجــود بایــد رقابــت برقــرار کنیــم و شــرایطی را آمــاده
کنیــم کــه قیمــت واقعــی بــرق کــه مــی توانیــم بــه
ســرمایه گــذاران بدهیــم از ایــن مرحلــه بیــرون بیایــد.
مــا هــم در رابطــه بــا ایــن (پــروژه) و هــم در رابطــه
بــا پــروژه هــای جدیدمــان داریــم بــه ســمت مناقصــه
میرویــم و امیــدوارم در ایــن زمینــه انشــاءاهلل موفــق
باشــیم.
وی افــزود :االن شــرایط طــوری شــده اســت کــه بــا
برگــزاری مناقصــه میتوانــد قیمــت شــفافتری از
ســرمایهگذاران گرفتــه شــود.
گفتنــی اســت کــه وزارت نیــرو در ماههــای اخیــر
مذاکراتــی را بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال ترکیــه بــرای
نهایــی کــردن قــرارداد احــداث  5000مــگاوات نیــروگاه
بــه ارزش  3میلیــارد دالر داشــته اســت .واگــذاری ایــن
قــرارداد بــدون برگــزاری مناقصــه و در فضــای غیررقابتــی
انتقادهایــی را از ســوی کارشناســان صنعــت بــرق و افــکار
عمومــی بــه همــراه داشــته اســت.

برگزاري مزايده 80درصدي پتروشيمي دماوند در فرابورس
80درصد ســهام پتروشــيمي دماوند بــه ارزش كل پايه
13هــزار ميليــارد ريــال امــروز در فرابــورس بــه مزايده
گذاشــته ميشــود .پتروشــيمي دماونــد كــه باوجــود
چندينبــار عرضــه توســط ســازمان خصوصيســازي
بــه فــروش نرفتــه و خريــداري برايــش يافــت نشــده
اســت ،امــروز دوبــاره در فرابــورس عرضــه ميشــود.
قــرار اســت مجتمــع پتروشــيمي دماونــد يوتيليتــي
(آب ،بــرق ،گاز) 24طــرح پتروشــيمي فاز دوم عســلويه
را تاميــن كنــد و هرگونــه تاخيــر در راهانــدازي ايــن
واحــد ،بهرهبــرداري از ســاير مجتمعهــاي فــاز دو
عســلويه را بــا مشــكل مواجــه ميكنــد .شــركت
ملــي صنايــع پتروشــيمي گــزارش داده اســت تعــداد
10هــزار ســهم پتروشــيمي دماونــد معــادل 80درصــد

ســهام ايــن شــركت امــروز در فرابــورس عرضــه
ميشــود .ايــن ميــزان ســهام بــه قيمــت پايــه هــر
ســهم يكميليــارد و 369ميليــون و 491هــزار و
520ريــال و ارزش كل پايــه 13هــزار و 694ميليــارد
و 915ميليــون و 200هــزار ريــال بــه مزايــده گذاشــته
ميشــود .همچنيــن ســازمان خصوصيســازي بلــوك
80درصــدي ســهام پتروشــيمي دماونــد را (در مرحلــه
قبــل از بهرهبــرداري) بــه وكالــت از شــركت مــادر
تخصصــي ملــي صنايــع پتروشــيمي (كــه شــامل
9هــزار و 500ســهم عــادي و 500ســهم ترجيحــي
اســت) بهصــورت 10درصــد نقــد و بقيــه اقســاط
8ســاله در بــازار ســوم فرابــورس ايــران توســط
كارگــزاري خبــرگان ســهام واگــذار خواهــد كــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بررســی قــرارداد ســاخت نیــروگاه توســط شــرکت
اینترنشــنال ترکیــه نشــان داده اســت کــه بــه
منظــور تضمیــن بازگشــت ســرمایهگذاری
ضمانــت دولتــی داده شــده اســت.این ضمانــت
بدیــن معنــا اســت کــه در صــورت عــدم پرداخــت
تعهــدات در زمــان مقــرر ایــن شــرکت اجــازه دارد
از داراییهــای ضمانــت داده شــده ایــران بــدون
اجــازه برداشــت نمایــد.
ارائــه ضمانــت دولتــی خریــد بــرق شــرکت ترکیـهای یونیت
بدیــن معنــا اســت کــه در صــورت عــدم پرداخــت تعهــدات
در زمــان مقــرر ایــن شــرکت اجــازه دارد از داراییهــای
ضمانــت داده شــده ایــران بــدون اجــازه برداشــت نمایــد .به

پیــدا کنــد .بــا وجــود گذشــت چنــد هفتــه از امضــای
ایــن قــرارداد ،مســئوالن وزارت خانــه نیــرو بــا خــودداری
از ارائــه توضیحــات و بســنده کــردن بــه بیــان مطالبــی
کلــی دربــاره آن ،نگرانیهــای فعــاالن صنعــت بــرق دربــاره
ایجــاد تبعیــض بیــن تولیدکننــدگان داخلــی و خارجــی
بــرق افزایــش یافــت.
در تاریــخ  30مــرداد  95باقــری رییــس کمیتــه توســعه
صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق ضمــن انتقــاد از شــیوه
انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت ترکیــهای اینترنشــنال اعــام
کــرده اســت کــه « رونــد جــذب ســرمایه خارجــی نبایــد بــه
گون ـهای باشــد کــه صنعــت بــرق و تولیدکننــدگان داخــل
کشــور نادیــده گرفتــه شــوند .صنعــت بــرق کشــور بیــش
از  95درصــددر ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز در بخــش
تولیــد ،انتقــال و توزیــع توســط شــرکتهای داخلــی بــه
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منظــور تضمیــن بازگشــت ســرمایهگذاری ضمانــت دولتــی
داده شــده اســت.این ضمانــت بدیــن معنــا اســت کــه در
صــورت عــدم پرداخــت تعهــدات در زمــان مقــرر ایــن
شــرکت اجــازه دارد از داراییهــای ضمانــت داده شــده
ایــران بــدون اجــازه برداشــت نمایــد .بــه عبــارت دیگــر
بــرای انجــام تعهــد کشــور بــه ایــن شــرکت ترکیــهای،
خریــد بــرق از ایــن شــرکت بــه عنــوان اولویــت خریــد
بــرق قــرار خواهــد گرفــت .بــه عبــارت دیگــر در فصــل
زمســتان کــه نیــاز بــرق کشــور کاهــش مییابــد خاموشــی
نیروگاههــای خصوصــی داخــل کشــور در دســتور کار قــرار
خواهــد گرفــت و بــرق شــرکت یونیــت اینترنشــنال بــدون
ورود بــه مناقصــه در بــازار بــرق خریــداری خواهــد شــد.
اولویــت قــرار گرفتــن خریــد بــرق شــرکت ترکیــهای
اینترنشــنال بــه انعقــاد ایــن قــرارداد در حالــی اتفــاق

ضمانت دولتی خرید برق شرکت یونیت اینترنشنال
مسبب نابودی نیروگاههای داخلی است
عبــارت دیگــر بــرای انجــام تعهــد کشــور بــه ایــن شــرکت
ترکی ـهای ،خریــد بــرق از ایــن شــرکت بــه عنــوان اولویــت
خریــد بــرق قــرار خواهــد گرفــت.
یکــی از مهمتریــن مباحــث روزهــای اخیــر وزارت نیــرو
بحــث انعقــاد قــرارداد ایــن وزارتخانــه بــا شــرکت ترکیهای
اینترنشــنال بــرای احــداث نیــروگاه در داخــل کشــور اســت.
ایــن شــرکت قراراســت  4نیــروگاه بــه ارزش 3میلیــارد دالر
در ایــران احــداث کنــد .مجمــوع ایــن نیروگاههــا  6هــزار
مــگاوات ظرفیــت دارد .مقــرر شــده اســت بــا اجــرای آن
و در اختیــار قــرار دادن روزانــه  ۲۰میلیــون متــر مکعــب
گاز (معــادل  ۸۰درصــد میــزان کل صــادرات گاز کشــور)
بــه ایــن شــرکت ترکیــهای بــه عنــوان ســوخت نیــروگاه،
ظرفیــت تولیــد بــرق حرارتــی کشــور  ۱۰درصــد افزایــش

خودکفایــی رســیده اســت».
وی همچنیــن اظهــار داشــته اســت کــه «چــرا ایــن قــرارداد
شــفاف و چارچوبهــای آن مشــخص نیســت ،چــرا عنــوان
نمیشــود چــه امتیازاتــی داده شــده و چــه امتیــازی
گرفتــه شــده اســت؟ نبایــد بــه دلیــل ورود ســرمایه
خارجــی ،توانمنــدی داخــل را نادیــده گرفت»ایشــان خاطــر
نشــان کــرده انــد کــه در شــرایطی کــه مناقصــه برگــزار
شــود ابهامــات در مندرجــات قــرارداد وزارت نیــرو و یونیــت
برطــرف میشــود و شــرکتهای داخلــی هــم ایــن شــانس
را دارنــد کــه ســرمایه گــذار خارجــی بــرای خودشــان
انتخــاب کننــد.
از طــرف دیگــر بررســی قــرارداد ســاخت نیــروگاه توســط
شــرکت اینترنشــنال ترکیــه نشــان داده اســت کــه بــه

خواهــد افتــاد کــه وزارت نیــرو در حــال حاضــر بیــش از
 30هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش پیمانــکاران خصوصــی
و تولیدکننــدگان بــرق کشــور بدهــکار اســت.
بنابــر ایــن بــا توجــه بــه وجــود تــوان فنــی ســاخت نیــروگاه
در داخــل و تاکیــد رهبــر انقــاب در اجرایــی شــدن اقتصــاد
مقاومتــی بــا اتــکا بــه تــوان داخــل ،الزم اســت کــه وزارت
نیــرو ضمــن شفافســازی در مــورد جزییــات ایــن قــرارداد،
بــا برگــزاری مناقصــه در شــرایطی یکســان بــه لحــاظ
امتیازدهــی زمینــه رقابــت شــرکتهای خصوصــی داخلــی
بــرای حضــور در ســاخت نیروگاههــای جدیداالحــداث را
فراهــم نمایــد.
فاطمه فعالی -کارشناس ارشد انرژی
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ایــن اتفــاق دارای  2اشــکال عمــده اســت .اول اینکــه
مشــترکین پرمصــرف کــه بیشــترین یارانــه پنهــان بــرق
را دریافــت میکننــد بــا چشــمی یکســان نســبت بــه
مشــترکین کــم مصــرف دیــده شــدهاند کــه خــاف عدالــت
اســت .ثانیــا ایــن شــیوه از تعرفهگــذاری انگیــزهای بــرای
اصــاح الگــوی مصــرف بــرق در مــردم ایجــاد نمیکنــد و
نمیتــوان در زمــان مصــرف پیــک در کشــور توقــع کاهــش
مصــرف را داشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی از کشــورهای پیشــرو
در دنیــا بــا اســتفاده از نظــام هــای هوشــمند تعرفــه
گــذاری ماننــد نظــام تعرفــه گــذاری پلکانــی افزایشــی نــه
تنهــا یارانــه مشــترکین پرمصــرف را کاهــش داده انــد بلکــه
بــه دلیــل بازدارنــده بــودن ایــن الگــو ،مشــترکین پرمصــرف
رفتــار خــود را بــه حــد اســتاندارد مصــرف نزدیــک کــرده
انــد .در ایــن روش ،هزینــه مصــرف متناســب بامیــزان
افزایــش آن بــاال مــی رود و در ایــن صــورت مصــرف بیشــتر
بــا یارانــه بیشــتری همــراه نمیشــود و مشــترکین پــر
مصــرف بــه جــای عمــوم مشــترکین در کانــون افزایــش
هزینــه قــرار میگیرنــد.
نظــام تعرفــه گــذاری پلکانــی افزایشــی بــا توجــه بــه
رونــد مصــرف عمــوم مــردم ،میــزان مشــخصی از هــر
حامــل انــرژی بــه عنــوان الگــوی مصــرف مجــاز تعریــف
میکنــد و هزینــه مصــرف کمتــر از الگــو ،ارزانتــر تعییــن
میشــود .بــا عبــور مصــرف از مقــدار الگــو ،قیمــت
بــه صــورت ناگهانــی افزایــش مییابــد تــا مشــترکین
پرمصــرف بــا پرداخــت هزینــۀ واقعــی انــرژی ،رفتــار خــود
را اصــاح کننــد و فشــار افزایــش قیمــت نیــز از عمــوم
مــردم برداشــته شــود .در شــکل زیــر مــدل مفهومــی نظــام
تعرفهگــذاری پلکانی-افزایشــی نشــان داده شــده اســت.
اســتفاده از ایــن مــدل عــاوه برتامینمنابعپیشبینیشــده،
باعــث تغییــر الگــوی مشــترکین پرمصــرف خواهــد شــد.
بنابــر ایــن پیشــنهاد میگــردد کــه دولــت بــرای اصــاح
تعرفــه بــرق اســتفاده از ایــن نظام کارآمــد را در دســتور کار
خــود قــرار دهــد و بــه جــای افزایــش قیمــت یکســان بــرای
تمامــی مشــترکین پرمصــرف و کــم مصــرف ،مشــترکین
پرمصــرف را در کانــون افزایــش قیمــت قــرار دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره چهل و هفت //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و پنج

ادامه از صفحه 1
کــه در ایــن عرصــه داریم،اهــداف چشــم انــداز را جامــه عمــل
بپوشــانیم .از همیــن رو در ســال  92فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران را بــا  19تشــکل بــزرگ
صادراتــی در ایــن حــوزه در اتــاق ایــران را تشــکیل دادیــم و
بــه کمــک اعضــا پیگیــر رفــع موانــع صــادرات در ایــن حــوزه
هســتیم و همینطــور طــرح پــروژه هــای بــزرگ را پــی گیــر
هســتیم .بطــور مثــال در حــوزه صــادرات بــرق مــی توانیــم
موفــق باشــیم و تبدیــل بــه هــاب شــویم .،چــون کشــوری
هســتیم کــه منابــع غنــی گاز داریــم امــا متاســفانه یــا آن را
خــام صــادر مــی کنیــم یــا اصــا صــادر نمــی کنیــم لــذا بــا
ایــن حــال هنــوز نتوانســته ایــم بــا وجــودی کــه بزرگتریــن
دارنــده ذخایــر گاز دنیــا هســتیم ،هــاب منطقــه ای در صادرات
گاز شــویم .اگرچــه تولیــد گاز از  700میلیــون متــر مکعــب در
روز افزایــش یافتــه ولــی در اطــراف مــا کشــورهایی قــرار دارنــد
کــه دارای منابــع گاز هســتند و ممکــن اســت منابــع دیگرهــم
داشــته باشــند کــه باعــث شــود مــا بازیگــر اصلــی نباشــیم .لــذا
در فدراســیون انــرژی تشــخیص دادیــم بــا عنایــت بــه منابعــی
کــه ایــران دارد و از طرفــی بازارهــای انــرژی کــه وجــود دارد،
پــروژه هــای مربــوط بــه هــاب انــرژی گاز و بــرق را فعــال
تــر کنیــم تــا در منطقــه بتوانیــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته
باشــیم .مثــا بــرق در پاکســتان هــر کیلــووات  20ســنت اســت
امــا در ایــران متوســط  4تــا  5ســنت اســت.
در خصــوص بــرق اختــاف افــق شــرق بــه غــرب بــه دلیــل
پیــک مصــرف و خاصیــت چهارفصــل بــودن ایــران ســبب مــی
شــود کــه صــادرات بــرق بــرای مــا ســودآور شــود و از طرفــی
مــی توانیــم از شــمال خــط انتقــال بــرق را تــا روســیه ببریــم و
از جنــوب تــا خلیــج فــارس و کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس
برســانیم.به ایــن ترتیــب مــی توانیــم هــم از موقعیــت ســوآپ
درآمــد بدســت آوریــم و هــم درآمــد حاصــل از صــادرات گاز و
بــرق و تبدیــل بــه هــاب شــدن را بــه دســت آوریــم  .مثالمــی
توانیــم از ترکمنســتان کــه گاز ارزان دارد  ،گاز بخریــم .ایــن
سیاســت درســتی اســت و ایــران مــی توانــد از محــل فــروش
بــرق ســاالنه  15میلیــارد دالر درآمــد کســب کنــد .فدراســیون
انــرژی مــی توانــد ابزارهــای ایــن درآمــد را تامیــن کنــد.
شــما اشــاره کردید ایــن میــزان درآمــد در افــق 1404
دیــده شــده،االن  10ســال زمــان از دســت دادیــم .بــا
توجــه بــه شــرایطی کــه وجــود دارد در  10ســال باقــی

