انـرژی

شماره چهل و هشت //هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و پنج

برجام چه فرصتهایی برای اقتصاد
ایران ایجاد کرد؟

«توافــق هســتهای کــه دســتیابی بــه آن وقــت و انــرژی زیــادی از دولــت
یازدهــم گرفــت ،اثــرات مطلــوب اقتصــادی قابلتوجهــی بــرای کشــور داشــت
و فرصتهــای بالقــوهای ایجــاد کــرد».
در یکســال گذشــته فرصتهــای قابــل اعتنایــی بــه واســطه دســتاوردهای
دولــت در عرصــه دیپلماســی ایجــاد شــد».
«بهــره بــردن از ایــن فرصتهــا ،مســاله متفاوتــی اســت کــه نظــرات مختلفــی
در مــورد آن مطــرح اســت».
نمیتــوان منکــر شــد کــه شــرایط تحریمــی در حــال هدایــت اقتصــاد ایــران بــه
ســوی یــک بحــران و فاجعــه بــود و بــا بــه نتیجه رســیدن مذاکــرات و برداشــته
شــدن تحریمهــای اقتصــادی ایــن مســیر بــه بنبســت رســید».
«تنهــا کافــی اســت در نظــر بگیریــد در شــرایطی کــه قیمــت نفــت بــه شــدت
نــزول کــرد ،همچنــان تحریمهــا پابرجــا بــود و مــا تنهــا توانایــی صــادرات
حــدود 500هــزار بشــکه نفــت داشــتیم .آن هــم در حالــی کــه پــول ایــن
صــادرات بهطــور کامــل بــه کشــور بــاز نمیگشــت و آنچــه بازمیگشــت،
بــا صــرف هزین ـهای بــاال امکانپذیــر بــود؛ یعنــی شــرایطی کــه امــکان اداره
اقتصــاد عمــا ممکــن نبــود».
ریــی «بــا دســتیابی بــه توافــق ،فرصــت بازیگــری در عرصــه بازارهــای
بینالمللــی بــار دیگــر بــرای مــا مهیــا شــد و قیــد و بندهــای خریــد و فــروش
کاال و خدمــات بــرای اقتصــاد ایــران از بیــن رفــت».
«البتــه صحیــح اســت کــه مــا هنــوز تــا عملــی کــردن حضــور در بازارهــای
جهانــی و ایفــای نقــش موثــر در صــدور کاال و خدمــات فاصلــه داریــم ،امــا
الاقــل گرفتــار قوانیــن بازدارنــده و تحریمهــای بینالمللــی نیســتیم».
«مشــکالت کنونــی مــا تکنیکــی اســت؛ مســایلی چــون کیفیــت و قیمــت
رقابتــی کــه البتــه\
مســایل اصلــی بازیگــری در اقتصــاد اســت و بــرای همــه بازیگــران ایــن عرصــه
وجــود دارد».
ادامه در صفحه 3
«از طرفی ما که برای فروش و

در نشست اقتصادی مشترک اتاق تهران و هیات تجاری آلمانی اعالم شد :

سه بانک خصوصی ایران در ایالت باواریا شعبه تاسیس
میکنند
بازرگانــان و صنعتگــران ایالــت باواریــا کــه بــه سرپرســتی خانــم ایلــزه
آیگنــر وزیــر اقتصــاد ،رســانه ،انــرژی و فنــاوری ایــن ایالــت بــه ایــران
آمدهانــد ،در نشســتی رو در رو بــا فعــاالن بخــش خصوصــی ایــران
بــه بررســی زمینههــای همــکاری و توســعه روابــط خــود بــا یکدیگــر
پرداختنــد.
ایــن دومیــن هیــات تجــاری از ایــن ایالــت صنعتــی آلمــان اســت کــه در یکســال
گذشــته بــه تهــران میآیــد و بــا میزبانــی اتــاق تهــران بــا فعــاالن اقتصــادی ایرانــی
دیــدار و گفتوگــو میکنــد .ضمــن ایــن کــه اتــاق تهــران نیــز در بهمــن مــاه
گذشــته هیاتــی متشــکل از مدیــران بنگاههــای اقتصــادی را بــه ایــن ایالــت اعــزام
کــرد تــا بــا ظرفیتهــای موجــود در ایــن ایالــت آشــنا شــوند.
درایــن نشســتن مایندگانــی از بخشهــای خودروســازی و قطعــات ،ماشــینآالت
صنعتــی و بانکــداری و موسســات مالــی از ایالــت باواریــای آلمــان حضــور داشــتند
و بــا فعــاالن اقتصــادی ایــران دیــدار کردنــد .در ابتــدای ایــن مراســم ،محمدرضــا
بختیــاری ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق تهــران بــا توضیــح اینکــه بــه فاصلــه 10
مــاه ،دومیــن هیــات از ایالــت باواریــای آلمــان بــه ایــران ســفر کــرده اســت ،گفــت:
رابطــه اتــاق تهــران و تجــار ایالــت باواریــا ،رابطـهای یــک ســویه نیســت و اتــاق تهــران
نیــز در بهمــن مــاه  1394هیاتــی از تجــار ایرانــی را بــه منظــور توســعه همکاریهــا و

آشــنایی بیشــتر بــا زمینههــا و ظرفیتهــای موجــود بــرای مشــارکتهای صنعتــی و
تجــاری بــه ایــن ایالــت اعــزام کــرد .او بــا اشــاره بــه تمایــل و پیگیریهــای مســووالن
ایالــت باواریــا بــرای برقــراری ارتباطــات مســتمر بــا ایــران گفــت :ایالــت باواریــا عــزم
خــود را جــزم کــرده تــا گامهــای بلنــدی بــرای توســعه همکاریهــا بــا بنگاههــای
ایرانــی بــردارد.
بانکهای ایرانی در قلب صنعت آلمان
در ادامــه ایــن مراســم ،مســعود خوانســاری رییــس اتــاق تهــران طــی ســخنانی بــه
برخــی نتایــج تعامــات اتــاق تهــران و ایالــت باواریــای آلمــان پرداخــت و گفــت:
پــس از لغــو تحریمهــا ،بــه واســطه رفتوآمدهــای مســتمر و مــراودات مداومــی کــه
طــی ماههــای اخیــر میــان بخــش خصوصــی ایــران و آلمــان صــورت گرفتــه اســت،
بخشــی از مذاکــرات بــه انعقــاد قــرارداد منتهــی شــده و حجــم مبــادالت دو کشــور،
حــدود  25درصــد افزایــش یافتــه اســت .او بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش مــراودات
تجــاری ایــران و آلمــان ،پیــش از تشــدید سیاس ـتهای تحریمــی حــدود  4میلیــارد
دالر بــود ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن رقــم تــا  10میلیــارد دالر افزایــش پیــدا
کنــد .خوانســاری گفــت :آلمــان بــه عنــوان کشــوری کــه روابــط دیرینـهای بــا ایــران
داشــته اســت ،ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ســه بانــک خصوصــی ایــران در ایالــت
ـیس بازرگانــان و صنعتگــران
ـعبه تاسـ
ـا شـ
باواریـ

ایالــت باواریــا کــه بــه سرپرســتی خانــم ایلــزه
آیگنــر وزیــر اقتصــاد ،رســانه ،انــرژی و فنــاوری
ایــن ایالــت بــه ایــران آمدهانــد ،در نشســتی رو در
رو بــا فعــاالن بخــش خصوصــی ایــران بــه بررســی

مشــروح خبــر

ـود عــوض
ـه شـ
ـدی گرفتـ
ـی جـ
ـش خصوصـ
بخـ
محمدپارســا ،رییــس هیئــت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی در گفتگــو بــا روزنامــه «فرصــت
امــروز» تاکیــد کــرد کــه مشــروح خبــر

توافقنامــه ســازمان توســعه تجــارت و
اتــاق تهــران بــراي انتخــاب رايزنهــا

رايزنــان بازرگانــي نقــش مهمــي را در برطــرف
كــردن مشــكالت اقتصــادي كشــورهاي
طرفيــن ،معرفــي كاالهــاي توليــدي و همچنيــن
افزايــش ســهم صــادرات مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

تشــريح پتانســيلهاي نفــت ايــران در اجــاس
ســاالنه انرژيمشــروح خبــر

شــرکت دیگســایلنت بــا صنعــت بــرق ایــران
همــکاری مــی کنــد مشــروح خبــر
 36مــگاوات بــه ظرفيــت شــبكه بــرق كشــور
افــزوده شــد مشــروح خبــر
محدودیتــی بــرای اجرای«فریز»نفتــی نداریــم

مشــروح خبــر

عقبماندگــي 10درصــدي در رشــد
صــادرات بــر اســاس اعــام متوليــان حــوزه ســهم گاز در ســبد ســوخت نیروگاههــا بــه ۹۵

تجــارت خارجــي كشــور ،بــراي دســتيابي بــه
صــادرات غيرنفتــي 130ميليــارد دالري در پايــان
برنامــه ششــم نيــاز اســت مشــروح خبــر