مانــده آیــا چنیــن فرصتــی را مــی تــوان فراهــم کرد؟
صالحــی :البتــه عقــب ماندگــی خــودش  50درصــد مســاله
اســت؛می توانیــم برنامــه مــان را فشــرده کنیــم .یعنــی
یــک بســیج و اراده ملــی ایجــاد کنیــم و از طرفــی مــی
تــوان هــدف هــا را واقعــی تــر کــرد  .بایــد بپذیریــم کــه
رونــد اقتصــاد بــه ســمت جلــو خواهــد بــود و ایــن هــدف
بــه نظــر مــن تامیــن شــدنی اســت.
آیــا در شــرایط مســاعدی بــرای هــاب منطقــه ای
شــدن قــرار داریــم؟
باقــری :بایــد در وهلــه اول دربــاره صــادرات بحــث
کنیــم؛در دهــه هــای قبــل صــادرات بیشــتر بــه یــک
فانتــزی شــبیه بــود ،امــا االن تبدیــل بــه اجبــار شــده
اســت .مــا از شــرایط بحرانــی ویــژه ای در حــال عبــور
هســتیم ،از یــک شــرایط ســخت کــه تجلــی آن رکــودی
اســت کــه همــه بــا آن دســت بــه گریبــان هســتند .بایــد
بــرای خــروج از ایــن رکــود ،تحریــک تقاضــا صــورت
بگیــرد کــه ایــن تحریــک تقاضــا یــا مــی توانــد بــه صــورت
داخلــی باشــد یــا خارجــی .در صنعــت بــرق بــا کمبــود
منابــع مالــی مواجــه ایــم ،درواقــع ریشــه اصلــی رکــود در
ایــن صنعــت ،بــه دلیــل کمبــود تقاضــا نیســت ،بلکــه بــه
دلیــل کمبــود منابــع مالــی اســت .در ایــن صنعــت ســالی
 6درصــد افزایــش تقاضــا داریــم ،بــدون اینکــه صنایــع مــا
هنــوز فعــال شــده باشــند.

یعنــی بــا وجــود رکــود فعلــی  6درصــد ســاالنه تقاضا
اضافــه می شــود؟
باقــری :بلــه ،ایــن عــدد نشــان مــی دهدکــه بایــد حداقــل
ســاالنه  5هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد و متناســب بــا آن
خطــوط انتقــال و شــبکه توزیــع ســاخته شــود.پس تقاضــا
وجــود دارد ،امــا چــرا منجمــد اســت؟ بــه ایــن دلیــل کــه
منابــع مالــی وجــود نــدارد .پــس در داخــل بــرای تامیــن
منابــع بــه منظــور پوشــش ایــن تحریــک تقاضــا مشــکل وجــود
دارد و تنهــا راه بــرون رفــت از ایــن بحــران ،اســتفاده از منابــع
خارجــی یــا درآمــد حاصــل از صــادرات اســت .صــادرات نــه
تنهــا یــک اصــل ،بلکــه امــروز یــک الــزام بــرای کشــور اســت.
صــادرات موتــور پیشــران خــروج از بحــران اســت .الــزام بــه
صــادرات در فرازهــای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و اســناد
باالدســتی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه ،حتــی بــه طــور مشــخص
در بیانــات مقــام معظــم رهبــری اشــاره مســتقیم بــه ایــن
موضــوع شــده اســت .امــا اینکــه چــرا ایــران بایــد هــاب بــرق
منطقــه شــود ،ســه دلیــل را مــی تــوان بــرای آن برشــمرد .اول
بــه ایــن دلیــل کــه توانمنــدی درســتی ایجــاد کــرده ایــم کــه
بایــد از آن اســتفاده شــود .صنعــت بــرق یــک صنعــت زیــر
ســاخت اســت .بــرای اینکــه یــک صنعــت ایجادکنیــد ،بایــد
زیرســاخت آن کــه صنعــت بــرق اســت ،ایجــاد شــده باشــد
.ایــن صنعــت از وابســتگی کامــل تقریبــا بــه مــرز خودکفایــی
رســیده ،یعنــی  95درصــد خودکفایــی در ایــن صنعــت محقــق
شــده اســت ،بنابرایــن ظرفیــت و اســتعداد الزم در کشــور
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وجــود دارد کــه بتــوان ســاز هــاب انــرژی را کــوک کــرد.
دوم نیــازی اســت کــه کشــورهای منطقــه و فراتــر از منطقــه
بــه بــرق ایــران دارنــد .جمعیــت  500میلیونــی همســایگان
ایــران بــه بــرق نیــاز دارنــد و مــا بــا  75000هــزار مــگاوات
ظرفیــت نصــب شــده مقــام اول در منطقــه و مقــام چهاردهــم
در دنیــا را بدســت آورده ایــم ،لــذا اکنــون نوبــت حرکــت بــه
ســمت بازارهــای بیــن المللــی اســت .دلیــل ســوم موقعیــت
جغرافیایــی و ســوق الجیشــی کشــور مــا اســت بــه طــوری
کــه از شــرق بــه غــرب اختــاف افــق و از شــمال بــه جنــوب
اختــاف دمــا داریــم کــه ایــن خصوصیــت تنــوع اســتفاده از
بــرق را در اقلیــم مــا بــه وجــود آورده ،بــه گونــه ای کــه بــه
راحتــی مــی تــوان در پیــک مصــرف ،بــرق را وارد و زمانــی کــه
در پیــک نیســتیم،آن را صــادر کنیــم .مجموعــه ایــن شــرایط
نشــان مــی دهــد کــه فقــط مــا توانمنــدی الزم جهــت تبدیــل
شــدن بــه هــاب بــرق منطقــه را داریــم.
امــروز مجمــوع صــادرات بــرق مــا حــدود  1400مگاوات اســت
و نســبت بــه 75000مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده  ،فاصلــه
زیــادی داریــم  .ایــن عــدد بــه راحتــی مــی توانــد  10برابــر
شــود چــون ایــن اســتعداد در کشــور مــا وجــود دارد کــه
صــادرات بــرق را بــه یکــی از منابــع درآمــدی کشــور تبدیــل
کنــد ،زیــرا مزایــای بســیار زیــادی در ایــن رابطــه وجــود دارد.
البتــه فقــط موضــوع اقتصــادی نیســت  ،بــه لحــاظ امنیتــی
هــم بــرق مــی توانــد جایــگاه ایــران را در منطقــه ارتقــا بدهــد.
امــا از ایــن ظرفیــت هــا غافــل بــوده ایــم.
در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا عقــب ماندگــی هــا قابــل
جبــران اســت میتوانــم بگویــم بلــه ،امــا بــه شــرط آنکــه
فضــای الزم بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن موضــوع
بــاز شــود .ایــن میــزان صــادرات نمــی توانــد توســط دولــت
انجــام شــود ،چــون وزارت نیــرو منابــع مالــی الزم را نــدارد
چــرا کــه اقتصــاد بــرق مــا مشــکل دارد .بیــن قیمــت تمــام
شــده و قیمــت تکلیفــی اختــاف قابــل توجهــی وجــود دارد و
عمــا وجهــی کــه از محــل فــروش بــرق در اختیــار وزارت نیرو
قــرار میگیــرد کمتــر از نصــف قیمــت تمــام شــده اســت ،لــذا به
همیــن دلیــل وزارت نیــرو بــه همیــن مقــدار هــم چشــم امیــد
بســته کــه از محــل صــادرات بــرق بتوانــد درآمــدی کســب
کنــد .ایــن اشــکال نــدارد ،امــا ظرفیــت صــادرات بــرق هــم
مــی توانــد 10برابــر شــود ،بــه شــرطی کــه راه بــرای ورود
بخــش خصوصــی بــه حــوزه صــادارت بــرق همــوار شــود .مــا
طــرح هایــی مــد نظــر داریــم کــه بتوانیــم تبدیــل بــه بــازار
بــرق منطقــه شــویم و ادامــه در صفحــه 13