2

ـید
ـد رسـ
درصـ

جزییــات صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان

مشــروح خبــر

حمایــت بخــش خصوصــی ازقراردادهــای
جدیــد نفتــی مشــروح خبــر

ـت
ـه نخسـ
ـران در نیمـ
ـتان واردات گاز از ایـ
ارمنسـ
ـادی را افزایـ
ـاری میـ
ـال جـ
سـ
ـش داد .مشــروح سیاســت دولــت تنــوع بخشــی بــه
ـر
ـ
خب
تولیــد انــرژی استمشــروح خبــر

وزارت نیــرو بیــش از  12هــزار میلیــارد
تومــان بدهــی بــه نیــروگاه هــای بــرق
اولويتهــاي كاري «شــافعي» در پارلمــان دارد وزارت نیــرو نــرخ خریــد تضمینــی بــرق رشــد  ۱۳.۶درصــدی صــادرات گاز در سهســال نــرخ خریــد تضمینــی بــرق تولیــد پراکنــده
ـته مشــروح خبــر
از نیــروگاه هــای تولیــد پراکنــده را  10درصــد گذشـ
افزایــش یافتمشــروح خبــر
خصوصيهــا اينكــه حاكميــت بايــد صدايــي افزایــش داده اســت مشــروح خبــر

رســا و يكســان را از بخــش خصوصــي بشــنود تــا
دچــار مشــكل نشــود مشــروح خبــر

دســتیابی بــه قراردادهــای ســه میلیــارد
ـداز  .1404شــرکت صادرات
ـم انـ
دالری در چشـ

تجهیــزات و خدمــات آب و بــرق ایران(صانیــر)
متشــکل از برجســته تریــن شــرکت هــای فعــال
در زمینــه آب ،بــرق و صنایــع نفــت و گاز اســت

مشــروح خبــر

ورود کرهایهــا بــه هوشمندســازی شــبکه
ـران طرح هوشمندســازی شــبکه برقــی
ـرق ایـ
بـ

ـران بـ
ـرق ایـ
ـادالت بـ
ـار از مبـ
ـن آمـ
جدیدتریـ
ـا بــازار روســیه در اولویــت صــادرات غیرنفتــی
کشــورهای همســایه مشــروح خبــر
ایــران مشــروح خبــر

ایــران کــه از ســوی وزارت نیــرو در طــول ســالهای
گذشــته کلیــد خــورده و در برنامهریزیهــای
کالن بناســت مشــروح خبــر

وزارت نیــرو مســئول کمیســیون مشــترک
اقتصــادی ایــران بــا اســلونی شــد مشــروح

خبــر

ـکالت
ـرق مشـ
ـت بـ
ـاختاری در صنعـ
ـر سـ
تغییـ
را برطــرف میکنددرحالــی کــه زمزمههــای

شــرکت جدیــد تــرک هــم بــرای ســاخت
نیــروگاه بــرق بــه ایــران میآیــد

حاکــی از ایجــاد تغییــر و تحــوالت در ســاختار مشروح خبر

*

ـتگذاران و بازیگران
ـان از سیاسـ
ـران همچنـ
ایـ
صنعــت بــرق بیــش از پیــش جــدی بــه نظــر
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
اصلــی اوپــک اســتنایب رئیــس کمیســیون
میرســد مشــروح خبــر
مذاکــره بــرای عرضــه ســهام پتروشــیمی جــم بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
در بــورس اســتانبول و لندنمشــروح خبــر
،
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ســفر دبیــرکل اوپــک ،نشــان میدهــد کــه
خواهیــد کــرد
مشــروح خبــر
راهانــدازي شــبكه اطالعرســاني تجــاري
ايــران و چيــن مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کمــاکان میتوانــد بــا کشــور مــا تجــارت گســترده داشــته
باشــد امــا یکــی از بزرگتریــن موانــع توســعه تجــارت میــان
دو کشــور ،مشــکالت بانکــی اســت .رییــس اتــاق تهــران در
ادامــه از جزییــات مذاکــرات مســووالن ایالــت باواریــا و بانــک
مرکــزی ایــران پــرده برداشــت کــه طــی آن قــرار اســت ،ســه
بانــک ســینا ،خاورمیانــه و پارســیان نســبت بــه ایجــاد شــعبه در
ایالــت باواریــا اقــدام کننــد .او بــا اشــاره بــه اینکــه بانکهــای
بــزرگ آلمانــی همچنــان در برقــراری روابــط بانکــی بــا ایــران
تعلــل میکننــد ،گفــت :ایــن انتظــار وجــود دارد کــه مقامــات
سیاســی آلمــان ،فشــار سیاســی آمریــکا بــر نهادهــای اقتصــادی
اروپــا از جملــه آلمــان را برطــرف کننــد.
خوانســاری همچنیــن از حــل مشــکالت موسســه بیمــه هرمــس
بــرای ازســرگیری همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی خبــر داد
و گفــت :هرمــس آمادگــی دارد کــه مجــدد در حوزههــای
مختلــف فعالیتهــای بیم ـهای و مالــی بــا شــرکتهای ایرانــی
و آلمانــی کــه بــا یکدیگــر مشــارکت و همــکاری تجــاری
دارنــد ،فعالیــت کنــد .رییــس اتــاق تهــران گفــت :آلمانیهــا
بایــد بداننــد ،ایــران صرفــا یــک بــازار  80میلیونــی نیســت و
بــا توجــه بــه همجــواری چندیــن کشــور بــا ایــران ،بــازاری در
مختصــات  400میلیــون نفــر جمعیــت ایجــاد شــده کــه آلمــان
میتوانــد در ایــن بــازار نقــش ایفــا کنــد .خوانســاری در ادامــه
امنیــت بــاال ،نیروهــای جــوان تحصیلکــرده و منابــع فــراوان را
بــه عنــوان مزیتهــای ایــران برشــمرد و گفــت :شــرکتهای
ایرانــی آمادگــی دارنــد ،تــا ســرمایهگذاریهای مشــترکی را در
زمینههایــی چــون تولیــد خــودرو ،صنعــت نفــت و گاز ،دارو و
انرژیهــای نــو بــا طــرف آلمانــی رقــم بزننــد.
رییــس اتــاق تهــران در پایــان ســخنان خــود ابــراز امیــدواری
کــرد کــه مقدمــات فعالیــت شــعب ســه بانــک خصوصــی ایــران
در ایالــت باواریــا بــه ســرعت فراهــم شــود و مقــام ناظــر بانکــی
در آلمــان شــرایط فعالیــت ایــن بانکهــا را تســهیل کنــد.
ی بنگاههــای کوچــک و متوســط بــرای احیــای
همــکار 
روابــط دو کشــور
وزیــر اقتصــاد ،رســانه ،انــرژی و تکنولــوژی ایالــت باواریــای
آلمــان در ایــن همایــش بــا اشــاره بــه توافقــات صــورت گرفتــه
بــا ســه بانــک خصوصــی ایــران بــرای تاســیس شــعبه در ایــن
ایالــت ،گفــت :یکــی از مشــکالتی کــه هنــوز در روابــط اقتصادی
دو کشــور ایــران و آلمــان حــل نشــده ،همکاریهــای بانکــی