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
لبنان خواستگار نفتکوره و گازوئیل ایران شد
معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت از
عالقمنــدی لبنــان بــه خریــداری نفــت کــوره و گازوئیــل از
ایــران خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر حســین زمانــی نیــا بعــد از ظهــر
امــروز (ســه شــنبه ٩ ،شــهریورماه) در حاشــیه دیــدار بیــژن
زنگنــه بــا حســین الحــاج حســن ،وزیــر صنایــع لبنــان بــا
بیــان مطلــب فــوق گفــت :ایــن کشــور همچینــن عالقمنــد
بــه همــکاری بــا ایــران در زمینــه آمــوزش اســت.
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت نیــز در ایــن دیــدار ،لبنــان را کشــور
دوســت و مهــم بــرای ایــران عنــوان کــرد و بــا بیــان ایــن
کــه دو کشــور تاکنــون در بخــش نفــت و گاز ارتباطــات قابــل
ذکــری نداشــتند ،افــزود :البتــه شــاید دلیــل ایــن موضــوع
تحریــم باشــد امــا ایــران عالقمنــد بــه همــکاری بــا لبنــان در
زمینــه هــای مــورد عالقــه ایــن کشــور اســت.
براســاس اعــام وزارت نفــت ،لبنــان کشــوری در غــرب
آسیاســت کــه در شــمال بــا ســوریه و در جنــوب بــا فلســطین
مــرز مشــترک دارد .موقعیــت جغرافیایــی لبنــان در نقطــه
طالقــی مدیترانــه و جهــان عــرب منجــر بــه شــکلگیری
تاریخــی غنــی و تنــوع دینــی ،نــژادی و فرهنگــی شــده اســت.
رشد  ۳.۵برابری واردات اروپا از ایران
بــا ازســرگیری خریــد نفــت ایــران ارزش واردات اتحادیــه اروپــا
از ایــران در نیمــه نخســت  ۲۰۱۶بیــش از  ۳.۵برابــر شــد و بــه
 ۱.۵۴۲میلیــارد یورو رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،پایــگاه
خبــری کمیســیون اروپــا از رشــد  43درصــدی مبــادالت
تجــاری اتحادیــه اروپــا بــا ایــران در شــش ماهــه نخســت
ســال جــاری میــادی خبــر داد.
مبــادالت تجــاری ایــران و اتحادیــه اروپــا کــه در مــاه هــای
ژانویــه تــا ژوئــن ســال  2015بالــغ بــر  3.563میلیــارد یــورو
اعــام شــده بــود در مــدت مشــابه امســال بــه  5.107میلیــارد
یــورو افزایــش یافتــه اســت.
رشــد  43درصــدی مبــادالت دو طــرف در نیمــه نخســت
 2016در حالــی اســت کــه از ژانویــه  2016توافــق هســته ای
بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش صــادرات اتحادیــه اروپــا بــه ایــران
پــس از برجــام رشــد قابــل توجهــی نداشــته اســت .در نیمــه
نخســت  2016صــادرات اتحادیــه اروپــا بــه ایــران تنهــا 13
درصــد افزایــش یافتــه و بــه  3.565میلیــارد یــورو رســیده
اســت .اتحادیــه اروپــا در نیمــه نخســت  2015بالــغ بــر 3.154
میلیــارد یــورو کاال بــه ایــران صــادر کــرده بــود.
امــا واردات اتحادیــه اروپــا از ایــران در نیمــه نخســت 2016
رشــد قابــل توجــه  277درصــدی داشــته و بــه 1.542
میلیــارد یــورو رســیده اســت .کشــورهای اروپایــی در نیمــه
نخســت ســال قبــل تنهــا  409میلیــون یــورو کاال از ایــران
وارد کــرده بودنــد .ازســرگیری واردات نفــت اروپــا از ایــران
علــت رشــد قابــل توجــه واردات کشــورهای اروپایــی از ایــران
در نیمــه نخســت  2016عنــوان شــده اســت.
صادرات نفت ایران به بازار آسیا  ۱.۶۴میلیون بشکه
در روز شد
صــادرات نفــت ایــران بــه بــازار آســیا در مــاه میــادی گذشــته
بــا  ۶۱.۴درصــد جهــش مواجــه شــد و بــه  ۱.۶۴میلیــون
بشــکه در روز رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،واردات
نفــت  3کشــور هنــد ،ژاپــن و کــره جنوبــی از ایــران در مــاه
جــوالی افزایــش داشــته و واردات چیــن کاهــش داشــته
اســت .صــادرات نفــت ایــران بــه هنــد و کــره جنوبــی در مــاه
جــوالی بیــش از دو برابــر شــده اســت .در مجمــوع ایــران در
مــاه گذشــته میــادی روزانــه  1.64میلیــون بشــکه نفــت بــه
آســیا صــادر کــرده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،صــادرات نفــت ایــران بــه  4مشــتری
آســیایی اش در مــاه جــوالی نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته جهشــی  61.4درصــدی داشــته اســت .ایــن
بیشــترین درصــد افزایــش صــادرات نفــت ایــران از آوریــل
 2014تاکنــون اســت و نشــان مــی دهــد تهــران فعاالنــه در
تــاش بــرای بازپــس گیــری ســهم از دســت رفتــه خــود از
بــازار نفــت اســت.
ایــران از زمــان لغــو تحریــم هــا در مــاه ژانویــه ،ســریعتر از
آنچــه تحلیلگــران انتظــار داشــتند ســهم خــود از بــازار را پــس
گرفتــه و مقامــات ارشــد ایــن کشــور گفتــه انــد تولیــد نفــت
ایــران تــا پایــان ســال جــاری میــادی بــه  4میلیــون بشــکه
در روز خواهــد رســید.
بــر اســاس اطالعــات دولتــی و آمارهــای بــه دســت آمــده از
ردگیــری کشــتی هــا 4 ،کشــور کــره جنوبــی ،ژاپــن ،چیــن و
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هنــد در مــاه جــوالی روزانــه  1.64میلیــون بشــکه نفــت از
ایــران خریــداری کــرده انــد.
وزارت تجــارت ژاپــن روز چهارشــنبه اعــام کــرد ،واردات
نفتــش از ایــران در مــاه گذشــته میــادی نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل جهشــی  61.8درصــدی داشــته و بــه 256
هــزار و  651بشــکه در روز رســیده اســت.
واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران نیــز در ایــن مــاه بیــش
از  4برابــر شــده و از  66هــزار و  710بشــکه در روز بــه
 291هــزار و  97بشــکه در روز رســیده اســت .در عیــن حــال،
میــزان خریــد نفــت هنــد از ایــران نســبت بــه یــک ســال
پیــش بیــش از دو برابــر افزایــش نشــان مــی دهــد .خریــد
نفــت هنــد در جــوالی  215 ،2015هــزار و  400بشــکه در
روز بــود کــه ایــن رقــم در جــوالی امســال بــه  523هــزار و
 100بشــکه رســیده اســت.
امــا واردات نفــت چیــن از ایــران از  575هــزار و  700بشــکه
در روز در جــوالی ســال گذشــته بــه  566هــزار و  191بشــکه
در روز رســیده کــه کاهشــی  1.7درصــدی را نشــان مــی دهد.
اعالم آمادگی یک شرکت آلمانی برای همکاری با
صنعت برق ایران
یــک شــرکت آلمانــی بــرای همــکاری بــا صنعــت بــرق ایــران
در زمینــه مدیریــت شــبکه اعــام آمادگــی کــرد.
بهگــزارش ایلنــا ،نشســت معارفــه و بررســی پیشــینه،
توانمندیهــا و قابلیتهــای خدمــات مشــاوره ای شــرکت
«دیگســایلنت» آلمــان بــا حضــور مدیرعامــل ایــن شــرکت
«فالویــو فرنانــدز» و بــه میزبانــی شــرکت مدیریــت شــبکه
بــرق ایــران برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه در آن نماینــده ایــن شــرکت آلمانــی در
ایــران ،معاونــان ،مدیــران و کارشناســان شــرکت مدیریــت
شــبکه بــرق ایــران حضــور یافتنــد ،امــکان اســتفاده از خدمــات
شــرکت دیگســایلنت در راســتای ارتقــای ســطح مطالعــات
شــبکه بــرق کشــور از جنبههــای مختلــف بهرهبــرداری و
برنامــه ریــزی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
نــرم افــزار مطالعاتــی «»DIgSILENT PowerFactory
بــه عنــوان مشــهورترین محصــول شــرکت دیگســایلنت آلمــان
از حــدود  10ســال پیــش بــه صــورت رســمی و بــا لیســانس
معتبــر در اختیــار شــرکتهای صنعــت بــرق و بــه ویــژه
شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران قــرار گرفتــه و پشــتیبانی
نــرم افــزار و فــروش لیســانس جدیــد آن بــه ایــران توســط ایــن
شــرکت آلمانــی حتــی در خــال ســالهای تحریــم نیزادامــه
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داشــته است.
هــم اکنــون نیــز در شــرایط پســاتحریم ،ایــن شــرکت ،طــی
نامــهای بــه وزارت نیــرو در ســال گذشــته آمادگــی خــود را
بــرای ارتقــای ســطح همکاریهــا بــا صنعــت بــرق ایــران
اعــام کــرده اســت.
در ایــن نشســت مباحثــی چــون جنبههــای مختلــف خدمــات
نــرم افــزاری ،مشــاوره ای و آموزشــی کــه توســط شــرکت
آلمانــی در ســطح جهانــی بــه بیــش از  110کشــور ارائــه
شــده و میشــود ،از جنبههــای مختلــف مطالعــات شــبکه
بــرق در ابعــاد برنامهریــزی و بهرهبــرداری ،حفاظــت ،کنتــرل
و دیســپاچینگ ،سیســتمهای مانیتورینــگ ،مطالعــات
گریدکــد ( ،)Grid Codeشــبکههای هوشــمند ،تســت
وشناســایی پارامترهــای نیروگاههــا ،تنظیــم ادوات کنترلــی
بهویــژه  ،PSSانرژیهــای نــو ،مطالعــات تجهیــزات پیشــرفته
 FACTSو  ،HVDCبازیابــی شــبکه و ...توســط مدیرعامــل
شــرکت دیگســایلنت آلمــان ارائــه شــد.
در ادامــه حضــار پرســشهای گوناگونــی درزمینــه هــای
عملیاتــی مــورد نظــر شــبکه بــرق کشــور مطــرح کردنــد.
مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت اعــام کــرد کــه در
صــورت وجــود تقاضــا در بــازار ،ایــران بــرای رســاندن تولیــد
روزانــه نفــت خــود بــه چهــار میلیــون بشــکه آمادگــی دارد.
در صورت تقاضا ،تولید نفت ایران به  4میلیون بشکه
میرسد
بــه گــزارش ایســنا ،ســید محســن قمصــری امــروز (دوشــنبه)
اعــام کــرد :بســته بــه تقاضــای موجــود در بــازار ،ایــران
آمــاده اســت ظــرف  ٢تــا ســه مــاه آینــده تولیــد نفــت خــود
را بــه روزانــه چهــار میلیــون بشــکه برســاند.
وی در همایــش نفــت خــام مؤسســه آرگــوس ،گفــت :مــا
میتوانیــم بــا توجــه بــه نیــاز بــازار ،تولیــد نفــت خــام خــود
را افزایــش دهیــم.
بــه گفتــه مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت ،ایــران
اکنــون روزانــه ســه میلیــون و  ٨٠٠هــزار بشــکه نفــت خــام
تولیــد میکنــد.
قمصــری همچنیــن اعــام کــرد :شــرکت ملــی نفــت ایــران
ممکــن اســت در ســه مــاه نخســت ســال  ٢٠١٧میــادی،
تولیــد روزانــه خــود را بــه چهــار میلیــون و  ٣٠٠هــزار بشــکه
و در  ٢تــا ســه ســال آینــده ،بــه پنــج میلیــون بشــکه در روز
برســاند.
بــه گفتــه وی ،بخــش عمــده ای از ظرفیــت جدیــد تولیــد
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ایــران ،مربــوط بــه نفــت خــام از نــوع ســنگین خواهــد بــود.
بــه گــزارش رویتــرز ،مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی
نفــت ایــران گفــت :بــاور دارم کــه بــازار بیشــتر بــه نفــت خــام
ســنگین گرایــش دارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا در
پــی افزایــش تولیــد چنیــن نفــت خامــی هســتیم.
درخواست بازرگانان پاکستانی از دولت این کشور
برای واردات گاز از ایران
جامعــه بازرگانــان پاکســتان از دولــت ایــن کشــور خواســت بــه
تعهــدات خــود بــرای تکمیــل خــط لولــه واردات گاز از ایــران
پایبنــد باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،فریــد مقیــس شــیخ ،رئیــس اتــاق بازرگانی
و صنعــت ملتــان در جنــوب منطقــه پنجــاب پاکســتان اعــام
کــرد ایــن کشــور بایــد هــر چــه زودتــر ،بــه تعهــدات خــود
بــرای تکمیــل ســاخت خــط لولــه آی-پــی (ویــژه صــادرات
گاز ایــران بــه پاکســتان) عمــل و موانــع اجــرای ایــن پــروژه
را بــر طــرف کنــد.
وی بــا اشــاره بــه پایــان تحریمهــای ضــد ایرانــی ،گفــت:
ایــران توانســته اســت بــدون خونریــزی و جنــگ ،بــه
موفقیتهــای بزرگــی دســت یابــد.
بــا ایــن همــه ،ایــن نماینــده بخــش خصوصــی پاکســتانیادآور
شــد ســطح کنونــی روابــط بازرگانــی ایــن کشــور بــا ایــران
مطلــوب نیســت و بایــد افزایــش یابــد.
بــه گفتــه فریــد شــیخ ،دولــت ایــن کشــور بایــد بــرای تحقــق
خواســت حســن روحانــی ،رئیــس جمهــور ایــران ،بــرای
افزایــش روابــط بازرگانــی دو کشــور از ســطح کنونــی ٨٣٠
میلیــون دالر بــه پنــج میلیــارد دالر ،تــاش بیشــتری داشــته
باشــد
ترکیه همانند زمان تحریم از ایران نفت میخرد /سفر
معاون اول رئیسجمهور به ترکیه
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز احمــد نورانــی
عصــر امــروز در کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری
آذربایجانشــرقی و ترکیــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار
داشــت :کودتــای نافرجــام ترکیــه و تحریمهــای ضــد
ایرانــی باعــث شــد دو کشــور دوســت و دشــمنهای خــود
را بشناســند.
وی افــزود :ایــران تنهــا کشــوری در منطقــه اســت کــه اجــازه
فعالیــت بــه گــروه فت ـحاهلل گولــن را نــداده و ایــن در حالــی

اســت کــه کشــورهای دیگــر و همســایه برخــاف ایــن امــر
اجــازه فعالیــت بــه گولــن و احــداث پایــگاه را دادهانــد.
نماینــده وزارت امــور خارجــه در ادامــه بــه بــازار 160
میلیونــی ایــران و ترکیــه اشــاره کــرد و گفــت :توانمندیهــای
اقتصــادی ترکیــه و ایــران مکمــل یکدیگــر بــوده و بایــد از ایــن
ظرفیــت بــر توســعه همکاریهــای اقتصــادی اســتفاده کــرد.
ایــن مســؤول اضافــه کــرد :بــا اتخــاذ تغییــرات دولــت ترکیــه
در حــوزه اقتصــاد ،ســرمایهگذاران و فعــاالن اقتصــادی ترکیــه
میتواننــد از نیــروی کار و انــرژی ارزان و مناســب ،موقعیــت
و دسترســی بــازار خــوب آذربایجــان شــرقی اســتفاده کننــد.
کاهش حجم مبادالت تجاری ایران و ترکیه در
سالجاری میالدی
نورانــی بــه حجــم مبــادالت دو کشــور در  7ماهــه میــادی
امســال اشــاره کــرد و گفــت :حجــم مبــادالت تجــاری ایــران
و ترکیــه در ســالجاری میــادی از  5میلیــارد دالر باالتــر
نرفتــه ،بایــد علتهــای آن را بررســی کنیــم.
نماینــده وزارت امــور خارجــه گفــت :ترکیــه در حــال حاضــر
روزانــه  105هــزار بشــکه نفــت از ایــران میخــرد ،در حالــی
کــه قبــل از تحریمهــا ایــن میــزان  200هــزار بشــکه بــود
کــه هنــوز میــزان خریــد نفــت ترکیــه از ایــران بــه میــزان
ســالهای تحریــم باقــی مانــده اســت.
وی تصریــح کــرد :انتظــار داریــم ترکیــه میــزان خریــد نفــت
خــود را بــه قبــل از تحریمهــا برســاند.
نورانــی متذکــر شــد :مشــکالت بانکــی و حمــل و نقــل از
مشــکالت قابــل توجــه تجــارت دو کشــور اســت؛ تــا ســال
 2006مشــکالتی در زمینــه حمــل و نقــل نداشــتیم تــا دولــت
ترکیــه قانونــی مبنــی بــر مالیــات بــر ســوخت کامیونهــای
خارجــی در ترکیــه اعمــال کــرد.
نماینــده وزارت امــور خارجــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه در
ســفر معوقــه معــاون اول رئیــس جمهــور بــه ترکیــه ایــن
مشــکل بــا توافــق دوطــرف برطــرف شــود.
ترکیب هیئت رئیسه فراکسیون نفت و نیرو مشخص شد
بــه گــزارش حــوزه پارلمانــی خبرگــزاری فــارس ،انتخابــات
هیئــت رئیســه فراکســیون نفــت و نیــرو مجلــس شــورای
اســامی ،برگــزار شــد.
بــر ایــن اســاس ،علــی کاظمــی باباحیــدری بهعنــوان رییــس
ایــن فراکســیون انتخــاب شــد.
همچنیــن هدایــت اهلل خادمــی و اســداهلل قــره خانــی بــه عنوان

انـرژی
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نایــب رییــس و دوم ،علــی قربانــی و رضــا کریمــی بــه عنــوان
دبیــران اول دوم و محمــد خدابخشــی بــه عنــوان ســخنگوی
ایــن فراکســیون انتخــاب شــدند.
همچنیــن علــی ابراهیمــی ،عبــداهلل حاتمیــان و محمــد
خالــدی از اعضــای فراکســیون نفــت و نیــرو هســتند.
برق ايران ارزانتر از عراق و افغانستان
فــارس مديرعامــل شــركت توانيــر بــا بيــان اينكــه هيــچ
مصوبهيــي از دولــت بابــت افزايــش قيمــت بــرق دريافــت
نكــرده اســت ،گفــت :بــرق در ايــران ارزانتــر از تركيــه ،عــراق
و افغانســتان بــه فــروش ميرســد بنابرايــن بايــد بــا شــيب
ماليــم بــه ســمت واقعــي شــدن قيمــت آن حركــت كنيــم.
آرش كــردي در پاســخ بــه ايــن ســوال كــه آيــا دولــت بــه
تازگــي اقدامــي بــراي گــران كــردن قيمــت بــرق انجــام داده
اســت ،گفــت« :شــركت توانيــر هيــچ مصوبهيــي را رســما
مبنــي بــر گــران شــدن قيمــت بــرق از دولــت دريافــت نكــرده
اســت ».وي افــزود« :محاســبات قيمــت بــرق روي قبــوض
كمــاكان هماننــد تعرفههــاي بــرق قبلــي انجــام ميشــود و
هيــچ بحثــي درمــورد گــران شــدن قيمــت بــرق فعــا وجــود
نــدارد ».مديرعامــل شــركت توانيــر در پاســخ بــه ايــن ســوال
كــه در حاضــر وضعيــت قيمــت بــرق ايــران نســبت بــه ســاير
كشــورهاي همســايه چگونــه اســت ،گفــت« :قيمــت بــرق در
ايــران بــه نســبت ســاير كشــورها ارزانتــر اســت بهطــوري
كــه قيمــت بــرق در ايــران حتــي نســبت بــه تركيــه ،عــراق
و افغانســتان ارزانتــر اســت ».كــردي افــزود« :محاســبات
نشــان ميدهــد كــه بــه تدريــج بايــد بــا يــك شــيب ماليــم
و مناســب بــه ســمت قيمــت تمــام شــده بــرق حركــت كنيــم
تــا نــه بــه مصرفكننــده و نــه دولــت و توليدكننــده فشــار
و آســيب وارد نشــود ».مديرعامــل شــركت توانيــر ادامــه داد:
«در حــال حاضــر قيمــت تمــام شــده بــرق بــدون ســوخت
معــادل هــر كيلــووات ســاعت  100تومــان اســت در حالــي
كــه قيمــت فــروش بــرق حــدود  61تومــان اســت ».بــه گفتــه
وي ،بــرق در حــال حاضــر حــدود 40تومــان پايينتــر از
قيمــت تمــام شــده بــه فــروش ميرســد.
افزایش  ١٠٠مگاوات انرژی تجدیدپذیر به ظرفیت
تولید برق کشور تا پایان امسال
تهــران -ایرنــا -وزیــر نیــرو از ســال  ١٣٩٥بــه عنــوان نقطــه
عطفــی در صنعــت فتوولتائیــک ایــران یــاد کــرد و گفــت:
تــا پایــان امســال ١٠٠ ،مــگاوات از محــل نیــروگاه هــای
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تجدیدشــونده بــه ظرفیــت فعلــی تولیــد بــرق کشــور
افــزوده مــی شــود کــه  ٧٠مــگاوات آن مربــوط بــه
تکنولــوژی فتوولتائیــک اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،حمیــد چیــت چیــان روز
دوشــنبه در افتتاحیــه ســومین کنفرانــس بیــن المللــی
انــرژی خورشــیدی از هدفگــذاری وزارت نیــرو بــرای
رســیدن بــه ظرفیــت تولیــد هــزار مــگاوات انــرژی
تجدیدپذیــر در کشــور بــا همــکاری بخــش خصوصــی
خبــر داد
برنامه  5ساله چين براي تقويت روابط تجاري با
ايران
گــروه تجــارت بــا توجــه بــه حجــم مــراودات 52ميليــارد
دالري ايــران و چيــن ،دو كشــور ازجملــه بهترين شــريكان
تجــاري يكديگــر هســتند بــا وجــود ايــن رســاندن ســطح
مبــادالت بــه حــدود 600ميليــارد دالر را هدفگــذاري
كردهانــد .در ايــن راســتا ،مديــر مجموعــه نمايشــگاهي
 CTWاز برنامــه 5ســاله چيــن بــراي تقويــت روابــط
تجــاري و اقتصــادي خــود بــا ايــران خبــر داد و گفــت :در
مرحلــه نخســت بايــد ديــدگاه مــردم ايــران را نســبت بــه
محصــوالت چينــي تغييــر دهيــم؛ چراكــه توليدكننــدگان
مــا ميتواننــد بهتريــن كيفيــت را بــا تكنولــوژي مــدرن
و بــا قيمــت معقــول و رقابتــي توليــد و عرضــه كننــد.
ديويــد وانــگ بــا اشــاره بــه اينكــه نمايشــگاه هفتــه
تجــاري چيــن
( )2016 CTW Iranروزهــاي  29تــا 31شــهريورماه در
شــهر آفتــاب برگــزار ميشــود ،افــزود :در طــول برگــزاري
نمايشــگاه  CTWدر ايــران ،فعــاالن اقتصــادي اين كشــور
ميتواننــد همتايــان چينــي خــود را شناســايي كننــد و بــا
ن گزينههــاي توليدكننــده و تامينكننــده قطعــات
بهتري ـ 
در ايــن كشــور آشــنا شــوند .كيــان معتمديكيــا ،مجــري
ايرانــي نمايشــگاه نيــز بــا اشــاره بــه طــرح دولــت چيــن
بــراي احيــاي جــاده ابريشــم گفــت :دولــت ايــن كشــور
بــراي اجرايــي كــردن طــرح خــود برنامههايــي را بــراي
معرفــي محصــوالت خــود در بازارهــاي هــدف اجــرا كــرده
كــه برگــزاري نمايشــگاه  CTWازجملــه آنهاســت .وي بــا
اشــاره بــه حضــور 240شــركت چينــي در ايــن رويــداد
گفــت :براســاس برنامهريزيهــاي صــورت گرفتــه در
ســالهاي آينــده  CTWبــا كيفيــت و كميــت بيشــتري
برگــزار ميشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

زمینه های همکاری
ایران و الجزایر در بخش
برق بررسی شد

تهــران -ایرنــا -وزیــر نیــرو گفــت :ایــران بــه
دنبــال تبــادل تجربــه در زمینــه هــای ســاخت،
نگهــداری و تعمیــر تجهیــزات نیروگاهــی در
بخــش بــرق بــا الجزایــر اســت و مــی توانــد
خدمــات خــود را مطابــق بــا اســتاندارد روز
.جهــان در اختیــار ایــن کشــور قــرار دهــد
بهگــزارش ایرنــا از وزارت نیــرو« ،حمیــد چیتچیــان»
عصــر شــنبه در نشســت مشــترک بــا «نورالدیــن
بوطرفــه» وزیــر انــرژی الجزایــر ضمــن تاکیــد بــر
لــزوم خــروج دو کشــور از اقتصــاد متکــی بــر نفــت،
اظهــار داشــت :زمانــی کــه قیمــت جهانــی نفــت بــاال

نصف برق مصرفی کشور
توسط بخش خصوصی
تامین میشود
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر
نیــرو بــا بیــان ایــن کــه  ۵۵درصــد بــرق کشــور
از بخــش خصوصــی تامیــن مــی شــود گفــت:
بایــد در پایــان برنامــه ششــم ۸۰ ،درصــد بــرق
کشــور را توســط بخــش خصوصــی ایجــاد کنیــم
.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،علیرضــا دائمــی در
مصاحبــه بــا رادیــو گفــت وگــو در ابتــدا بــا بیــان اینکــه
برنامــه هــای وزارت نیــرو در قالــب برنامــه پنجــم ،برنامــه
هــای ســاالنه و همچنیــن در قالــب اقتصــاد مقاومتــی
رقــم خــورده اســت ،گفــت :بــر اســاس راهبردهــا و برنامــه
هــای بلنــد مدتــی کــه داریــم و بــا هــدف رســیدن بــه
چشــم انــداز  ،1404مقاطعــی را در برنامــه هــا در نظــر

انـرژی
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رفــت ،تکیــه اصلــی کشــورهای نفتــی از جملــه ایــران
و الجزایــر بــرای اجــرای پروژههــای عمرانــی متکــی
بــر درآمدهــای نفتــی بــود ،امــا در زمــان تحریمهــا
متوجــه شــدیم کــه نبایــد تنهــا بــه یــک محصــول
تکیــه کــرد.
وی تصریــح کــرد :ایــران در ســال هــای گذشــته بــا
تکیــه بــر توانمنــدی هــای داخلــی بویــژه در صنعــت
آب و بــرق ،توانســت تحریــم هــا را بــدون حتــی یــک
روز خاموشــی پشــت ســر گــذارد.
چیتچیــان افــزود :ایــران بــه دنبــال تبــادل تجربــه
در زمینــه هــای ســاخت ،نگهــداری و تعمیــر تجهیــزات
نیروگاهــی در بخــش بــرق بــا الجزایــر اســت و تضمیــن
مــی کنیــم کــه خدمــات را بــا همــان کیفیــت و
اســتانداردهای بیــن المللــی در اختیــار قــرار دهیــم.
وزیــر نیــرو گفــت :تاســیس یــک شــرکت مشــترک بــه
عنــوان مهندســی مشــاور ،ســاخت تجهیــزات بــرق ،یــا
یــک شــرکت پیمانــکاری بــرای اجــرا و تعمیــر نیــروگاه
هــای بــرق مــی توانــد آغــاز خوبــی بــرای همــکاری
مشــترک دو کشــور باشــد.

** ســاخت  12هــزار مــگاوات نیــروگاه در
الجزایــر
وزیــر انــرژی الجزایــر در ایــن نشســت ،برنامــه هــای
کشــور متبوعــش را در ســال هــای آینــده تشــریح کــرد
و گفــت :الجزایــر در زمینــه بــرق برنامــه خاصــی دارد و
ایــن برنامــه هــر 10ســال بازنگــری مــی شــود.
نورالدیــن بوطرفــه برنامــه ســاخت  12هــزار مــگاوات
نیــروگاه جدیــد در الجزایــر را مهــم دانســت و افــزود:
ایــن پــروژه قــرار اســت تــا ســال  2022بــه پایــان
برســد؛ موضوعــی کــه مــی توانــد فرصــت خوبــی بــرای
مشــارکت ایــران و الجزایــر باشــد.
وی افــزود :الجزایــر برنامــه ای بــرای اســتفاده از انــرژی
هــای تجدیدپذیــر دارد و اینــک در حــال برگــزاری
مناقصــه در ایــن زمینــه اســت و از ورود شــرکت هــای
ایرانــی بــه ایــن مناقصــه هــا اســتقبال مــی کنــد.
وزیــر انــرژی الجزایــر پیشــنهاد کــرد ،دو کشــور بــه
تشــکیل یــک کمیســیون مشــترک از شــرکت هــا
اقــدام کننــد تــا ایــن کمیســیون بــا ارزیابــی پــروژه
هــا ،چشــم انــداز مناســبی را بــرای همــکاری دو طــرف

در زمینــه انــرژی فراهــم کننــد.
بــه گفتــه وی اقتصــاد کنونــی الجزایــر در شــرایط
خوبــی نیســت و دولــت در پــی آن اســت تــا بــا ســرمایه
گــذاری در بخــش نیــرو و صنعــت از وضعیــت کنونــی
خــارج شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجــم مناســبات اقتصــادی ایــران
و الجزایــر در ســه مــاه نخســت پارســال  769هــزار
دالر بــود و کل ایــن رقــم شــامل صــادرات ایــران بــه
الجزایــر مــی شــود.
بــه گفتــه رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران ،ســهم ایــران از بــازار الجزایــر فقــط
پنــج میلیــون و  90هــزار دالر معــادل حــدود  9هــزارم
درصــد از کل واردات ایــن کشــور اســت.
وی یادآورشــد :ظرفیــت هــای موجــود ایــران ،ایــن
مقــدار قابلیــت افزایــش  1.5درصــدی معــادل 830
میلیــون دالر را دارد و بــا توجــه بــه توافــق هــای انجــام
شــده ،تــا ســطح حداقــل یــک میلیــارد دالر قابلیــت
افزایــش دارد.

گرفتــه ایــم کــه هــر کــدام تعریــف کننــده فعالیــت هــای
مــا مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :وزارت نیــرو ســهم مهمــی در
ایجــاد زیرســاخت کشــور بــرای رســیدن بــه آســتانه
هــای ســرآمد شــدن کشــور دارد .بــرق و تامیــن انــرژی
الکتریکــی بــرای همــه کشــور در همــه بخــش هــا از
جملــه ایــن برنامــه هــا اســت زیــرا امــروز زندگــی مــان
بــه گونــه ای بــا بــرق پیونــد خــورده اســت کــه زندگــی
بــدون آن غیــر قابــل تصــور اســت .دائمــی در خصــوص
رونــد وضعیــت فعلــی تولیــد بــرق گفــت :در حــال حاضــر
بــرای تولیــد بــرق ،ســوخت رایــگان در اختیــار نیــروگاه
هــای بخــش خصوصــی مــی گذاریــم ،انتقــال و توزیــع
آن بــر عهــده وزارت نیــرو اســت و در نهایــت مجبوریــم
بــرق را نصــف قیمتــی کــه تولیــد مــی شــود بــه مــردم
برســانیم .بــا توجــه بــه اینکــه  260میلیــارد مــگاوات
بــرق تولیــد مــی کنیــم دولــت بایــد ســاالنه حــدود 17
هــزار میلیــارد تومــان بــرای خریــد تضمینــی بــرق یارانــه
پرداخــت کنــد.
معــاون وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :وزارت نیــرو بایــد
تعهــدات خــود را در خصــوص تولیــد کننــدگان بــرق

انجــام دهــد و الزمــه ایــن مهــم ایــن اســت کــه دولــت
حمایــت هــای الزم را بــا پرداخــت مــا بــه التفــاوت کــه
در قوانیــن دیــده شــده اســت ،انجــام دهــد .ســه قانــون
در کشــور بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد کــه صنعــت
بــرق بایــد توســط بخــش خصوصــی تهیــه شــود و
اعتبــارات عمرانــی آن بــه حداقــل برســد.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :امــروز  55درصــد بــرق
کشــور از بخــش خصوصــی تامیــن مــی شــود و اساسـاً در
صنعــت بــرق موفقیــت هــای بســیاری را کســب کردیــم.
ایــران جــزو چنــد کشــور نخســت ســازنده نیــروگاه
هــای گازی اســت و ایــن دانــش فنــی شــاید تنهــا در ده
کشــور دنیــا باشــد .از نظــر نصــب نیروگاهــی نیــز رتبــه
 14جهــان را داریــم یعنــی تقریبــا هــم طــراز بــا کــره
جنوبــی هســتیم .از نظــر میــزان ضریــب مصــرف نیــز
بایــد گفــت ،تقریبــا تمــام مناطــق کشــورمان بــه جــز
روســتاهایی کــه ده خانــوار دارنــد ،بــرق دارنــد یعنــی
بیــش از  99درصــد جمعیــت کشــور بــه بــرق دسترســی
دارنــد و ایــن نکتــه مهــم اســت بــه ویــژه اینکــه در
کشــورهای همســایه مــان چنیــن ضریــب نفــوذی در
بــرق نداریــم.

وی بــا اشــاره بــه ســاخت نیــروگاه در کشــورهای دیگــر
توســط مهندســین ایرانــی عنــوان داشــت :برنامــه مــا
بــرای ســاخت نیــروگاه در کشــورهای دیگــر قابــل توجــه
اســت و البتــه در چنــد ســال گذشــته بــه دلیــل نــا امنی
هایــی کــه در کشــورهای همســایه ایجــاد شــده اســت،
ایــن رونــد کمــی در ایــن کشــورها کنــد شــده اســت.
دائمــی در ادامــه بیــان داشــت :بــر اســاس برنامــه اقتصاد
مقاومتــی مجبــور هســتیم ،در ســال  95ده هــزار مگاوات
بــرق را آرام آرام اضافــه کنیــم .همچنیــن در برنامــه
ششــم بایــد  25هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت تولیدمــان
اضافــه کنیــم کــه بایــد توســط بخــش خصوصــی انجــام
شــود.
وی یکــی از اقدامــات خــوب انجــام شــده را ایجــاد
واحدهــای تولیــد پراکنــده دانســت و عنــوان ســاخت:
ایــن واحدهــا مــی تواننــد در قســمت هــای مختلــف
کشــور و در کل پهنــه ســرزمینی ،توزیــع شــوند بــه گونــه
ای کــه بــار و ایمنــی شــبکه را در بیمــه کننــد .پیــش
بینــی مــان ایــن اســت کــه در ســال  95حــدود 300
مــگاوات واحــد جدیــد تولیــد پراکنــده ایجــاد کننــد تــا
بــه مصــرف کمــک شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دست رد بخش خصوصی به
سینه وزارت نیرو
بــر خــاف اینکــه وزارت نیــرو تســهیالت متعــددی را بــرای
بخــش خصوصــی فراهــم کــرده و بارهــا مســووالن ایــن
وزارتخانــه اعــام کردنــد کــه هیــچ تفاوتــی بیــن بخــش
خصوصــی داخلــی و خارجــی قائــل نیســتند امــا بخــش
خصوصــی داخلــی بــه دلیــل بدقولــی هــای وزارت نیــرو و
طلــب زیــاد تمایلــی بــه ســرمایهگذاری نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس برنامهریزیهــا ســالیانه
بایــد بــرای تولیــد پنــج هــزار مــگاوات بــرق در کشــور
ســرمایهگذاری شــود امــا از زمانــی کــه پرداخــت یارانههــا
آغــاز شــد بــه دلیــل تغییــر قیمــت حامل هــای انرژی بــه ویژه
بــرق ،منابعــی از وزارت نیــرو بــه جهــت پرداخــت یارانــه هــا
اخــذ شــد ،اخــذ ایــن منبــع از وزارت نیــرو یکــی از تصمیمات
اشــتباه اتخــاذ شــده در گذشــته محســوب میشــود ،چراکــه
نتیجــه ایــن اشــتباه آن شــد کــه شــرکت هــای مهمــی کــه
تولیــد کننــده انــرژی و از پیشــتازان توســعه کشــور بودنــد
حتــی در امــور جــاری خــود بــا مشــکالتی مواجــه شــوند.
همچنیــن وزارت نیــرو در ابتــدای دولــت یازدهــم در
شــرایطی بــا اداره امــور جــاری خــود مشــکل داشــت کــه
بایــد ســه هــزار و  ۶۰۰میلیــارد تومــان بابــت هدفمنــدی
یارانــه هــا بــه ســازمان هدفمنــدی پرداخــت مــی کــرد .در
همیــن زمینــه تصمیــم گرفــت رقــم بــه را بــه دو هــزار و
 ۲۰۰میلیــارد تومــان کاهــش دهــد و دولــت نیــز بــه ازای آن
از محــل تغییــر حامــل هــای انــرژی بــه ویــژه قیمــت بنزیــن
جایگزیــن کنــد.
از ســوی دیگــر وزارت نیــرو عــاوه بــر اینکــه بدهــی هــای
زیــادی بــه پیمانــکاران بخــش خصوصــی داشــت،نیازمنــد
منابــع بســیاری بــرای اجــرای طــرح هــای توســعه ای خــود
نیــز بــود در همیــن راســتا دولــت قبــول کــرد تــا ایــن دو
هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان را دیگــر از وزارت نیــرو دریافــت
نشــود امــا بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن اقــدام بــرای جــذب
رضایــت بخــش خصوصــی کافــی نبــوده اســت.
مجمــوع بدهــی وزارت نیــرو و ســود پاییــن تولیــد آب و بــرق
دلیلــی شــد تــا بخــش خصوصــی تمایلــی به ســرمایه گــذاری
نداشــته باشــد تــا جایــی کــه بــه گفتــه چیتچیــان ،وزیــر
نیــرو علــی رغــم اینکــه تاکنــون  ۳۷هــزار مــگاوات مجــوز