افزایش حجم تجارت با غول
صنعتی اروپا

و پولــی اســت کــه در ایــن زمینــه ،از ماههــا پیــش مذاکــرات
خــود را بــا بانکهــای بــزرگ آلمانــی بــرای شــروع همــکاری
بــا ایــران آغــاز کردیــم و ایــن مذاکــرات همچنــان ادامــه دارد و
اکنــون در مراحــل پایانــی اســت.
خانــم ایلــزه آیگنــر کــه روز گذشــته بــه دیــدار مســووالن
بانــک مرکــزی ایــران رفتــه و بــه توافقاتــی بــا ســه بانــک
خاورمیانــه ،پارســیان و ســینا بــرای تاســیس شــعبه در ایالــت
باواریــا رســیده بــود ،از حضــور دوبــاره هیــات اقتصــادی باواریــا
در تهــران اظهــار خرســندی کــرد و افــزود :بــر اســاس یــک
ضربالمثــل ایرانــی« ،کــوه بــه کــوه نمیرســد امــا آدم بــه
آدم میرســد» ،و ایــن ضربالمثــل مصــداق روابــط شــکل
گرفتــه میــان فعــاالن اقتصــادی ایــران و ایالــت باواریــا اســت
کــه طــی  10مــاه گذشــته موفــق شــدیم چندیــن مالقــات
کاری بــا یکدیگــر در هــر دو کشــور داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ایــن مــدت ،اقدامــات ســازندهای
در جهــت بهبــود روابــط اقتصــادی دو طــرف شــکل گرفتــه
اســت ،گفــت :ایالــت باواریــا عــاوه بــر آنکــه بنگاههــا و
صنایــع بــزرگ جهانــی را در خــود جــای داده اســت ،از نیــروی
بــاالی شــرکتهای کوچــک و متوســط نیــز بــرای پیشــرفت و
توســعه برخــوردار اســت و مــا معتقدیــم کــه بنگاههــای ایــن
بخــش از هــر دو کشــور ایــران و آلمــان میتواننــد در ســایه
حمایتهــای دولتهــا ،اقتصــاد دو طــرف را بــه یکدیگــر
پیونــد زننــد .وزیــر اقتصــاد ایالــت باواریــای آلمــان ســپس،
بــا اشــاره بــه رفــع مشــکل همــکاری بیمــه هرمــس آلمــان
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بــا ایــران ،افــزود :مشــکل ارتبــاط بیمــه هرمــس بــا ایــران در
حالــی برطــرف شــد کــه مذاکــرات جــدی و پیگیــر از ســوی دو
کشــور طــی چنــد مــاه گذشــته صــورت گرفــت و امیدواریــم
کــه ایــن تعامــات همچنــان بــا قــدرت ادامــه داشــته باشــد و
بــه زودی شــاهد رفــع مشــکل ارتبــاط بانکــی دو کشــور باشــیم.
ایلــزه آیگنــر تصریــح کــرد :اگرچــه نقــش سیاســت را در حــل
مشــکالت و احیــای مناســبات اقتصــادی دو کشــور نمیتــوان
کتمــان کــرد امــا ایــن بنگاههــا و فعــاالن اقتصــادی دو طــرف
هســتند کــه میتواننــد آینــده روابــط دو جانبــه را بســازند.
شرکتهای ایرانی صبور باشند
مدیرعامــل اتحادیــه صنعــت ایالــت باواریــا نیــز در ایــن همایش،
بــا اشــاره بــه تفاهمنامــه همــکاری میــان ایــن اتحادیــه و اتــاق
تهــران کــه ســال گذشــته بــه امضــا رســید ،گفــت :ســهم ارزش
افــزوده صنایــع در ایالــت باواریــا نزدیــک بــه  27درصــد اســت
در حالــی کــه ایــن میــزان بــرای کل آلمــان حــدود  22درصــد
اســت ،بنابرایــن نقطــه قــوت اقتصــاد ایالــت باواریــا صنایــع و
بنگاههــای صنعتــی ایــن ایالــت هســتند و امــروز نیــز مــا در
تهــران هســتیم تــا ظرفیتهــای همــکاری بــا شــرکتهای
ایرانــی را پــس از بررس ـیهای گذشــته بــه ســرانجام برســانیم.
آقــای برتــرام بروســارت افــزود :یکــی از ویژگیهــای بــارز
بنگاههــای آلمانــی ،پایبنــدی آنهــا بــه اخــاق حرفـهای و کاری
اســت و شــرکتهای ایرانــی مطمئــن باشــند کــه شــرکای
خوبــی در آلمــان خواهنــد یافــت .وی ،گفــت :مــا در آلمــان
بــه همکاریهــای بلندمــدت اعتقــاد جــدی داریــم ،بنابرایــن
شــرکای ایرانــی مــا بایــد صبــور باشــند.
مدیرعامــل اتحادیــه صنعــت باواریــات در ادامــه بــه توافــق
ایــن اتحادیــه بــا اتــاق تهــران بــر ســر ایجــاد میــز همــکاری
مشــترک در هــر دو نهــاد اشــاره کــرد و گفــت :میــز اتــاق
تهــران در اتحادیــه صنعــت باواریــا تشــکیل شــده و در ایــن
ســفر نیــز میــز کاری ایــن اتحادیــه را در اتــاق تهــران ایجــاد
خواهیــم کــرد .بروســارت بــا اشــاره بــه پیشــرفت صنعــت
خودروســازی و قطعــات خــودرو و نیــز ماشــینآالت نســاجی در
ایالــت باواریــا ،خبــر داد کــه طــی ماههــای آتــی یــک هیــات
ایرانــی از بخــش هــوا و فضــا بــرای انجــام مذاکــرات بــه ایــن
ایالــت ســفر خواهــد کــرد.
صادرات به آلمان سخت ولی شدنی است
پــس از پایــان ســخنرانی مســووالن دو طــرف در مراســم
افتتاحیــه ایــن همایــش ،آنهــا در نشســت خبــری بــا حضــور
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صــادرات نفــت دچــار محدودیتهــای جــدی بودیــم،
اکنــون ایــن فرصــت را داریــم کــه مجــدد ماننــد قبــل
از تحریمهــا بــه تمامــی کشــورهای جهــان بــدون
اســتثنا ،نفــت بفروشــیم و ارز حاصــل از آن را نیــز بــدون
محدودیــت دریافــت کنیــم».
«محدودیتهــای مربــوط بــه مبــادالت دالری هــم
کــه هنــوز پابرجاســت ،ارتبــاط محکمــی بــه مســاله
هســتهای و مذاکــرات نــدارد .بنابرایــن فرصتهــای
داخلــی و خارجــی قابــل ذکــری بــا رســیدن بــه برجــام
بــرای اقتصــاد مــا فراهــم شــده اســت».
«در بــاب تهدیدهایــی کــه هنــوز برجــا مانــده ،بایــد بــه
مشــکالت بنیــادی اقتصــاد خودمــان اشــاره کنیــم .نظــام
بانکــی و چالشهــای موجــود در آن ،فضــای کسـبوکار،
مشــخص نبــودن مســاله نــرخ ارز ،یارانههــا ،عــدم
تعدیــل قیمــت انــرژی و مســایل مترتــب بــر آن ،عــدم
ت انــرژی ،و بیــم از
قــدرت تصمیمگیــری در مــورد قیمـ 
بازگشــت تــورم از جملــه تهدیدهایــی اســت کــه هنــوز
روی اقتصــاد مــا ســایه انداختــه و بایــد بــه مــرور ســعی
در حــل آنهــا داشــته باشــیم».

مسعود خوانساری

اصحــاب رســانه و خبرنــگاران حاضــر شــدند و بــه ســواالت
آنهــا پاســخ دادنــد .مدیرعامــل اتحادیــه صنعــت باواریــا در
ایــن نشســت خبــری ،در پاســخ بــه ســوال یکــی از خبرنــگاران
دربــاره آمادگــی آلمــان بــرای پذیــرش صــادرات کاال و
خدمــات از ایــران ،گفــت :صــادرات بــه آلمــان تابــع مقــررات
و اســتانداردهای ایــن کشــور و اتحادیــه اروپــا اســت بنابرایــن
تصــور میکنــم کــه شــرایط صــادرات شــرکتهای ایرانــی بــه
آلمــان ،کمــی دشــوارتر از معمــول باشــد امــا ناممکــن نیســت
و طــی دســت کــم دو ســال اخیــر شــاهد رشــد در ایــن بخــش
نیــز هســتیم.
خانــم آیگنــر در ادامــه افــزود :در ســفر اخیــر بــه تهــران نیــز،
مذاکــرات بانکــی در اولویــت قــرار دارد و خوشــبختانه ایــن
مذاکــرات بــه نتیجــه خوبــی نیــز رســیده و بــه زودی شــعب
ســه بانــک ایرانــی در ایالــت باواریــا افتتــاح خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصی جدی
گرفته شود

عــوض محمدپارســا ،رییــس هیئــت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی در گفتگــو بــا روزنامــه
«فرصــت امــروز» تاکیــد کــرد کــه بخــش خصوصــی
بایــد قــوی شــود کــه الزمــه آن تغییــر تصــور
واســطه بــودن دولــت در همــه پــروژه هاســت.
ماحصــل ایــن گفتگــو را در ذیــل مــی خوانیــد.
بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن انتخابــات ریاســت
جمهــوری دور دوازدهــم ،انتظــار شــما در حــوزه
بخــش خصوصــی از دولــت بعــدی چیســت؟
بــه نظــر مــن چــه ایــن دولــت دور بعــد بــر ســر کار بمانــد
و چــه دولــت دیگــری الزم اســت وزرایــی انتخــاب شــوند
کــه در حــوزه اقتصــاد نــگاه تخصصــی و تاثیرگــذاری دارنــد.
فکــر مــی کنــم دولــت فعلــی آینــه ای اســت بــرای شناســایی
وزرای الیــق و ناالیــق و الزم اســت وزرای شایســته حفــظ
شــوند و افــرادی کــه موثــر نیســتند بــا افــراد الیــق جایگزیــن
شــوند.
البتــه بــه نظــرم تنهــا بایــد وزرا تغییــر کننــد و ایــن گونــه
نباشــد کــه بــا تغییــر وزرا کل معاونــان و افــراد وزارتخانــه هــا

فلــه ای تغییــر کننــد .هیــچ کشــوری کل ســاختار وزارتخانــه
اش را تغییــر نمــی دهــد و تنهــا برخــی افــراد ناالیق را بــا افراد
موثــر جایگزیــن مــی کنــد .تغییــر معاونــان در شــکل فراگیــر
بــی شــک ضربــات جــدی بــه ســاختار اجرایــی خواهــد زد.
ورای وزرا بــه نظــر شــما سیاســت هایــی کــه تاکنــون
نســبت بــه بخــش خصوصــی اتخــاذ شــده چگونــه
بــوده اســت و آیــا دولــت دوازدهــم بایــد همیــن
سیاســت هــا را در حــوزه بخــش خصوصــی دنبــال
کنــد یــا تغییراتــی در ایــن حــوزه الزم اســت؟
دولــت یازدهــم از نظــر نــوع برخــورد سیاســی و اقتصــادی
اغلــب برخوردهــای علمــی تــری داشــته اســت ،امــا بــه نظــر
مــن در دولــت بعــد نــگاه بــه بخــش خصوصــی بایــد جــدی
تــر باشــد و در جهــت کوچــک ســازی دولــت بــه جــای
واگــذاری بخــش هــای مختلــف بــه شــبه دولتــی هــا تــاش
کنــد تــا واگــذاری هــا بــه بخــش هــای خصوصــی مســتقل
صــورت بگیــرد.
وزارت نفــت در حــوزه مشــارکت بــا ســرمایه گــذاران خارجــی
بایــد هشــت شــرکت را معرفــی مــی کــرد کــه همــه ایــن
هشــت شــرکت از شــرکت هــای شــبه دولتــی هســتند ،در
حالــی کــه درســت ایــن بود کــه حداقــل نیمــی از این شــرکت
هــا خصوصــی مــی بودنــد .اگــر بخــش هــای خصوصــی را در
ایــن حــوزه ضعیــف مــی دیــد ،کنسرســیومی از شــرکت هــای
خصوصــی ایجــاد مــی کــرد تــا ایــن شــرکت هــا در کنــار
هــم مــی توانســتند بــا ســرمایه گــذار خارجــی کار کننــد.
راه نجــات مــا در هــر دولتــی فعــال شــدن بخــش خصوصــی
اســت.
نتیجــه فعــال شــدن بخــش خصوصــی ســوددهی و در نتیجــه
پرداخــت مالیــات بــه دولــت اســت کــه ســبب بــی نیــازی
دولــت بــه درآمدهــای نفتــی مــی شــود .متاســفانه ســاختار
فکــری همــه مــا از کودکــی بــه نحــوی شــکل گرفتــه کــه
فکــر مــی کنیــم بــرای هــر اقدامــی دولــت بایــد تامیــن
بودجــه کنــد و هیــچ شــرکت خصوصــی حــس نمــی کنــد کــه
مــی توانــد از بانــک وام بگیــرد و جــاده یــا نیــروگاه بســازد و
از خروجــی و درآمــد آن ســازه بــه بانــک بازپرداخــت داشــته
باشــد .ایــن یــک ســاختار فکــری غلــط اســت کــه هــم در
دولــت و هــم در بخــش خصوصــی وجــود دارد کــه الزم اســت
تغییــر کنــد تــا بخــش خصوصــی فعــال شــود و بــا فعــال
شــدن بخــش خصوصــی دولــت نیــز بهــره منــد شــود.

انـرژی

شماره چهل و هشت //هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و پنج

اولويتهاي كاري
«شافعي» در
پارلمان
خصوصيها
اخيــرا انتخابــات اتــاق بازرگانــي ايــران انجــام شــد و |
غالمحســين شــافعي نايبرييــس ســابق اتــاق بازرگانــي
ايــران و رييــس اتــاق بازرگانــي خراســان رضــوي بــه
ســمت رياســت پارلمــان بخــش خصوصــي انتخــاب شــد .او
در گفتوگويــي ،مــواردي را جــزو اولويتهــاي خــود در
پارلمــان بخــش خصوصــي خوانــد كــه بايــد مــورد پيگيري
قــرار گيــرد .از آن جملــه اينكــه حاكميــت بايــد صدايــي
رســا و يكســان را از بخــش خصوصــي بشــنود تــا دچــار
مشــكل نشــود .هماهنگــي در روشهــاي اجرايــي اقتصــاد
مقاومتــي وجــود نــدارد و اتــاق بايــد در ايــن زمينــه پيشــرو
باشــد .بــه هيــچ عنــوان بــه اهــداف تعييــن شــده در اصــل
 44دســت پيــدا نكردهايــم و اجــراي اصــل  44بيشــتر
بــه صــورت تغييــر مديريــت بــوده تــا تغييــر مالكيــت
كــه بايــد در ايــن زمينــه آســيبها را كارشناســي كنيــم.
بخــش خصوصــي بــر مواضــع اقتصــادي خــود پافشــاري
داشــته و در ايــن زمينــه هيــچ موضــع مثبــت و منفــي
را بــراي دولــت اتخــاذ نميكنــد و اينكــه بخــش توليــد
هماكنــون بــا ركــود زيــادي مواجــه اســت .بــاال بــودن
ســود فعاليتهــاي واســطهگري ســبب انحــراف منابــع
تزريــق شــده بــه توليــد ميشــود و اتــاق بازرگانــي بايــد
.بــا تعامــل دولــت ايــن مســير را اصــاح كنــد
غالمحســين شــافعي در گفتوگــو بــا تســنيم تصريــح
كــرد :شــايد اولويــت نخســت ايــن اســت كــه بايــد در
ابتــدا درون اتــاق بازرگانــي را آمــاده و هــم چابــك كنيــم
و ايــن چابكــي و آمادگــي بايــد در راســتاي برداشــتن
بارهــاي بزرگتــر در اقتصــاد كشــور باشــد؛ دوم اينكــه
بايــد بــه ايــن بــاور برســيم كــه از بخــش خصوصــي يــك
صــداي رســا و يكســاني را بــه حاكميــت منتقــل كنيــم؛
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درون مــا بايــد ديدگاههــاي متفاوتــي وجــود داشــته باشــد
امــا آنچــه را كــه بــه قــواي حاكميتــي ارائــه ميدهيــم
بايــد صدايــي واحــد باشــد كــه تصميمگيرنــدگان را دچــار
مشــكل نكنــد و بــراي ايــن موضــوع نيازمنــد يــك شــراكت
عمومــي در بخــش خصوصــي هســتيم .وي افــزود :بايــد
تمــام تشــكلهاي اقتصــادي در كشــور ايــن شــراكت
بــزرگ را تشــكيل داده و بــراي مشــاوره دادن بــه قــواي
حاكميتــي بــه قصــد كمــك بــه اقتصــاد كشــور بياينــد
تــا بتواننــد قــواي ســهگانه كشــور را در ايــن موضــوع
.مســاعدت كننــد
نمره غيرقابل قبول حاكميت به اصل 44
بــه گفتــه رييــس اتــاق بازرگانــي ايــران ،همــه ايــن
موضــوع را قبــول دارنــد كــه در روشهــاي اجرايــي اقتصــاد
مقاومتــي ،هماهنگــي وجــود نداشــته و مــا بايــد بــه نوعــي
تفاهــم در ايــن حــوزه دســت پيــدا كنيــم .بخــش خصوصي
و اركان ديگــر اقتصــاد كشــور بايــد در مــورد مقولــه اقتصاد
مقاومتــي بــه نوعــي هماهنگــي و ادبيــات مشــترك دســت
پيــدا كننــد كــه اقدامــات اجرايــي بتوانــد ثمــره بيشــتري
بــراي كشــور بــه همــراه داشــته باشــد .بايــد بــه ســمت
مردمــي كــردن اقتصــاد برويــم و يكــي از مهمتريــن
روشهــا در ايــن حــوزه اجــراي سياســتهاي اصــل 44
قانــون اساســي اســت .وي ادامــه داد :آنچــه تاكنــون در
ايــن حــوزه گذشــته ،اصــا قابــل قبــول از نظــر قــواي
حاكميتــي و بخــش خصوصــي نيســت؛ بــه هيــچ عنــوان
بــه اهــداف تعييــن شــده در بندهــاي ايــن قانــون نرســيده
و در ايــن حــوزه بايــد اولويتــي را در دســتور كار قــرار
دهيــم كــه بــه آن تكيــه بســيار زيــادي شــده و همــان
توانمندســازي بخــش خصوصــي اســت .شــافعي تصريــح
كــرد :در صورتــي كــه بخــش خصوصــي ناتــوان بــوده و
توانمنــد نباشــد در اجــراي سياســتهاي اصــل  44نيــز
توفيــق پيــدا نكردهايــم و در هميــن راســتا بايــد مســاله
قدرتمندكــردن بدنــه بخــش خصوصــي در دســتور كار
جــدي قــرار گيــرد .دوم اينكــه بايــد در نظــر داشــت تغييــر
مالكيــت اولويــت اصلــي در اجــراي سياســتهاي اصــل
 44قانــون اساســي نبــوده بلكــه بايــد گفــت كــه اقــدام
اجرايــي ايــن حــوزه تغييــر مديريــت بــوده اســت مــا بايــد
مالكيــت را در اقتصــاد دولتــي بــه دســت مــردم و بخــش
.خصوصــي بســپاريم
منبع  :تعادل