بــرای بخــش خصوصــی داخلــی بــرای ســاخت نیــروگاه صــادر
شــده تاکنــون تنهــا  ۱۸هــزار مــگاوات بیشــتر ســاخته نشــده
اســت کــه ایــن مســاله نیــز نشــان از عــدم اســتقبال بخــش
خصوصــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو ایــن آمادگــی را دارد کــه
عیــن قــراردادی کــه بــا کشــورهای خارجــی بســته میشــود
بــرای ســرمایهگذار داخلــی نیــز ایجــاد کند،اظهــار کــرد:
متــن تمــام قراردادهــا بــه صــورت تیتــر در ســایت وزارت
نیــرو موجــود اســت ،و در زمینــهی ایجــاد قراردادهــا نیــز
هیــچ شــبههای وجــود نــدارد.
چنــدی پیــش نیــز بخــش خصوصــی بــه دلیــل واردات
تجهیــزات از کشــورهای خارجــی همچــون کــرده جنوبــی
معتــرض شــده بــود امــا مســووالن وزارت نیــرو ایــن مســاله
را نقــض کردنــد و بــه گفتــه هوشــنگ فالحتیــان – معــاون
وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی – ادعــای بخــش خصوصــی
مبنــی بــر واردات تجهیــزات برقــی درســت نیســت ،چــرا کــه
هــر زمــان کــه الزم باشــد مــا ســرمایهگذاری مســتقیم
انجــام میدهیــم.
وی تصریــح کــرد :در بخشهایــی کــه عملیــات بــه صــورت
اجرایــی باشــد بــا توجــه بــه کمبــود منابــع از فاینانــس
اســتفاده میکنیــم و نمیتــوان گفــت کــه ایــن موضــوع
یــک نقطــه ضعــف بــرای صنعــت بــرق اســت و بــا توجــه
بــه اینکــه وظیفــه مــا اداره صنعــت بــرق کشــور و تامیــن
منابــع مالــی اســت،در جاهایــی کــه منابــع داخلــی اکتفــا
کننــد از ایــن منابــع اســتفاده خواهیــم کــرد ،ولــی اگــر ایــن
منابــع پاســخگو نباشــد از منابــع خارجــی بــا شــرط انتقــال
تکنولــوژی بهــره میجوییــم.
درایــن میــان بســیاری از مســووالن مشــکل اصلــی وزارت
نیــرو را کمبــود نقدینگــی عنــوان کردنــد بــه طــوری کــه
بــه گفتــه ســتار محمــودی قائــم مقــام وزیــر نیــرو درحــال
حاضــر منابــع مالــی وزارت نیــرو بــا تنگنــا روبـهرو اســت ،چرا
کــه ایــن منابــع بــه هیــچ عنــوان جوابگــوی تولیدکننــدگان
بــرق در نیروگاههــا ،ســامانههای انتقــال و توزیــع نیســت و
نمیتــوان از ایــن طریــق هیچگونــه باالنــس اقتصــادی را بــه
وجــود آورد.
در شــرایط فعلــی شــکاف عمیقــی بیــن رابطــه بخــش
خصوصــی داخلــی و وزارت نیــرو ایجــاد شــده کــه بــا ورود
هرچــه بیشــتر بخــش خصوصــی خارجــی ایــن شــکاف نیــز
بیشــتر مــی شــود و بــه نظــر مــی رســد کــه الزم اســت
تدبیــری بــرای ایــن مســاله اتخــاذ شــود.

انـرژی
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شرکت صانیر در پاکستان
نیروگاه بادی می سازد

تهــران -ایرنــا -شــرکت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) اعــام
کــرد :ســازمان ملــی مقــررات و تنظیــم نیــروی بــرق
پاکســتان ،مجــوز تولیــد بــرق بــا ســاخت نیــروگاه
بــادی در اســتان ســند ایــن کشــور را بــه شــرکت
صانیــر واگــذار کــرد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از صانیــر ،ایــن مجــوز بــرای
تولیــد  50مــگاوات بــرق از ایــن نیــروگاه بــادی اســت.
صانیــر در فعالیــت مشــترک ( )joint ventureبــا شــرکت
خصوصــی «پالنــت انــرژی» پاکســتان ضمــن تاســیس و بــه
ثبــت رســاندن شــرکت مزرعــه بــادی «ایــران پــاک» در شــهر
کراچــی ،اقــدام بــه ســاخت نیــروگاه بــادی و تولیــد بــرق مــی
کنــد.
مــکان احــداث ایــن نیــروگاه  50مگاواتــی در اســتان «ســند»
و  80کیلومتــری شــهر کراچــی اســت .بــرای احــداث ایــن
تاسیســات  500هکتــار زمیــن از دولــت محلــی ســند
پاکســتان بــه صــورت اجــاره  30ســاله گرفتــه شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،در مــاه هــای گذشــته فــاز نخســت
پــروژه خــط انتقــال فشــار قــوی  500کیلوولــت «شــکارپور
پاکســتان» توســط شــرکت صانیــر بــه بهــره بــرداری رســید.
پــروژه شــکارپور بــا فاینانــس (تامیــن مالــی)  24میلیــون
یورویــی بانــک «جایــکا»ی ژاپــن تامیــن اعتبار شــد و شــرکت
هــای  NTDCو «برقــاب» پاکســتان بــه عنــوان کارفرمــا و
مشــاور در آن حضــور داشــتند و شــرکت «نتراکــون» ایــن
کشــور نیــز بــه عنــوان شــریک ،صانیــر را همراهــی کــرده
کــه بــا مشــخصاتی نظیــر طــول خــط  220کیلــو ولــت 53
کیلومتــر و خــط  500کیلــو ولــت  33کیلومتــر ،بــا آغــاز کار
در ســال  2014در مــدت دو ســال و نیــم تحویــل شــده بــود.
شــرکت بیــن المللــی صانیــر در بخــش صــادرات تجهیــزات و
خدمــات صنایــع آب و بــرق فعالیــت دارد کــه تاکنــون بیــش
از  200پــروژه را در  22ســال فعالیــت خــود اجرایــی کــرده
اســت.
ایــن شــرکت هــم اینــک  18پــروژه در بخــش انــرژی در
کشــورهای پاکســتان ،افغانســتان ،ارمنســتان ،عــراق ،ســوریه،
کردســتان عــراق ،اتیوپــی ،ســریالنکا و عمــان بــه ارزش بیــش
از  860میلیــون دالر در دســت اجــرا دارد.
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وزیر انرژی الجزایر در تهران:

نفت  ٥٠دالری قابل پذیرش
نیست

وزیــر انــرژی الجزایــر قیمــت نفــت خــام  ٥٠دالری را غیــر
قابــل پذیــرش دانســت و گفــت :اعضــای اوپــک خواهــان
قیمــت  ٥٠تــا  ٦٠دالر بــرای هــر بشــکه هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،نورالدیــن بوطرفــه اظهــار کــرد :در
دیــدار صبــح امــروز بــا بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران
در بــاره نشســت غیــر رســمی اعضــای ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) کــه قــرار اســت در حاشــیه
مجمــع جهانــی انــرژی ( )IEFدر الجزایــر برگــزار شــود
دربــاره شــرایط کنونــی بازارهــای جهانــی و قیمــت نفــت
خــام بحــث و تبــادل نظــر کردیــم.
وزیــر نفــت در دیــدار بــا وزیــر انــرژی الجزایــر ضمــن
خوشــامد گویــی بــه بوطرفــه و هیئــت همــراه بــا بیــان ایــن
کــه روابــط ایــران و الجزایــر در اوپــک راهبــردی اســت،
گفتــه بــود :ایــران و الجزایــر افــزون بــر همــکاری در اوپــک
مــی تواننــد روابــط دو جانبــه خــود را در حــوزه نفــت ،گاز
و انــرژی و دیگــر بخــش هــا گســترش دهنــد.
زنگنــه همچنیــن تصریــح کــرده بــود :الجزایــر ،ایــران را بــه
عنــوان وطــن دوم خــود بدانــد.
در همیــن حــال وزیــر انــرژی الجزایــر بــا قدردانــی از
اســتقبال صمیمانــه و گــرم وزیــر نفــت ،بــا تائیــد ســخنان
زنگنــه دربــاره ایــن کــه ،ایــران وطــن دوم الجزایــر اســت،
عنــوان کــرده بــود :ارتباطــات ایــران و الجزایــر در چارچوب
اوپــک روابــط مســتحکم و مطلوبــی اســت.
بــه گــزارش وزارت نفــت ،الجزایــر از کشــورهای مهــم در
شــمال قــاره آفریقاســت کــه از نظــر وســعت جغرافیایــی
بزرگتریــن کشــور در ســواحل جنوبــی مدیترانــه و
دومیــن کشــور بــزرگ آفریقــا پــس از ســودان اســت و بــا
کشــورهای تونــس ،لیبــی ،نیجــر ،مالــی ،موریتانــی ،مغــرب
و جمهــوری صحــرای غربــی همســایه اســت و در شــمال
نیــز ،مرزهــای ایــن کشــور بــه دریــای مدیترانــه ختــم
میشــود.
وزیــران کشــورهای عضــو اوپــک قــرار اســت در حاشــیه
اجــاس مجمــع بیــنالمللــی انــرژی کــه از  ٢٦تــا ٢٨
ســپتامبر (پنجــم تــا هفتــم مهرمــاه) در الجزایــر برگــزار
مــی شــود ،بــه طــور غیررســمی گــرد هــم آینــد
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هدفگذاری برای صادرات
 50میلیارد دالری تا پایان
سال جاری

صالحــی گفــت :هدفگــذاری مــا بــرای صــادرات در ســال
جــاری  50میلیــارد دالر بــوده کــه در  4ماهــه نخســت
ســال مجموعــا بــه رقــم  16.5میلیــارد دالر رســیده اســت.
حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایلنــا دربــاره
میــزان تغییــر در صــادرت محصــوالت نفتــی بعــد از برجــام
گفــت :بعــد از برجــام همیــن کــه قفــل نقــل و انتقــاالت
بانکــی در حــال بــاز شــدن اســت ،کمــک میکنــد کــه
مشــکل قــراردادی بــا خریدارانــی کــه بــه دلیــل تحریمهــا
بــه حالــت تعلیــق درآمــده بــود؛ حــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه برجــام کمــک کــرد کــه بتوانیــم بــازار
جدیــد تعریــف کنیــم ،افــزود :بیشــترین گشــایشهای
مربــوط بــه محصــوالت پتروشــیمی بــوده و امیدواریــم کــه
بازارهــای هــدف دیگــری را نیــز داشــته باشــیم کــه البتــه

غربــــ آسيا،
توســـعه در بحران
«تركيــه يــك مــدل موفــق توســعه و يــك قــدرت
درحــال ظهــور اســت ».از هنگامــي كــه ايــن جملــه بــر
ســر زبانهــا بــود ،زمــان زيــادي ســپري نشــده اســت.
امــا بــا كودتــاي اخيــر انــگار همــه ايــن مباحــث بــه
بيــان معــروف دود شــد و بــه هــوا رفــت بــه گونهيــي
كــه اكنــون بســياري نگــران ثبــات سياســي ايــن كشــور
شــدهاند .گرچــه ايــن اتفــاق عمدتــا از زوايــه تقابــل
اردوغــان و مخالفانــش بررســي شــد امــا در تصويــر
بزرگتــر ميتــوان آن را بــه عنــوان بخشــي از يــك رونــد
كالن در غــرب آســيا تفســير كــرد ،رونــدي كــه باعــث
شــده توســعه بــه لحــاظ «مفهومــي» و «عملياتــي» در
بحرانــي عميــق گرفتــار شــود .بــه ديگــر ســخن تــداوم
دولتهــاي ضعيــف و پرمعضــل در عــراق و افغانســتان،

بهــار تراژيــك عربــي ،ظهــور داعــش و كودتــاي اخيــر
را ميتــوان بــه عنــوان رويدادهــاي كليــدي كــه بــه
ايــن رونــد تعميــق بخشــيدهاند ،ارزيابــي كــرد .بحــران
مفهومــي ريشــه در تعارضــات اساســي نيروهــاي كليــدي
درگيــر در ســپهر سياســي ايــن منطقــه بــر ســر تعريــف
توســعه دارد .طيــف تفكــرات در مــورد توســعه از ابوبكــر
البغــدادي تــا ســكوالرهاي افراطــي را در برميگيــرد.
طيفــي بديــن حــد از تنــوع و تعــارض در درك از توســعه
در ســاير مناطــق همچــون شــرق آســيا و امريــكاي
جنوبــي وجــود نــدارد .حتــي بــا وجــود اينكــه در
وضعيــت كنونــي اســام سياســي نيــروي كليــدي در
شــكلدهي بــه روندهــاي ايــن منطقــه اســت امــا در
درون آن نيــز قرائتهــاي بســيار متفاوتــي در مــورد
توســعه وجــود دارد .بــه ديگــر ســخن امــروزه در غــرب
آســيا در برابــر ايــن پرســش ســاده و بنياديــن كــه
توســعه چيســت؟ طيــف بســيار متعارضــي از پاســخها
ارائــه ميشــود ،پاســخهايي كــه حامــان آن عمدتــا
در نبــرد بــا يكديگرنــد .در شــرايط كنونــي تعــارض بــر