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات آب و بــرق
ایران(صانیــر) متشــکل از برجســته تریــن شــرکت هــای
فعــال در زمینــه آب ،بــرق و صنایــع نفــت و گاز اســت.
صانیــر یــک شــرکت متخصــص در زمینــه توســعه و ســاخت
صنایــع مربــوط بــه انــرژی ،مشــاور در ســرمایه گــذاری،
اجــرا و مدیریــت و همچنیــن یــک پیمانــکار عمومــی در
پــروژه هــای مهندســی ،تامیــن تجهیــزات و ســاخت و ســاز
اســت .در رابطــه بــا فعالیــت هــا و اقدامــات شــرکت صانیــر
گفتگویــی بــا دکتــر بهمــن صالحــی ،مدیــر عامــل شــرکت
صانیــر انجــام داده ایــم کــه در ادامــه مــی خوانیــد.
بــا توجــه بــه فعالیــت صانیــر توســعه صــادرات
تجهیــزات و خدمــات فنــی مهندســی در صنعــت آب
و بــرق ،ایــن شــرکت از زمــان تاســیس تاکنــون چــه
اقداماتــی را انجــام داده اســت؟
از زمــان تاســیس در ســال  1373تاکنــون ،صانیــر طیــف
گســترده ای از پــروژه هــا را در بیــش از  18کشــور بــا
موفقیــت بــه انجــام رســانده اســت .شــرکت صانیــر بــا بهــره
منــدی از دانــش فنــی و تجربــه موجــود میــان شــرکت هــای
ســهامدار و همچنیــن خدمــات ارائــه شــده توســط شــرکای
اســتراتژیک توانســته در اجــرای پــروژه هــای کلیــدی در
دســت ،نقــش مهمــی ایفــا کنــد.
اســتراتژی صانیــر در مــورد تقویــت هــاب انــرژی در
منطقــه چیســت و چــه اقداماتــی را در ایــن راســتا
انجــام داده اســت؟
در حــال حاضــر بیــش از  75هــزار مــگاوات ظرفیــت
الکتریســیته ( بــرق ) در ایــران وجــود دارد که در کشــورهای
منطقــه و خاورمیانــه چنیــن ظرفیتــی وجــود نــدارد .اروپــا
و کشــورهای شــمال ایــران نیازمنــد تجهیــزات و خدمــات
تولیــدی بــرق هســتند و همیــن موضــوع موجب شــده اســت
تــا ایــران بــه عنــوان هــاب انــرژی در منطقــه مطــرح باشــد.
اســتراتژی صانیــر کمــک بــه تقویــت هــاب انــرژی در منطقه
اســت و در ایــن راه طــی یــک ســال گذشــته موفــق شــده
اســت تاکنــون  25میلیــارد دالر در بخــش انــرژی مذاکــره
و حــدود  7میلیــارد دالر تفاهــم نامــه امضــا کنــد .در واقــع
صانیــر بــه عنــوان تنهــا شــرکت بینالمللــی کشــور ،نــه
تنهــا در خــارج از مرزهــا نماینــده شایســتهای بــرای کشــور
بــوده بلکــه در پیونــد ظرفیتهــای اقتصــادی کشــور بــه

کشــورهای همســایه نیــز نقــش ویــژهای ایفــا کــرده اســت.
پــس از توافــق هســته ای میــان ایــران و گــروه 1+5
شــرکت صانیــر چــه اقدامــات و فعالیــت هایــی
داشــته و چــه پــروژه هایــی را اجــرا کــرده اســت؟
شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و
بــرق ایــران (صانیــر) مذاکــرات  20میلیــارد دالری در 6
مــاه گذشــته و پــس از اجــرای برجــام داشــته اســت .بــا
ایــن حــال ،منازعــات منطقــه ای هزینــه حضــور صانیــر در
پــروژه هــای بیــن المللــی را افزایــش داده اســت .بــه عنــوان
مثــال امــروز کاهــش قیمــت جهانــی نفــت موجــب بــروز
مشــکالتی در فعالیــت صانیــر در بــازار کشــور عــراق شــده
اســت .کنــد شــدن ســرعت اجــرای پــروژه هــا ،افزایــش
هزینــه هــای مالــی طــرح هــا و پــروژه هــا و اجبــار بــه

انـرژی

شماره چهل و هشت //هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و پنج

احــداث خــط انتقــال بــرق و پُســت هــای بــرق و مقــام هــای
قابــل توجــه در بخــش خدمــات عمومــی ،ایــن شــرکت را
بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای پیمانــکاری جهــان
بــدل کــرده اســت .هرچنــد در اساســنامه صانیــر ،فعالیــت
در خــارج از مرزهــای ســرزمینی ایــران تعریــف شــده ،امــا
بــا عنایــت بــه فضــای بــاز اقتصــادی و سیاســی پســابرجام،
امــروز بســیاری شــرکت هــای بیــن المللــی عالقــه منــد بــه
تشــکیل «جوینــت ونچــر» بــا صانیــر و اجــرای پــروژه هــای
مشــترک هســتند.
اشــاره کردیــد کــه شــرکت صانیــر مذاکــرات 20
میلیــارد دالری در  6مــاه گذشــته و پــس از اجــرای
برجــام داشــته اســت .در چشــم انــداز  1404چــه
اهدافــی بــرای شــرکت صانیــر تعریف شــده اســت؟
چشــم انــداز ترســیم شــده بــرای صانیــر دســتیابی بــه
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چــه انتظاراتــی از دولــت بــرای رفــع مشــکالت و
معضــات پیــش رو بــه ویــژه در زمینــه صــادرات
داریــد؟
درک دقیــق صادراتــی و خــروج از روزمرگــی مــی توانــد
یــاری رســان دولــت در توســعه صــادرات کشــور باشــد و
بــی توجهــی بــه ایــن مســایل بــر مقولــه صــادرات و حضــور
در بازارهــای جهانــی لطمــه مــی زنــد .بــه طــور کلــی
کشــورهای پاکســتان ،عــراق ،ترکمنســتان و ارمنســتان،
بازارهــای بــزرگ هــدف فدراســیون صــادرات انــرژی
هســتند .چینــی هــا بــه صــورت اســتراتژیک بــرای حضــور
در پاکســتان برنامــه ریــزی کــرده انــد کــه از جملــه آن
توســعه جــاده ابریشــم بــا عبــور از شــرق و جنــوب شــرق
ایــران و کشــور پاکســتان اســت .چینــی هــا مجموعــه ای از
برنامــه هــای توســعه انــرژی خــود را از ایــن طریــق بــرای

مدیر عامل صانیر عنوان کرد:

دستیابی به قراردادهای سه میلیارد
دالری در چشم انداز 1404
اســتفاده از فاینانــس و ســایر روش هــای مالــی ،از جملــه
ایــن تاثیــرات اســت .فاینانــس بــه معنــی تامیــن منابــع
مالــی طــرح هــای تولیــدی توســط موسســه هــای مالــی
ماننــد بانــک هاســت کــه بازپرداخــت آنهــا بــه اعتباردهنــده
توســط شــرکت هــای بیمــه اعتبــار صــادرات تضمیــن مــی
شــود .شــرکت صانیــر از ســال  1373تاکنــون ،حــدود دو
میلیــارد دالر قــرارداد را اجرایــی کــرده و بــا بیــش از 200
پیمانــکار همــکاری داشــته کــه خــود ،کمکــی بــه توســعه
پیمانــکاری و تولیــد در کشــور بــوده اســت .رویکــرد امــروز
ایــن شــرکت ،توســعه بــازار در آمریــکای شــمالی و بســیاری
کشــورهای آســیایی ،آفریقایــی و حتــی اروپایــی اســت.
کســب رتبــه نهــم در بیــن  250شــرکت جهــان در حــوزه

فــروش یــک میلیــارد دالری و ارزش قراردادهــای ســه
میلیــارد دالری تــا ســال  1400اســت .ایــن شــرکت فقــط
در  6مــاه گذشــته موفــق بــه انجــام مذاکــرات مختلــف بــه
ارزش حــدود  20میلیــارد دالر شــده اســت .شــرکت صانیــر
در دهــه نخســت فعالیــت خــود در چارچــوب کمیســیون
هــای مشــترک و در مناطقــی کــه دولــت ایــران ارتبــاط
مســتقیم داشــت ،فعالیــت مــی کــرد و در  10ســال دوم
عمدتــا تحــت تحریــم هــای مختلــف قــرار گرفتــه بــود.
زیرســاخت هــای فعالیــت صانیــر امــروز بــه مــرز بلــوغ و
نتیجــه دهــی رســیده و پــس از ســال هــا مــی توانــد نقشــی
تاثیرگــذار در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه خــارج
داشــته باشــد.