انـرژی
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الزمــه آن ارتبــاط دیپلماتیــک اســت.
صالحــی تصریــح کــرد :مــا در حــال حاضــر در نظــام بانکــی
نســبت بــه نظــام بانکــی دنیــا عقــب ماندگــی داشــته و
شــرایط ریســک پذیــری خوبــی نداریــم کــه بتوانیــم راحــت
بــه بانکهــای دنیــا وصــل شــویم لــذا اگــر ایــن مشــکل
ســریعتر برطــرف شــود ،میتوانیــم از عوایــد برجــام بهــره
بیشــتری ببریــم.
وی اظهــار داشــت :صــادرات مــا در  4ماهــه ابتــدای ســال
جــاری  21درصــد رشــد داشــته و مجموعــا بــه رقــم 16.5
میلیــارد دالر رســیده اســت کــه از ایــن میــزان  6.8میلیــارد
دالر مربــوط بــه محصــوالت پتروشــیمی بــوده اســت.
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا بیــان اینکــه یکــی
از مشــکالت بــرای صــادرات را رقابــت بــا دولــت دانســت و
خاطرنشــان کــرد :هدفگــذاری مــا بــرای صــادرات در ســال
جــاری  50میلیــارد دالر بــوده اســت کــه تــا پایــان ســال
جدیــد بــه ایــن رقــم میرســیم.
وی گفــت :کشــورهای قزاقســتان ،ازبکســتان ،کنیــا،
کشــورهای افریقایــی ،گرجســتان ،مراکــش ،ویتنــام و
کشــورهایی کــه رشــد اقتصادیشــان بــاال مــیرود ،بــازار
هــدف ماســت.
ســر تعريــف توســعه بــه رونــد غالــب در منطقــه تبديــل
شــده ،تعارضــي كــه نــه بــه گفتوگــو يــا صنــدوق
راي بلكــه بــه خشــونت روزافــزون منجــر شــده اســت.
بعيــد اســت بحــران مفهومــي توســعه تــا آيندهيــي
قابــل پيشبينــي در ايــن منطقــه حــل و فصــل
شــود .اينكــه تركيــه بــه عنــوان يكــي از طاليــهداران
توســعه و داراي ســابقهيي درخشــان از دولتمــداري
در بحــران مفهومــي گرفتــار شــده ،نشــان ميدهــد
كــه رونــد درحــال تعميــق اســت .افــزون بــر ايــن در
ســطح عملياتــي نيــز توســعه در ايــن منطقــه در بحــران
اســت .طيفــي از بيثباتتريــن كشــورها ،گســتره
وســيعي از ســرزمينهاي بيدولــت و بيشــترين تجمــع
گروههــاي تروريســتي در ايــن منطقــه قــرار دارنــد .بــه
عــاوه جريــان مســلط سياســت بينالملــل در ايــن
منطقــه بــازي بــا حاصــل جمــع صفــر اســت.

محســن شــريعتينيا عضــو هيــات علمــي
موسســه مطالعــات بازرگانــي
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رکورد صادرات نفت ایـــران
شکسته شد
مدیرعامــل شــرکت پایانههــای نفتــی ایــران از ثبــت
رکــورد جدیــد صــادرات نفــت ایــران خبــر داد و گفــت:
بــا بارگیــری همزمــان  ۱۰کشــتی نفتکــش ،روز گذشــته
حــدود  ۹میلیــون و  ۲۰۰هــزار بشــکه نفــت صــادر شــد.
ســید پیــروز موســوی در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه
پهلوگیــری همزمــان  ۱۰کشــتی نفتکــش در اســکله هــای
پایانــه نفتــی خــارگ بــه عنــوان بزرگتریــن پایانــه نفتــی
ایــران در خلیــج فــارس در روز گذشــته ،گفــت :از ایــن
تعــداد  ۹فرونــد کشــتی از طریــق اســکلههای ثابــت و یــک
فرونــد کشــتی بــه روش « STSکشــتی بــه کشــتی» نفــت
خــام صادراتــی ایــران را بارگیــری کردهانــد.
مدیرعامــل شــرکت پایانههــای نفتــی ایــران بــا اعــام
اینکــه روز گذشــته بــرای نخســتین بــار  ۹فرونــد کشــتی
غــول پیکــر نفتکــش از طریــق اســکلههای تــی و آذرپــاد
پایانــه نفتــی خــارگ پهلوگیــری و اقــدام بــه بارگیــری نفــت
ایــران کردهانــد ،تصریــح کــرد :عــاوه بــر ایــن یــک فرونــد
کشــتی نفتکــش هــم بــه صــورت کشــتی بــه کشــتی نفــت
خــام مــورد نیــاز خــود را بارگیــری کــرده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن عملیــات
پهلودهــی بــدون حضــور کارشناســان خارجــی و هیــچ گونه
حادثــه ای بــا موفقیــت انجــام شــده اســت ،اظهــار داشــت:
از طریــق کشــتیهایی کــه در اســکلههای ثابــت پایانــه
نفتــی خــارگ پهلودهــی شــدند در مجمــوع حــدود هشــت
میلیــون و  ۲۰۰هــزار بشــکه نفــت بارگیــری شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن یــک میلیــون بشــکه نفــت
خــام هــم از طریــق بارگیــری کشــتی بــه کشــتی انجــام
شــده اســت ،بیــان کــرد :هــم اکنــون ظرفیــت و تــوان
بارگیــری کشــتی هــای نفتکــش در پایانــه خــارگ بــه
بیــش از  ۹میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت.
موســوی بــا یــادآوری اینکــه از حــدود  ۴ســال قبــل
تاکنــون عملیــات گســترده بازســازی و نوســازی تاسیســات
و اســکلههای پایانــه نفتــی خــارگ آغــاز شــد ،خاطرنشــان
کــرد :هــم اکنــون همســو بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت
امــکان بارگیــری و صــادرات نفــت خــام کشــور از پایانــه
خــارگ وجــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1

بتوانیــم بــازار بــرق بیــن مناطــق از جملــه اروپــا ،اوراســیا،
آســیای شــرق و امثالهــم را ایجادکنیــم .ایــن کار هــم بــه
لحــاظ اقتصــادی و هــم امنیتــی مــی توانــد بــرای کشــور
اهمیــت بــه ســزایی داشــته باشــد.
بــرق کاالیــی اســت کــه دارای ارزش افــزوده باالیــی دارد .اگــر
بتــوان بــرق را صــادر کــرد ،یعنــی کاالی بــا ارزش افــزوده بــاال
صــادر کــرده ایــد .بــرای اینکــه بــرق صــادر کنیــد،الزم اســت
ارزش افــزوده باالیــی ایجــاد شــود کــه نتیجــه آن افزایــش
اشــتغال زایــی و فعــال ســازی بنــگاه هــای اقتصــادی اســت
االن کــه قیمــت نفــت کاهــش یافتــه اثــر ایــن کاهــش بــر
روی صــادرات گاز حــدود  44درصــد ،ولــی بــر روی صــادرات
بــرق حــدود 16درصــد اســت .آثــار لطمــات ایــن چنینــی کــه
بــه اقتصــاد وارد مــی شــود ،بــه بخــش بــرق کمتــر اســت،
زیــرا ارزش افــزوده بیشــتری در بــرق وجــود دارد و وابســتگی
کمتــری بــه نفــت دارد کــه لطمــه پذیــری آن را نســبت بــه
حامــل هــای دیگــر انــرژی کمتــر مــی کنــد .در ایــن حــوزه
بــه نظــر مــی رســد جــای کار بســیار اســت ،اگــر موانــع پیــش
روی بخــش خصوصــی برداشــته شــود نیــاز ایــن بــازار در
ســطح منطقــه وجــود دارد.
شــما اشــاره کردیــد نیــاز بایــد در منطقــه ایجــاد
شــود،چقدر ایــن نیــاز االن وجــود دارد؟ ضمــن اینکــه
دولــت بــه تولیدکننــده هــای بــرق بدهــکار اســت
کــه گاهــا عددهــای بزرگــی مثــل  12هــزار میلیــارد
تومــان مطــرح مــی شــود ،آیــا بــا ایــن بدهــی هــا
هنــوز ایــن تــوان وجــود دارد؟ چقــدر اگــر فضــا
بــه بخــش خصوصــی داده شــود مــی توانــد در ایــن
جهــت حرکــت کنــد؟
صالحــی :موضــوع بدهــی هــای صنعــت بــرق از ســال  84و
بعــد از طــرح معــروف تثبیــت قیمــت هــا در مجلــس آغــاز
شــد.آن زمــان بــه دلیــل افزایــش قیمــت هــای مــواد اولیــه،
قیمــت تجهیــزات و ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق نیــز بــاال
رفــت ولیکــن قیمــت فــروش آن بــا ایــن طــرح ثابــت مانــد.
ایــن موضــوع ســبب شــد کــه بیــن هزینــه و درآمــد وزارت نیرو
اختــاف ایجــاد شــود و موجــب بــاال رفتــن بدهــی وزارت نیــرو
بــه پیمانــکاران و ســازندگان شــد .در اســفند  84بخشــی از
ایــن بدهــی هــا بــه مبلــغ هــزار میلیــارد تومــان بــا پیگیــری
ســندیکای بــرق توســط وزارت نیــرو پرداخــت شــد .قــرار بــود
درســال هــای بعــد نیــز دولــت مابــه التفــاوت را در الیحــه