حضــور در دریــای عمــان دنبــال مــی کننــد؛ منطقــه ای
کــه بــرق و گاز در آن بــه وفــور یافــت مــی شــود .ایــران
پــس از کشــورهای روســیه و آمریــکا ،ســومین دارنــده فــارغ
التحصیــان رشــته هــای فنــی و مهندســی در جهــان اســت
کــه ایــن امــکان مــی توانــد تــوان تولیــدی بســیاری ایجــاد
کــرده و بــه ارتقــای صادراتــی کشــور کمــک کنند .متاســفانه
شــاهدیم دولــت هــای گذشــته عــادت بــدی در کشــورهای
همســایه ایجــاد کــرده انــد و آن ،بــا اشــکال بــودن بدهــی
بــه ایــران اســت .قوانیــن و مقــررات بــی نقصــی در کشــور
وجــود دارد کــه از جملــه آنهــا اساســنامه صنــدوق ضمانــت
صــادرات اســت ،امــا نوعــی بــی اســتعدادی در انجــام کار
صادراتــی دیــده مــی شــود.
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شرکت دیگسایلنت با صنعت
برق ایران همکاری می کند

ایران همچنان از
سیاستگذاران و بازیگران
اصلی اوپک است

نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه ســفر دبیــرکل اوپــک،
نشــان میدهــد کــه مــا همچنــان از جایــگاه
ویــژه خودمــان در ایــن ســازمان برخــوردار
هســتیم گفــت :ایــن ســفر نشــان دهنــده آن
اســت کــه ایــران جایــگاه خــود را حفــظ کــرده
و همچنــان از سیاســتگذاران و بازیگــران اصلــی
اوپــک اســت.
حســین امیــری خامکانــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
اشــاره بــه اینکــه دبیــر کل اوپــک اولیــن ســفر رســمی
خــود را بــه ایــران داشــته اســت گفــت :ایــران بــا بازگشــت
بــه بــازار نفــت جهــان نشــان داد کــه ســریع و بــا قــدرت
توانســته وارد بــازار شــود و جایــگاه خــود را پــس بگیــرد.
شــاید بعضــی از اعضــای اوپــک فکــر نمــی کردنــد ایــران
بــه زودی بتوانــد جایــگاه خــود را بــه دســت آورد.
وی افــزود :بــه خاطــر تحریــم هایــی کــه وجــود داشــت
صــادرات نفــت مــا کاهــش یافتــه بــود از طرفــی اوپــک
هــم بــا یــک بــی تعهــدی و بــی مقرراتــی برخــی از
کشــورها مواجــه بــود ،زمانــی هــم کــه ســقف تولیــد
برداشــته شــد ،اوپــک را ضربــه پذیــر کــرد ،در ایــن ایــام
بــا کاهــش قیمــت نفــت ،بــی ثباتــی بــازار و بــه نوعــی
جنــگ نفــت مواجــه بودیــم و همــه ایــن مــوارد نزدیــک
بــود ایــن ســازمان را دچــار بحــران کنــد.
نماینــده مــردم زرنــد در مجلــس تصریــح کــرد :ایــران در

انـرژی

شماره چهل و هشت //هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و پنج

ایــن زمــان تــاش بســیاری کــرد تــا اوپــک بــه جــای
خــودش برگــردد و مشــکالتی هــم کــه در تعییــن دبیرکل
وجــود داشــت تــا حــدودی برطــرف شــود .زیــرا طــی دو
ســه ســال اخیــر منافــع خــاص برخــی از کشــورها دنبــال
مــی شــد و ایــران هــم تــاش داشــت تــا بحــران دبیرکلــی
حــل شــود و در حــال حاضــر بارکینــدو – دبیــر کل اوپــک
– قبــول دارد کــه بــا تــاش ایــران دبیــرکل شــده اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه ایــن ســفر مــی توانــد در راســتای
همگرایــی بیشــتر باشــد گفــت :قــدرت چانهزنــی و
توانایــی ایــران در دیپلماســی نفتــی و برگشــت بــه بــازار
نفــت ،قطعـاً در ایــن امــر موثــر اســت زیــرا در اوپــک هــر
کشــوری کــه منابــع تولیــد و صــادرات بیشــتری داشــته
باشــد از قــدرت خاصــی برخــوردار اســت.
امیــری خامکانــی یــادآور شــد :مــا از بازیگــران اصلــی
اوپــک بودیــم امــا بــا وجــود تحریــم هــا و کاهــش ســهم
صادراتــی تالشهــای انجــام شــد کــه اوپــک لطمــهای
نبینــد.
وی در پایــان اظهــار کــرد :حضــور و ســفر دبیــرکل جدیــد
اوپــک بــه ایــران نشــان مــی دهــد کــه مــا جایــگاه ویــژه
خودمــان را حفــظ کردیــم هرچنــد برخــی از کشــورها در
ایــن ســازمان بــا مــا همــکاری نداشــتند امــا ایــن ســفر
نشــان مــی دهــد کــه مــا همچنــان از سیاســتگذاران و
بازیگــران اصلــی اوپــک هســتیم.

جلســه معارفــه و بررســی پیشــینه ،توانمنــدی
هــا و قابلیــت هــای خدمــات مشــاوره ای شــرکت
دیگســایلنت آلمــان بــا حضــور مدیــر عامــل ایــن
شــرکت «فالویــو فرنانــدز» و بــه میزبانــی شــرکت
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران برگــزار شــد.
بــه گــزارش بــرق نیــوز ،در ایــن جلســه کــه در آن شــرکت
تدبیــر ســازان فنــاوری انــرژی آپادانــا بــه عنــوان نمایندگــی
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
جنبــه هــای مختلــف بهــره بــرداری و برنامــه ریــزی مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
مطالعاتــی»DIgSILENT
افــزار
نــرم
»PowerFactoryبــه عنــوان مشــهورترین محصــول
شــرکت دیگســایلنت آلمــان از حــدود 10ســال پیــش بــه
صــورت رســمی و بــا لیســانس معتبــر در اختیــار شــرکت
هــای صنعــت بــرق و بــه ویــژه شــرکت مدیریــت شــبکه
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بــرق ایــران قــرار گرفتــه و پشــتیبانی نــرم افــزار و فــروش
لیســانس جدیــد آن بــه ایــران توســط ایــن شــرکت آلمانــی
حتــی در خــال ســال هــای تحریــم نیزادامه داشــته اســت.
هــم اکنــون نیــز در شــرایط پســا تحریــم ،ایــن شــرکت،
طــی نامــه ای بــه وزارت نیــرو در ســال گذشــته آمادگــی
خــود را بــرای ارتقــای ســطح همــکاری هــا بــا صنعــت
بــرق ایــران اعــام کــرده اســت.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه مباحثــی چــون جنبــه هــای
مختلــف خدمــات نــرم افــزاری ،مشــاوره ای و آموزشــی
کــه توســط شــرکت آلمانــی در ســطح جهانــی (بیــش از
110کشــور) ارائــه شــده و مــی شــود ،از جنبــه هــای
مختلــف مطالعــات شــبکه بــرق در ابعــاد برنامــه ریــزی و
بهــره بــرداری ،حفاظــت ،کنتــرل و دیســپاچینگ ،سیســتم
هــای مانیتورینــگ ،مطالعــات گریدکــد(،)Grid Code
شــبکه هــای هوشــمند ،تســت وشناســایی پارامترهــای
نیــروگاه هــا ،تنظیــم ادوات کنترلــی بویــژه  ،PSSانــرژی
هــای نــو ،مطالعــات تجهیــزات پیشــرفته  FACTSو
 ، HVDCبازیابــی شــبکه و ...توســط مدیرعامــل شــرکت
دیگســایلنت آلمــان ارائــه شــد.
در ادامــه ،حضــار پرســش هــای گوناگونــی درزمینــه هــای
عملیاتــی مــورد نظــر شــبکه بــرق کشــور مطــرح نمودنــد و
تجــارب طــرف آلمانــی در ایــن مــوارد را شــنیدند.

جناب آقای مهندس پیام باقری

عضو محترم هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

مصیــب وارده را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
نمــوده و رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز از دســت رفته و ســامتی
و طــول عمــر بــا عــزت بــرای جنابعالــی را از پــرودگار متعــال
خواهانیــم .
دبیرخانه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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رايزنــان بازرگانــي نقــش مهمــي را در برطــرف كــردن
مشــكالت اقتصــادي كشــورهاي طرفيــن ،معرفــي كاالهــاي
توليــدي و همچنيــن افزايــش ســهم صــادرات برعهــده
دارنــد .ازاينــرو نحــوه انتخــاب رايزنهــاي ايرانــي و مســتقر
شــدن آنهــا در كشــورهاي مبــدا از جملــه چالشهــاي
ديرينــه ميــان بخــش خصوصــي و دولتمــردان اســت.
حــال در بيســت و چهارميــن نشســت كميســيون تســهيل
تجــارت و توســعه صــادرات ،موضوعــات مختلفــي ازجملــه؛
«ســنگاندازيهاي عربســتان در مســير توســعه روابــط
اقتصــادي ايــران»« ،بخشــنامه مالياتــي دولــت بــراي
تعييــن ماليــات بــر واردات» و «ارتبــاط رايزنــان بازرگانــي
بــا اتــاق پيــش از اعــزام» مــورد بررســي قــرار گرفــت .بــه
گفتــه كارشناســان؛ باتوجــه بــه چالشهــاي ديرينــه نحــوه
اعــزام بازرگانــان اينبــار بــه نظــر ميرســد كــه نظرهــاي
اعضــاي كميســيون تســهيل تجــارت و توســعه كسـبوكار
اتــاق تهــران و نماينــدگان ســازمان توســعه تجــارت بر ســر
نحــوه اعــزام رايزنــان بازرگانــي پــس از چنــد جلســه بحــث
و بررســي بــه هــم نزديــك شــده اســت و احتمــال دارد
بــه زودي موافقتنامهيــي در ايــن بــاره حاصــل شــود.
در هميــن رابطــه هــم (ارتبــاط رايزنــان بازرگانــي بــا اتــاق
پيــش از اعــزام) مقــرر شــد توليگــري اعــزام رايزنــان بــر
عهــده ســازمان توســعه تجــارت باشــد و اتــاق بازرگانــي در
تعييــن ضوابــط انتخــاب رايزنــان و آمــوزش آنهــا مشــاركت
داشــته باشــد .ايــن درخواســت همچنيــن مــورد موافقــت
ضمنــي ســازمان توســعه تجــارت نيــز واقــع شــد؛ چنانكــه
رضــا عباســقلي ،مديــركل دفتــر بازرگانــي كشــورهاي
آســيا و اقيانوســيه ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه
نحــوه اعــزام رايزنهــا گفــت :ميــان ايــن ســازمان (توســعه
تجــارت) و اتــاق تهــران ،توافقنامهيــي منعقــد شــود كــه
رايزنــان پيــش از اعــزام ارتبــاط مســتمري بــا اتــاق تهــران
برقــرار كننــد تــا آنچــه بخــش خصوصــي از رايزنــان انتظــار
دارنــد ،بــه آنهــا منتقــل شــود .درادامــه گفتوگــوي
اعضــاي كميســيون تســهيل تجــارت و توســعه كســب و
كار اتــاق تهــران را ميخوانيــد.
جيببري برخي شركتها از رايزنها
در هميــن راســتا محســن بهرامــي ارض اقــدس ،رييــس
كميســيون تســهيل تجــارت و توســعه كســبوكار اتــاق

تهــران ،دربــاره همايشهايــي دروغيــن بــا عناويــن قالبــي
گفــت :اخيــرا بحثــي در مــورد شــركتهاي داخلــي و
بينالمللــي برگزاركننــده همايــش و ســمينار مطــرح شــده
كــه آنهــا در شــرايط فعلــي بــه سوءاســتفاده از بازرگانــان
ميپردازنــد در ايــن زمينــه بنــده بايــد بــه تقبيــح عملكــرد
ايــن نــوع شــركتها اشــاره كنــم .وي در ادامــه اظهــار كرد:
ايــن گروههــا بــا تبليغــات گمراهكننــده ،حتــي اقــدام بــه
بازاريابــي بــراي كشــورهاي بيگانــه ميكننــد .همچنيــن
شــركتهاي هــم در حــال فعاليــت هســتند بــه نــام
معرفــي چهرههــا ،ســودهاي كالنــي بــه جيــب ميزننــد.
بــه نظــر ميرســد نهادهــاي نظارتــي بايــد فعاليــت ايــن
شــركتها را تحــت كنتــرل و نظــارت دربياورنــد .وي
بااشــاره بــه روزآمــد كــردن نحــوه انتخــاب رايزنهــا
گفــت :بايــد بــه روزآمــد كــردن نحــوه انتخــاب رايزنهــا،
مشــاركت اتــاق تهــران بــه مرحلــه پيــش از انتخــاب آنهــا
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اســتان تهــران صــورت ميگيــرد ،شايســته اســت كــه
اتــاق تهــران و كميســيون تجــارت اتــاق تهــران در تعييــن
معيارهــا و انتخــاب افــراد مشــاركت جــدي داشــته باشــد.
برهم خوردن فضاي برجام
از ســوي ديگــر؛ عليرضــا كالهيصمــدي يكــي ديگــر از
عضوكميســيون تســهيل تجــارت و توســعه صــادرات بــا
اشــاره بــه اينكــه صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي بــه
عــراق همچنــان بــا چالــش مواجــه اســت ،گفــت :در پيــش
گرفتــن سياســت تنوعبخشــي بــه بازارهــاي صادراتــي،
سياســت خــوب و مطلوبــي اســت امــا نبايــد بــه ايــن بهانــه،
بازارهــاي فعلــي ماننــد عــراق ناديــده انگاشــته شــود .وي با
اشــاره بــه پيشــنهادي اظهــار كــرد :بــراي پشــتيباني مالــي
از صادركننــدگان بايــد خــط اعتبــاري دردســتور كار قــرار
گرفتــه شــود .كالهــي بــا اشــاره بــه اخــذ سياســتهاي

در بيســتوچهارمين نشســت كميســيون
تســهيل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق
تهــران مطــرح شــد

توافقنامه سازمان توسعه تجارت و اتاق
تهران براي انتخاب رايزنها
نيــز متمركــز شــد .در ايــن زمينــه ميتــوان از ظرفيــت
اتاقهــا و شــوراهاي مشــترك هــم اســتفاده كــرد .بهرامــي
ايــن درخواســت را از اتــاق ايــران نيــز مطــرح كــرد كــه
در معرفــي نماينــدگان بخــش خصوصــي بــراي حضــور در
مجامــع از افــراد آگاه بــه مســائل بهــره بگيــرد .او در بخــش
ديگــري از ســخنانش بــا اشــاره بــه ماموريــت اتــاق ايــران
در معرفــي نماينــدگان بخــش خصوصــي بــراي همراهــي
بــا دولتمــردان در ســفرهاي خارجــي ،گفــت :متاســفانه در
ايــن مــورد اطالعرســاني مناســبي صــورت نميگيــرد و
مشــخص نيســت ،معيــار انتخــاب افــراد بــراي همراهــي بــا
دولتمــردان چيســت؟ بــا توجــه بــه اينكــه بخــش اعظــم
بنگاههــاي اقتصــادي در تهــران نيــز نمايندگــي دارنــد و
بخــش عمدهيــي از فعاليتهــاي بــزرگ اقتصــادي در