ببینــد کــه چنیــن نشــد و ....دیگــر مجلــس هــم در بودجــه
ندیــد و مــا بــا انباشــتی از بدهــی هــا روبروشــدیم کــه ســال
بــه ســال افزایــش مــی یافــت .از همیــن رو در دولــت نهــم و
دهــم ســرمایه گــذاری انجــام نشــد .چــون هــم دولــت منابــع
الزم را نداشــت و هــم آقــای رئیــس جمهــور اصــرار داشــت
کــه الزم نیســت ســرمایه گــذاری توســط دولــت صــورت
بگیــرد .یــک آمــاری مشــخص مــی کنــد کــه وقتــی دولــت
نهــم وزارت نیــرو را تحویــل گرفــت  43هــزار مــگاوات ظرفیــت
نصــب شــده بــرق در کشــور بــود و نیــز  17هــزار مــگاوات هــم
ظرفیــت در حــال ســاخت داشــتیم .یعنــی بیــش از  45درصــد
از ظرفیــت فعلــی نصــب شــده آن زمــان در حــال اجرایــی
شــدن بــود .ایــن درحالــی بــود کــه در پایــان دولــت دهــم از
حــدود  65هــزار مــگاوات نصــب شــده تنهــا  5هزارمــگاوات
نیــروگاه در دســتور ســاخت بود،یعنــی حــدود  7درصــد .ایــن
مقایســه نشــان مــی دهــد در دولــت هــای قبــل پیــش بینــی
هــا و اقدامــات اجرایــی خوبــی بــرای امــر توســعه در ایــن
صنعــت صــورت گرفتــه بودکــه همــان هــا را دولــت نهــم و
دهــم افتتــاح کــرد.
در دولــت نهــم و دهــم تحریــم هــا نیــز ســبب شــد تــا رشــد
صنعتــی کشــور متوقــف شــود در نتیجــه رشــد مصــرف بــرق
هــم کــم شــد .در واقــع ایــن خــوش شانســی دولــت نهــم و
دهــم بــود کــه بــه خاموشــی هــا برنخوردیــم ،زیــرا از قبــل
ظرفیــت ســازی تــا حــدودی شــده بــود .شــروع صنعــت آب و
بــرق صنعتــی زیرســاختی اســت و اینگونــه نیســت کــه امشــب
تصمیــم بگیریــد و فــردا افتتــاح کنیــد .بهــره بــرداری از یــک
نیــروگاه در خوشــبینانه تریــن زمــان ،حــدود  2ســال طــول
مــی کشــد .صنعــت بــرق مــی توانــد خــود غنــی باشــد و هــم
ثروتــی بــرای کشــور ایجــاد کنــد بــه شــرطی کــه محصــول
بــرق کاالی سیاســی نباشــد کــه وعــده آن را بــه مــردم بدهیــم.
در کشــورهای نفــت خیــز عــرب کــه ماهیــت آنــان بــا مــا فــرق
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مــی کنــد و جمعیــت بــاال بــه انــدازه مــا ندارنــد ،نفــت را مــی
فروشــند و تبدیــل بــه کاال کــرده و بــه مــردم مــی دهنــد
کــه حتــی اخیــرا ایــن کشــورها هــم متوجــه شــده انــد ایــن
سیاســت جــواب نمــی دهــد و دســت بــه اصالحــات اقتصــادی
زده انــد .در کشــور مــا هنــوز بــرق سوبســیدی اســت و نــرخ
متوســط  2ســنت فروختــه مــی شــود و از ایــن رو درآمــد
 12000میلیــاردی وزارت نیــرو از محــل فــروش بــرق کفــاف
هزینــه هــای حــدود  22هــزار میلیــاردی ایشــان را نمــی دهــد
و لــذا اگــر افزایــش قیمــت صــورت بگیــرد ،البتــه بــه صــورت
هوشــمند و شــیب کــم در هــر ســال بخشــی از مشــکالت
وزارت نیــرو و دولــت حــل خواهــد شــد.
البتــه آقــای چیــت چیــان گفــت کــه افزایشــی در
قیمــت هــا صــورت نمــی گیــرد.
صالحــی :بایــد بــا مــردم رو راســت بــود و آن وقــت از مــردم
انتظــار همــکاری داشــت .مــا از نماینــدگان مجلــس شــنیدیم
کــه ایــن اتفــاق مــی افتــد ،البتــه در حــدود تــورم موجــود و
اگــر دولــت ازمحــل فــروش انشــعاب هــا هــم بتوانــد درآمــد
کســب کنــد ،گشــایش خوبــی صــورت مــی گیــرد .بــه نظــر مــا
مشــکالت ایــن صنعــت مــی توانــد بــرای همیشــه در راســتای
واقعــی ســازی اقتصــاد ایــران حــل شــود .اگــر دولــت هــدف
گــذاری رشــد اقتصــادی  8درصــدی را دنبــال مــی کنــد ،حتما
بایــد صنعــت بــرق کــه موتــور توســعه زیــر ســاخت اســت را
متحــول کنــد .بایــد دولــت هــا در نظــام جمهــوری اســامی
توجــه بیشــتری بــه اقتصــاد انــرژی داشــته باشــند .اگــر هــم
قــرار اســت بــه گروهــی یارانــه انــرژی تعلــق بگیــرد ،مثــا بــه
مــردم سیســتان وبلوچســتان یــا خوزســتان یــا غیــره ،هیــچ
اشــکالی نــدارد کــه قیمــت بــرق بــه قیمــت واقعــی حرکــت
کنــد ولــی بــرای اقشــاری از مــردم یارانــه انــرژی منظــور شــود.
جایــی مــی بینیــم کــه یــک خانــواده ایرانــی  300هــزار تومــان
ماهانــه هزینــه تلفــن همــراه و ثابــت را پرداخــت مــی کنــد و
اعتراضــی نــدارد ،چــرا پــول بــرق نبایــد از  30هــزار تومــان
بــه  33هــزار تومــان افزایــش بایــد؟ درحالــی کــه اگــر پــول
بــرق واقعــی شــود و سیاســت دولــت واقعــی کــردن قیمــت
هــا باشــد نــه تنهــا صرفــه جویــی انجــام مــی شــود ،بلکــه
درآمــد دولــت هــم افزایــش مــی یابــد و مــی توانــد حقــوق
هــا را افزایــش دهــد .از ســویی اگــر وزارت نیــرو بــاال بــرود
بخــش خصوصــی هــم بــرای اجــرای پــروژه هــا دســتش بــاز
مــی شــود.
از ایــن مســائل اگــر بگذریــم از آنجــا کــه اقتصــاد ایــران انــرژی
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محــور هســت ،بهتــر اســت کــه وزارت نفــت و نیــرو بــا هــم
ادغــام شــوند .حتــی در بلندمــدت هــم بایــد در وزارت اقتصــاد
ادغــام شــوند و وزارت اقتصــاد و انــرژی تشــکیل شــود .زیــرا
کشــوری کــه اســاس آن انــرژی اســت ،بایــد وزارت اقتصــاد
و انــرژی داشــته باشــد در خصــوص میــزان یارانــه آمــاری
ارائــه دهیــم متاســفانه مــا هــم اکنــون بــا نفــت 50دالری
 120هــزار میلیــارد تومــان در ســال یارانــه انــرژی مــی
دهیــم کــه ایــن رقــم مــی توانــد درجیــب هــر ایرانــی بــا
افزایــش حقــوق هــا گذاشــته شــود .آیــا درســت اســت کــه آب
متــر مکعــب یــک میلیــون تومــان را کــه در مغــازه هــا مــی
خریــم در لولــه هــای منــازل  350تومــان بفروشــند؟ مســبب
ایــن هدردهــی منابــع در آب و ســایر سیاســت هــای ناصحیــح
دولــت هــا هســتند .اگــر دولــت هــا زودتــر دســت بــه اصــاح
سیاســت هــای اقتصــادی نزننــد وضعیــت از امــروز بــه مراتــب
بدتــر مــی شــود .بایــد واقعــی ســازی اقتصــاد در دســتور کار
قــرار بگیــرد ،یکــی از بهتریــن راه هــای واقعــی شــدن اقتصــاد،
واقعــی شــدن قیمــت هــای حامــل هــای انــرژی در کشــور
البتــه بــه صــورت هوشــمند و بــا شــیب کــم اســت .آن زمــان
مــی تــوان پیــام هــای خــوب و تشــویق کننــده صــادر کــرد
و لــذا شــاهد ســرمایه گــذاری هــای کالن در حــوزه بــرق و
انــرژی خواهیــم بــود.
باقــری :در صنعــت بــرق بــا مشــکالت ریشــه ای مواجــه
هســتیم؛مثال قیمــت تمــام شــده بــرق بــدون احتســاب نــرخ
خــوراک گاز بالــغ بــر  100تومــان اســت  .ازایــن رقــم حــدود
60تومــان وزارت نیــرو دریافــت مــی کنــد کــه 10تومــان آن
هــم بــه هدفمنــدی اختصــاص پیــدا میکنــد.در نتیجــه وزارت
نیــرو بــرای تامیــن هزینــه هــای خــود همیشــه بــا تــراز مالــی
منفــی مواجــه اســت .تحریــم هــا کــه حــادث شــد و کاهــش
درآمدهــای نفتــی هــم کــه اتفــاق افتــاد ،وضعیــت بــه مراتــب
بدتــر شــد .آنجــا بــود کــه احســاس شــد ایــن مســیر بایــد
اصــاح شــود .قــرار بــود قیمــت حامــل هــای انــرژی ظــرف
 5ســال واقعــی شــود .در یــک دهــه گذشــته تاکنــون ،قیمــت
بنزیــن  10برابــر شــده ولــی آب و بــرق حــدودا ً  2.5برابــر
شــده کــه بــر ایــن امــر داللــت دارد کــه ایــن بخــش مغفــول
واقــع شــده اســت .در بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ظرفیــت
هــای باالیــی ایجــاد شــده اســت حتــی در ســالهای گذشــته
بهتریــن نــوع انتقــال تکنولــوژی و بومــی ســازی بــا حمایــت
وزارت نیــرو در ایــن بخــش صــورت گرفتــه اســت .بســیاری
از شــرکت هایــی کــه االن در صنعــت بــرق مدعــی هســتند،
زمانــی وارد کننــده تجهیــزات بودنــد .ادامــه در صفحــه بعد
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اگــر امــروز بخــش خصوصــی ایــن صنعــت ضعیــف شــده
بــه دلیــل اقتصــاد رنجــور صنعــت بــرق اســت کــه منجــر بــه
مطالبــات معــوق شــده اســت همیــن االن بخــش خصوصــی
حــدود  12هــزار میلیــارد تومــان از دولــت طلــب دارد .بــا
همیــن میــزان ســرمایه ایــن بخــش مــی توانــد بســیاری
از پــروژه هــا را اجــرا کنــد .پــس از یــک ســو بنــگاه هــای
اقتصــادی ضعیــف شــده انــد و از ســوی دیگــر بــازار صنعــت
بــرق کوچک شــده و ریســک وصــول مطالبــات در آن باالســت.
یکــی از راهکارهــای خــروج از بــن بســت کنونــی ،صــادرات
اســت .اگــر اهــداف صادراتــی در ایــن حــوزه بــه درســتی
دنبــال مــی شــد ،امــروز کشــورمان از درآمــد بــازار جهانــی و
منطقــه ســهمی قابــل توجهــی داشــت.
یعنــی تــوان بخــش خصوصــی بــه لحــاظ مالــی پاییــن
است؟
باقــری :بلــه ،بــه لحــاظ مالــی بــا توجــه بــه مطالبــات معوقــه
تــوان پاییــن اســت ،ولــی بــه لحــاظ فنــی ایــن توانایــی
وجــود دارد.البتــه مــی تــوان راهکارهایــی را ارایــه کــرد ،
اگــر دســت بخــش خصوصــی بــرای تامیــن مالــی از طریــق
فاینانســرخارجی بــاز گذاشــته شــود بــه گونــه ایــی کــه امــکان
برخــوردار شــدن از ضمانــت دولتــی وجــود داشــته باشــد ،مــی
تــوان ایــن تقاضاهــا را پاســخ داد .همــان کاری کــه وزارت نیــرو
بــا ســرمایه گــذار خارجــی انجــام مــی دهــد ،بــرای بخــش
خصوصــی هــم مــی توانــد انجــام بدهــد .در واقــع ضمانــت
دولتــی تضمیــن کننــده اخــذ تســهیالت ارزان از مراجــع مالــی
بیــن المللــی اســت .بخــش خصوصــی بــا اســتناد بــه ســاورین
گارانتــی مــی توانــد در دنیــا وام هــای ارزان قیمــت دریافــت
کنــد و بــا ایــن گارانتــی هــا مــی توانــد شــرکای قدرتمنــد
بیــن المللــی پیــدا کنــد و بــا اطمینــان خاطــر یــک فاینانســر
را وارد پــروژه هــای خــود کنــد .بــه ایــن ترتیــب شــرکت
خارجــی کــه صاحــب ســرمایه و تکنولــوژی اســت ،ملــزم
مــی شــود کــه یــک شــریک داخلــی را انتخــاب کنــد و بایــد
ســهم صادراتــی هــم داشــته باشــد .یعنــی ســهم صادراتــی
خــود را حداقــل در منطقــه در اختیــار ایــن شــرکت مشــترک
قــرار بدهــد .اگــر ایــن رونــد بــرای بخــش خصوصــی صنعــت
بــرق اتفــاق بیفتــد ،مطمئــن باشــید تحــول بزرگــی رخ خواهد
داد .بخــش خصوصــی اتفاقــا بهتــر مــی توانــد تجــارت کنــد و
شــریک خارجــی انتخــاب کنــد منتهــا بایــد دولــت حمایــت
الزم را انجــام دهــد.

آیــا ایــن مانعــی کــه شــما اشــاره مــی کنیــد ،نیــاز
بــه قوانیــن تکمیلــی دارد یــا اینکــه موانــع ســاختاری
است؟
باقــری :بــه نظــر مــن ایــن موانع بیشــتر رویکــردی اســت .بحث
مــا ایــن اســت کــه چــرا تــوان بخــش خصوصــی نادیــده گرفتــه
مــی شــود؟ بخــش خصوصــی در تمــام دوران تحریــم در کنــار
دولــت بــوده و در شــرایط ســخت در رســاندن خدمــات خــود
هیــچ کوتاهــی نکــرده اســت .امــروز کــه در شــرایط پســابرجام
هســتیم و بارقــه امیــدی روشــن شــده متاســفانه تــوان بخــش
خصوصــی نادیــده گرفتــه مــی شــود .ایــن رویکــرد مثمــر ثمــر
نیســت .متاســفانه از ظرفیــت هــای قانونــی هــم اســتفاده
نمــی کنیــم .یــک بعــد مجلــس قانــون گــذاری اســت ،امــا
بعــد دیگــر نظــارت بــر اجــرای درســت قوانیــن اســت .در آذر
 94قانــون حمایــت از صنعــت بــرق بــه تصویــب رســید کــه
قانونــی  6مــاده ای بــود امــا همــان قانــون هــم بــه درســتی
اجــرا نمــی شــود .در آن قانــون ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی موظــف اســت اختــاف قیمــت تکلیفــی و تمــام شــده را
محاســبه و پرداخــت آن را در دوره هــای ســه ماهــه بــه وزارت
نیــرو در بودجــه ســنواتی لحــاظ کنــد .اگــر ایــن قانــون کارایــی
نــدارد چــرا تصویــب شــده اســت و اگــر درســت اســت پــس
چــرا ســازمان برنامــه و بودجــه در ردیــف هــای بودجــه آن را
نمــی بینــد؟ حتــی در تبصــره ذیــل ایــن مــاده تاکیــد شــده
کــه مطالبــات مربــوط بــه ســالهای قبــل  88تــا  93هــم بایــد
پرداخــت شــود .بــه نظــر بنــده حتمــا بایــد تمــام مســئوالن
اهتمــام بورزنــد تــا بــه انتظاراتــی کــه مدنظــر اســت ،برســیم.
آقــای مهنــدس صالحــی بــه ورود ســرمایه هــای
خارجــی و تاســی شــرکت هــای مشــترک اشــاره
کرد؛اخیــرا از حضــور و ســرمایه گــذاری یــک شــرکت
ترکیــه ای ســخن بــه میــان آمــده کــه برخــی از
فعــاالن ایــن صنعــت معتــرض شــده اند.ایــن اعتــراض
نشــانه ایــن اســت تــوان داخلــی بــه انــدازه ای
هســت کــه جوابگــوی نیازهــای مربــوط بــه ظرفیــت
ســازی شــود؟
صالحــی :در شــرایط فعلــی کشــور کــه قیمــت نفــت بــاال
نیســت و نمــی تــوان بــه بودجــه عمرانــی کشــور امیــد داشــت،
یقین ـاً نیــاز بــه ســرمایه گــذاری خارجــی داریــم .فکــر نمــی
کنــم هیــچ کــس در بخــش خصوصــی مخالــف ورود ســرمایه
خارجــی بــه کشــور باشــد .البتــه امــروزه جــذب ســرمایه خــود
یــک تجــارت اســت و مــی تــوان اصــول و چارچــوب کشــور

انـرژی
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هــدف را نیــز رعایــت کــرد .دربــاره پــروژه هــای نیروگاهــی
کــه اشــاره کردیــد اگــر دولــت بــه فاینانســر یــا ســرمایه گــذار
گارانتــی بدهــد ،جــذب ســرمایه از ســوی خارجــی هــا بــه
راحتــی امــکان پذیــر اســت .بایــد در ایــن مقولــه اختــاف
بیــن ســرمایه گــذاری و فاینانــس را در نظــر بگیریــم .اگــر
امــکان ســرمایه گــذاری فراهــم شــود پــر واضــح هســت کــه
بــرای آینــده و اشــتغال زایــی بهتــر خواهــد بــود .درایــن راســتا
بخــش خصوصــی از ورود برندهــای معتبــر خارجــی ســرمایه
گــذاری اســتقبال مــی کنــد و البتــه در مــورد فاینانــس انتظــار
مــی رود تــوان داخلــی کشــور نیــز مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
البتــه بهتراســت ســرمایه گــذاری هــا در قالــب تاســیس
شــرکت هــای مشــترک بــا ایرانــی هــا باشــد .ایــران مــی توانــد
بــرای بــه ویــژه اروپایــی هــا ایســتگاه ری اکســپورت بــه شــرق
باشــد .آنهــا مــی تواننــد از پتانســیل شــرکت هــای ایرانــی
بهــره بگیرنــد و بــه بازارهایــی کــه امــکان حضــور ندارنــد،
نفــوذ کننــد.
از طرفــی وقتــی ســرمایه گــذار خارجــی ســرمایه اش را بــه
ایــران مــی آورد بــه جــز حــوزه اقتصــاد ،حــوزه سیاســت و
امنیــت ملــی هــم منتفــع مــی شــود .زیــرا ســرمایه گــذار،
ســرمایه خــود را در جــای امــن ســرمایه گــذاری و بــرای حفــظ
امنیــت نیــز تــاش مــی کنــد .مــا مــی توانیــم بــرای تقویــت
امنیــت بــا همســایگان از بــرق و انــرژی کمــک بگیریــم .مثــا
اگــر االن شــبکه بــرق مــا بــه افغانســتان وصــل بود،آیــا افغــان
هــا رود هیرومنــد را بــه روی مــا مــی بســتند کــه جنــوب
شــرقی کشــور مــا خشــک شــود؟ اگــر بــرق مــا بــه امــارات
وصــل بــود ،آیــا امــروز امــارات بــا سیاســت هــای عربســتان
همراهــی مــی کــرد .بنابرایــن بایــد ســریعتر شــبکه بــرق و
گازمــان را بــه کشــورهای منطقــه متصــل کنیــم تــا از ابــزار
انــرژی بــرای دیپلماســی سیاســی بهــره ببریــم.
باقــری :در پاســخ بــه ســئوال شــما بایــد بگویــم از نظــر فنــی
مــا نیــازی بــه شــرکای خارجــی نداریــم ،امــا بــه لحــاظ مالــی
نیازداریــم.
یعنــی بــه لحــاظ تکنولوژیکــی همــگام بــا دنیــا
درحــال حرکــت هســتیم؟
باقــری :یــا هســتیم یــا در صــورت لــزوم مــی توانیــم تکنولوژی
الزم را وارد کنیــم؛ اگــر قــرار اســت انتقــال تکنولــوژی صــورت
بگیــرد،آن هــم بایــد بــه دســت بخــش خصوصــی انجام شــود.
صالحــی :خوشــبختانه امــروز صنعــت بــرق از Aتــا Zرا خــودش
تولیــد مــی کنــد .مــا مــی توانیــم در ایــن راســتا ادعــا کنیــم
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کــه صنعــت بــرق داریــم امــا هیــچ وقــت نمــی توانیــم بگوییــم
صنعــت نفــت داریــم .صنعــت بــرق کشــور بعــد از انقــاب بــا
حمایــت دولــت هــای وقــت توانســت خودکفــا شــود امــا در
نفــت همیشــه نــگاه هــا بــه خــارج کشــور بــود ،از همیــن رو
بــود کــه در دوران تحریــم در صنعــت نفــت بــا مشــکل مواجــه
شــدیم ،امــا در بــرق هیــچ اتفاقــی نیفتــاد و حتــی یــک مــورد
هــم خاموشــی رخ نــداد.
باقــری :جــذب ســرمایه مســتقیم یکی از شــاخص های توســعه
در دنیاســت؛از عوایــدی کــه جذب ســرمایه مســتقیم در اقتصاد
کشــور ایجــاد مــی کنــد نمــی تــوان چشــم پوشــی کــرد .بــه
همیــن دلیــل در دنیــا بــرای ایــن نــوع جــذب ســرمایه رقابــت
وجــود دارد .مــا االن تجهیــزات صنعــت بــرق را بــه بیــش از
 40کشــور دنیــا صــادر مــی کنیــم .مــا االن در دنیــا نیــروگاه
مــی ســازیم .ایــران جــز  10برتــر کشــور ســازنده نیــروگاه و
ســد در دنیاســت و ایــن نشــان مــی دهــد کــه قابلیــت بســیار
و اســتعداد بالقــوه قابــل توجهــی در ایــن صنعــت وجــود دارد.
بنابرایــن بــرای جــذب ســرمایه خارجــی بایــد گفــت ،نــه تنهــا
نیــاز داریــم ،بلکــه کشــورهایی کــه مســیر توســعه را رفتــه
انــد ،مهمتریــن هنرشــان جــذب ســرمایه خارجــی بــه روش
مســتقیم ()FDIبــوده اســت.علت اینکــه قــرارداد ایــن شــرکت
ترکیــه ای بــا حاشــیه مواجــه شــده ،ایــن اســت کــه ایــن
ســرمایه گــذاری بــه روش مســتقیم انجــام نشــده اســت .بحــث
ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت امــری حیاتــی اســت ،ســاالنه
 6درصــد رشــد تقاضــای بــرق داریــم کــه حداقــل 15000
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری نیــاز دارد ،تــازه ایــن رقــم
بــدون احتســاب نیــاز کشــور در ســرمایه گــذاری انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر اســت .در ســال هــای آینــده حداقــل  7تــا 8
هــزار مــگاوات تولیــد بــرق کشــور بایــد از محــل انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر باشــد ،در حالــی کــه در حــال حاضــر کمتــر
از یــک درصــد تولیــد بــرق کشــور از محــل نیروگاههــای
خورشــیدی و بــادی اســت.
هرگوشــه ای از ایــن صنعــت نیــاز بــه تامیــن منابــع و ســرمایه
گــذاری دارد امــا ســرمایه گــذاری بــه شــیوه مســتقیم بایــد در
اولویــت قــرار گیــرد چــرا کــه اولیــن منفعــت ســرمایه مســتقیم
خارجــی بــرای کشــور بــاال بــردن ســطح اشــتغال اســت .از
طرفــی ایــن نــوع ســرمایه گــذاری منافــع پایــدار بیــن دو
طــرف ایجــاد مــی کنــد و چــون چســبندگی ســرمایه گــذار
بــه اقتصــاد کشــور بیشــتر مــی شــود ،در نتیجــه بــه ســادگی
نمــی توانــد ســرمایه خــود را خــارج کنــد امــا در روش ســرمایه
گــذاری غیــر مســتقیم ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حتما باید بازگشت سرمایه توسط دولت تضمین شود.
در واقــع شــما کار مــی کنیــد ،فاینانســر بــدون ریســک بهــره
اش را مــی بــرد .جــذب ســرمایه خارجــی مســتقیم باعــث
مــی شــود گــردش نقدینگــی در کشــور بــاال بــرود ،بانــک
هــا فعــال شــوند و در کنــار آن انتقــال تکنولــوژی صــورت
پذیــرد .امــا مطلــب بعــدی ایــن اســت کــه چــرا واگــذاری
احــداث ایــن نیــروگاه هــا از طریــق تــرک تشــریفات مناقصــه
صــورت مــی گیــرد؟ چــرا بــا شــرایط یکســان و برابــر ایــن
فرصــت از طریــق برگــزاری مناقصــه دراختیــار شــرکت هــای
داخلــی قــرار نمــی گیــرد؟ انتظــار ایــن بــود کــه در خــرداد
مــاه وقتــی موضــوع اعــام شــد ،جزییــات را بــه اطــاع مــی
رســاندند تــا اگرپیشــنهادی وجــود دارد ،در راه اصــاح آن
مطــرح شــود ،چــرا کــه بــدون اطــاع از جزئیــات توافــق ،ایــن
ســوال مطــرح مــی شــود کــه وزارت نیرویــی کــه ایــن میــزان
بدهــی دارد ،چــه شــرایطی بــرای ســرمایه گــذار خارجــی در
نظــر گرفتــه کــه بــرای ورود بــه ایــن طــرح انگیــزه پیــدا کــرده
اســت  .انتظــار ایــن اســت کــه شــرایط یکســان بــرای بخــش
خصوصــی داخلــی و ســرمایه گــذار خارجــی در نظــر گرفتــه
شــود تــا رقابــت بهتــری شــکل بگیــرد و بهتریــن کیفیــت بــا
کمتریــن قیمــت ارایــه شــود.
یعنی فکر می کنید این بدهی بازدارنده است؟
باقــری :نــه تنهــا ســرمایه گــذار خارجــی ،بلکــه ســرمایه گــذار
داخلــی هــم همیــن توجــه را دارد .اینکــه بــا کــدام کارفرمــا
طــرف اســت .االن همیــن  12هــزار میلیــارد تومــان بدهــی
از کجــا ناشــی مــی شــود؟ ایــن رقــم یعنــی ایــن میــزان بــرق
در نیــروگاه تولیــد شــده و بخــش خصوصــی هزینــه هــای آن
را پرداخــت کــرده و بــرق را بــه شــبکه فروختــه و از وزارت
نیــرو طلبــکار شــده اســت .همــه مــی دانیــم کــه وزارت نیــرو
در تامیــن هزینــه هــای خــود بــه دالیلــی کــه گفتــم مشــکل
دارد بــه ایــن دلیــل کــه اقتصــاد بــرق مــا مشــکل دارد .نــرخ
بــرق بایــد در طــول هدفمنــدی متناســب بــا تــورم رشــد مــی
کــرد منظــور ایــن نیســت کــه بــرق  50تومانــی دفعتــا واقعــی
شــود ،بلکــه بــه تدریــج متناســب بــا رشــد قیمــت هــا و تــورم
ســالیانه افزایــش یابــد ،چــون بــرق هــم یــک کاالســت .چــون
وزارت نیــرو ایــن شــرایط را دارد تبعــا ســرمایه گــذار خارجــی
و هــم ســرمایه گــذار داخلــی بــه ایــن موضــوع توجــه مــی
کننــد.
ایــن همــه تــاش ســبب شــد کــه کشــور مــا بــه لحــاظ

ظرفیــت انــرژی بســیار مســتعد باشــد و تــا کنــون تمــام هیــات
هــا کــه بــه کشــور آمــده انــد یــک گــروه در حــوزه انــرژی هــم
بــه همــراه داشــته انــد ،زیــرا چــون ســرمایه گــذاری در حــوزه
انــرژی جــذاب اســت .بــرای جــذب ســرمایه خارجــی مشــکالت
زیــادی داریــم .ســرمایه گــذار در ایــن ســال هــا بــه دلیــل
عــدم وجــود تضامیــن الزم تمایلــی بــه ورود از خــود نشــان
نمــی دهــد .ســرمایه گــذار خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری
ســه مولفــه سیاســی ،اقتصــادی و حقوقــی را بررســی مــی
کنــد ،همــه اینهــا را کنتــرل مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل
اگــر از اســتانداردهای الزم برخــوردار نباشــیم ،بــرای جــذب
ســرمایه مشــکل خواهیــم داشــت.

البتــه مــی گوینــد بدهــی هــای دولــت بــرای ســرمایه گــذاری
بازدارنــده نیســت ،چــون رقــم آن نســبت بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی عــدد بزرگــی نیســت.
صالحی:تولید ناخالص داخلی ما بدون نفت چقدر است؟
فکر می کنم حدود  700هزار میلیارد تومان.
صالحی:یعنــی چیــزی در حــدود  200میلیــارد دالر .بدهــی
کشــور  580هــزار میلیــارد تومــان اســت.
یعنی این عدد بازدارنده ای است؟
باقــری :نســبت بدهــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص ملــی یــک
اســتاندارد بیــن المللــی دارد.درســت اســت کــه  580هــزار
میلیــارد تومــان عــدد باالیــی در ایــن نســبت محســوب نمــی
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شــود ،امــا اقتصــاد پارامتــر تــک بعــدی نیســت .االن نــرخ تورم
زیــر  10درصــد اســت ،امــا آیــا ایــن خــوب اســت؟ درصورتــی
مــی تــوان ادعــا کــرد ایــن عــدد خــوب اســت کــه بقیــه مولفــه
هــا هــم خــوب کار کننــد .ممکــن اســت ایــن شــاخص نســبت
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی عــدد خیلــی باالیــی نباشــد ،امــا
در کنــار آن نقدینگــی بیــش از هــزار هــزار میلیــارد تومانــی،
رکــود و انجمــاد مالــی و میــزان ســرمایه گــذاری خارجــی
هــم قــرار مــی گیرندکــه نشــان مــی دهــد  580هــزار میلیــارد
تومــان ،عــدد بزرگــی اســت.جمع مولفــه هــا بایــد نشــان بدهــد
کــه آیــا ایــن اقتصــاد پویــا اســت یــا نــه؟ کوچکتریــن عــدد
در اقتصــاد درکل شــاخص هــا اثــر مــی گــذارد .از نظــر مــن

 12هــزار میلیــارد تومــان بدهــی وزارت نیــرو بــا توجــه بــه
رکــودی کــه در کشــور وجــود دارد و کمبــود نقدینگــی کــه
فراگیــر شــده ،عــدد بزرگــی اســت .مــی تــوان بــا پرداخــت
ایــن بدهــی بنگاههــای صنعــت بــرق را فعــال کــرد.
در شــرایطی کــه اقتصــاد ایــران در فضــای پــس از لغــو تحریــم
هــا در حــال ریــکاوری اســت،دولت چــه اقداماتــی را بایــد برای
بخــش خصوصــی عالقــه منــد در حــوزه انــرژی انجــام بدهد؟
صالحــی :توجــه بــه ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی از
مهمتریــن خواســته هاســت .بخــش خصوصــی مــا اهــل فــن
اســت ،هــم مــی توانــد ســرمایه هــای کشــور را حفــظ کنــد
و هــم بــر میــزان آن بیفزایــد .امــا بخــش خصوصــی امــروز
کنارگذاشــته شــده و دولــت همــه ریســک بــی توجهــی بــه
بخــش خصوصــی را پذیرفتــه اســت .در حالــی کــه اگــر
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بخــش خصوصــی اجــازه ورود بــه فعالیــت هــای اقتصــادی
را داشــته باشــد ،حتــی چنانچــه پــول نداشــته باشــد ،بایــد
بــه او اعتمــاد کــرد .تجربــه خصوصــی ســازی در کشــورهای
موفــق را ببینیــد؛ در آلمــان یــک کارخانــه را بــا یــک مــارک به
طــور کامــل بــه یــک بخــش خصوصــی دادنــد و امــروز موفــق
هســتند ،امــا در ایــران وقتــی بحــث واگــذاری یــک کارخانــه
و یــا یــک پــروژه بــه بخــش خصوصــی مــی شــود ،نــگاه هــا
همــه از بــی اعتمــادی در امــر داشــتن تــوان مالــی بخــش
خصوصــی حکایــت دارد .در حالــی کــه بخــش خصوصــی اهــل
فــن اســت و بایــد اجــازه توســعه و بــزرگ شــدن بــه آن را
داد .ایــن دولــت اســت کــه بایــد ســال بــه ســال کوچکتــر
شــود .اتفاقــا دولتمــردان بایــد در برنامــه ششــم اعــام کننــد
کــه مــی خواهنــد هــر ســال چقــدر بــه لحــاظ مالــی و کمــی
کوچــک شــوند .هــر دولتــی بــه مــردم عــدد کوچــک ســازی
خــود را در ســال هــای آتــی بگویــد و در راســتای آن قــدم
بــردارد ،مــی تــوان بــه او اعتمــاد کــرد.
باقــری :بــه نظــر مــن ،شــاه بیــت پاســخ بــه ایــن ســئوال توجــه
بــه اقتصادمقاومتــی اســت .بایــد از ظرفیــت مــردم ،بنگاههــا و
بخــش خصوصــی در اقتصــاد بهــره گرفــت .بایــد آحــاد مــردم
را در اقتصــاد شــریک کــرد نــه اینکــه بــه همــه آنهــا یارانــه
پرداخــت .ایــن کار ســبب واپــس زدگــی در اقتصــاد مــی شــود.
شــاید بخشــهایی از جامعــه نیــاز بــه یارانــه داشــته باشــند کــه
بایــد پرداخــت شــود ،امــا قطعــا نیــاز همــه مــردم دریافــت
یارانــه نیســت ،بلکــه شــریک کــردن آنهــا در ظرفیــت هــای
اقتصــادی کشــور اســت .ایــن اقتصــاد بایــد تبدیــل بــه اقتصــاد
درونــزای برونگــرا شــود .کشــورهایی در اقتصــاد پیشــرو
هســتندکه دولــت حامــی باشــد و دیپلماســی اقتصــادی فعالــی
وجــود داشــته باشــد .صــادرات محــل رقابــت بیــن دولــت
هاســت .ایــن روزهــا مســئوالن کشــورها تــوان صادراتــی خــود
را بــه رخ مــی کشــند .البتــه صــادرات باعــث خــروج اقتصــاد
از رکــود مــی شــود.
نکتــه آخــر هــم بهــا دادن بــه نظر تشــکل هاهســت .در شــورای
عالــی صــادرات بایــد حتمــا حداقــل ســه کرســی صادراتــی بــه
بخــش خصوصــی اختصــاص داده شــود ،همینطــور در مراجــع
دیگــر تصمیــم گیــری بایــد تمرکــز وجــود داشــته باشــد.
نهادهــای صادراتــی کــه متولــی امــر صــادرات هســتند ،آنقــدر
تنــوع دارنــد کــه صادرکننــده نمــی دانــد چــه بحثــی را از کجــا
پیگیــری کنــد .صنعــت بــرق همیشــه کمــک دولــت بــوده و
حتمــا بایــد در مراجــع تصمیــم گیــری نماینــده داشــته باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران
موضــوع کتــاب حاضــر ،بررســی تحــوالت ایــران از جنبههــای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی از دورة صفویــه تــا پیــروزی
انقــاب اســامی در ســال  1357اســت .نگارنــده بعــد از بررســی دودمــان صفویــه قبــل از شــاه اســماعیل صفــوی و چگونگــی
بــه قــدرت رســیدن صفویــان ،توضیحاتــی مفصــل راجــع بــه پادشــاهان صفــوی ارائــه میکنــد .در ادامــه ســازمانهای اداری
و تشــکیالت صفویــان اعــم از نظامــی و غیرنظامــی را شــرح و ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی دولتهــای صفــوی را توضیــح
میدهــد .ســپس اوضــاع سیاســی و فرهنگــی ایــران در دوره افشــاریه و زندیــه و بعــد از آن تحــوالت تاریخــی در دوره قاجــار
را بررســی میکنــد .بعــد از بررســی تحــوالت احــزاب و انجمنهــای قاجاریــه و اوضــاع قومــی ایــران در آن دوران ،تحــوالت
سیاســی در عصــر پهلــوی ،فــراز و فرودهــای ایــن عصــر و بــه دنبــال آن پیــروزی انقــاب و وقایــع بعــدی؛ یعنــی جنــگ
تحمیلــی و بازســازی اقتصــادی را تشــریح میکنــد.
مؤلف :رمضان محمدی
ناشر :مبنای خرد
تعداد صفحات404 :
قطع :وزیری (شومیز)
شابک9786005939033 :
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