جديــد وزارت صنعــت در حــوزه صنايــع مــس گفــت:
ايــن وزارتخانــه بــدون نظرخواهــي از بخشخصوصــي و
در توافــق بــا شــركت ملــي مــس ،بــا دو درصــد افزايــش
قيمــت توليدهــاي ايــن شــركت موافقــت كــرده اســت؛ در
حالــي كــه ايــن شــركت از رانتهــاي دولتــي اســتفاده
ميكنــد و بــه صنايــع پاييندســتي نفعــي نميرســاند.
نتيجــه آنكــه مــا بــه عنــوان فعــاالن اقتصــادي در ايــن
حــوزه مــواد اوليــه مــورد نيــاز خــود را بــا قيمتــي نازلتــر
از خــارج وارد ميكنيــم .كالهيصمــدي بــا اشــاره بــه
برهــم خــوردن دوران پســابرجام گفــت :در ماههــاي
نخســت شــكلگيري برجــام ،فضــاي بينالمللــي در
مــورد ايــران مثبــت بــود امــا بــا برخــي ســيگنالها كــه از
داخــل بــه بيــرون مخابــره شــد ،ايــن پيامهــا حــاوي ايــن
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بــود كــه دولــت در ايــران تصميمگيــر نيســت يــا كشــور
از لحــاظ سياســت داخلــي بيثبــات اســت و متاســفانه
در ايــن بــازه زمانــي مــا شــاهد برهــم خــوردن ايــن جــو
مثبــت هســتيم.
انتقاد از بخشنامه مالياتي گمرك
از ســوي ديگــر؛ عبــاس آرگــون ديگــر عضــو كميســيون
تســهيل تجــارت و توســعه كســبوكار بــا اشــاره بــه
بخشــنامه اخيــر گمــرك مبنــي بــر افزايــش ماليــات
عليالحســاب واردات و رســاندن آن بــه چهــار درصــد،
گفــت :وضــع ايــن ماليــات بــراي واردات مشــكالت زيــادي
ايجــاد ميكنــد و ضمــن افزايــش قاچــاق ،منجــر بــه
افزايــش بهــاي كاال نيــز ميشــود .فريــدون طاليــيزاده،
معــاون كســبوكار اتــاق تهــران ،در توضيــح بخشــنامه
مالياتــي گمــرك گفــت :مبنــاي وضــع ايــن نــوع ماليــات،
مــاده 163قانــون مالياتهاســت و ايــن مــاده قانونــي بــراي
كســاني تدويــن شــده كــه فــرار مالياتــي دارنــد .در ســال
1387وزارت امــور اقتصــاد و دارايــي بــا اســناد بــه ايــن
قانــون ،دســتورالعملي صــادر كــرد كــه گمــرك بتوانــد
2درصــد از واردات را بــه عنــوان ماليــات عليالحســاب
دريافــت كنــد امــا گمرك زيــر بار اجــراي اين دســتورالعمل
نرفــت .وي در ادامــه توضيــح داد :بــه دليــل عــدم اجرايــي
شــدن ايــن دســتورالعمل مالياتــي ،شــمسالدين حســيني،
وزيــر اقتصــاد وقــت ،آن را ابطــال كــرد .معــاون كســب و
كار اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اينكه در ســال جديــد وزارت
دارايــي بــار ديگــر ايــن قانــون را بــا انگيــزه كســب درآمــد
بــه اجــرا گذاشــته اســت ،گفــت :در حــال حاضــر اتاقهــاي
بازرگانــي نســبت بــه ايــن بخشــنامه معتــرض هســتند و
نامههايــي نيــز در بــاب نقــد ايــن بخشــنامه بــه مقامــات
مســوول ارســال شــده و مذاكراتــي نيــز در جريــان اســت
تــا مشــكالت آن اصــاح شــود .فرهــاد احتشــامزاده ،رييــس
فدراســيون واردات بــا اشــاره بــه پيامدهــاي اجرايــي شــدن
ايــن بخشــنامه مالياتــي گفــت :كاهــش تجــارت فرامــرزي
و افزايــش جذابيــت قاچــاق ازجملــه تبعــات مهــم اخــذ
ايــن نــوع ماليــات اســت .ضمــن اينكــه دولــت در تصويــب
بخشــنامه ماليــات واردات ،مــاده  3قانــون بهبــود مســتمر
فضــاي كســب و كار را نيــز كــه بــه نظرخواهــي از بخــش
خصوصــي پيــش از تصويــب ضوابــط و مقــررات اختصــاص
دارد ،نقــض كــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
محدودیتی برای اجرای«فریز»نفتی نداریم
معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه از نظــر فنــی و عملیاتــی
محدودیتــی بــرای توقــف افزایــش تولیــد نفــت در کشــور
وجــود نــدارد ،گفــت :وزیــر نفــت تصمیــم نهایــی بــرای
پیوســتن ایــران بــه طــرح «فریــز» نفتــی را میگیــرد.
علــی کاردر در گفتگــو بــا مهــر دربــاره احتمــال پیوســتن
ایــران بــه طــرح فریــز نفتــی ،گفــت :از نظــر فنــی و
عملیاتــی محدودیتــی در ســطح شــرکت ملــی نفــت ایــران
بــرای توقــف و یــا محدودیــت افزایــش تولیــد نفــت خــام
وجــود نــدارد.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اعــام اینکــه
پذیــرش پیوســتن ایــران بــه طــرح فریــز نفتــی از اختیــارات
وزیــر نفــت اســت ،تصریــح کــرد :وزیــر نفــت دربــاره
پیوســتن یــا نپیوســتن ایــران بــه طــرح فریــز نفتــی تصمیــم
نهایــی را اتخــاذ میکنــد.
معــاون وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه هــم اکنــون تولیــد
نفــت خــام ایــران بــه حــدود ســه میلیــون و  ۸۵۰هــزار
بشــکه در روز رســیده اســت ،اظهــار داشــت :تــا پیــش از
پایــان ســال جــاری چنــد طــرح جدیــد افزایــش تولیــد
نفــت در میادیــن منطقــه غــرب کارون و مناطــق نفتخیــز
جنــوب در مــدار بهرهبــرداری و تولیــد قــرار خواهنــد
گرفــت.
ایــن عضــو هیــات مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران،
خاطرنشــان کــرد :در مجمــوع تــا پایــان ســال جــاری بــا
افزایــش  ۱۵۰هــزار بشــکهای ،ظرفیــت تولیــد نفــت ایــران
بــه بیــش از  ۴میلیــون بشــکه در روز افزایــش مییابــد.
در همیــن حــال امیرحســین زمانــی نیــا معــاون امــور
بینالملــل وزیــر نفــت دربــاره پیوســتن ایــران بــه طــرح
فریــز نفتــی ،گفتــه اســت :ایــران بــا حفــظ منافــع ملــی ،از
هــر اقدامــی بــرای احیــای قیمتهــا و برقــراری ثبــات در
بــازار نفــت حمایــت میکنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه نورالدیــن بوطرفــه وزیــر انــرژی
الجزایــر در گفتگــو بــا مهــر از توافــق کشــورهای عضــو
اوپــک بــه منظــور تعییــن قیمــت نفــت بشــکه ای بیــن ۵۰
تــا  ۶۰دالر خبــر داد و تاکیــد کــرد :بــا وزیــر نفــت ایــران
در تهــران گفتگــو کــرده و در نشســت الجزیــره بــه دنبــال

هماهنگــی بیشــتر در بیــن اعضــای اوپــک بــرای تثبیــت
قیمــت نفــت در بــازار هســتیم.
سهم گاز در سبد سوخت نیروگاهها به  ۹۵درصد
رسید
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اشــاره بــه مثبــت
شــدن تــراز تجــارت گاز ایــران در ســال جــاری ،گفــت:
ســهم گاز در ســبد ســوخت نیروگاههــا بــه  ۹۵درصــد
افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،علیرضــا کاملــی بــا بیــان
اینکــه در حــال حاضر تــراز تجــارت گاز ایران شــامل واردات
و صــادرات گاز مثبــت اســت ،گفــت :ســال گذشــته بــا وجود
افزایــش تولیــد گاز کشــور امــا مــازاد تولیــد حاصــل نشــد
کــه علــت آن انتقــال گاز بــه نیروگاههــا بــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اعــام اینکــه هــم
اکنــون خــوراک  ۹۵درصــد نیروگاههــا بــه جــای ســوخت
مایــع از طریــق گاز طبیعــی تامیــن مــی شــود ،تصریــح
کــرد :بــا توجــه بــه تامیــن کامــل ســوخت نیروگاههــا بــا
اســتفاده از گاز طبیعــی ،افزایــش تولیــد پیــش روی گاز
کشــور منجــر بــه افزایــش ظرفیــت مــازاد تولیــد گاز در
کشــور خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه همزمــان بــا
افزایــش تولیــد گاز ،اخیــرا برنامــه افزایــش حجــم صــادرات
گاز از ســوی معاونــت برنامــه ریــزی شــرکت ملــی نفــت
ابــاغ شــده اســت ،اظهــار داشــت :زمانــی کــه مذاکــره بــا
شــرکتهای خارجــی در مــورد صــادرات گاز بــه ســطح
نهایــی شــدن میرســد ،مجــوز تضمیــن عرضــه گاز بــه
کشــور و یــا شــرکت خارجــی مــورد نظــر بــرای دورهای
مشــخص از ســوی معاونــت برنامهریــزی شــرکت ملــی
نفــت صــادر خواهــد شــد.
کاملــی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه برنامههــای افزایــش
تولیــد ،ســال آینــده قطعــا حجــم صــادرات گاز طبیعــی
کشــور هــم افزایــش مییابــد ،تاکیــد کــرد :از میــان
مذاکرههــای انجــام شــده بــا شــرکتهای خارجــی بــرای
انعقــاد قراردادهــای جدیــد صــادرات گاز مــی تــوان بــه
مذاکــره بــا شــرکتهای متقاضــی مشــارکت در پروژههــای
 FLNGیــا مینــی  LNGاشــاره کــرد کــه در صــورت
توافــق بــا ایــن شــرکتها در خصــوص دوره قــرارداد و
میــزان گاز صادراتــی ،مجوزهــای الزم بالفاصلــه از معاونــت
برنامهریــزی شــرکت ملــی نفــت ایــران اخــذ میشــود.

انـرژی
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ارمنستان واردات گاز از ایران در نیمه نخست سال
جاری میالدی را افزایش داد.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری آرکا از ایــروان بــه نقــل از
اداره گمــرک ارمنســتان اعــام کــرد واردات گاز ایــن کشــور
از ایــران در نیمــه نخســت ســال  ٢٠١٦میــادی بــا ١,٢
درصــد افزایــش ســاالنه بــه  ١٨٦میلیــون و  ٥٠٠هــزار متــر
مکعــب رســیده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه مجمــوع واردات گاز ارمنســتان در
دوره یــاد شــده  ٢٣,٢درصــد کاهــش ســاالنه داشــت و بــه
یــک میلیــارد و چهــار میلیــون متــر مکعــب رســید.
طبــق اعــام اداره گمــرک ارمنســتان ،واردات گاز ایــن
کشــور از روســیه در نیمــه نخســت ســال جــاری میــادی
 ٢٧,٣درصــد کاهــش داشــته و  ٨١٨میلیــون و  ٣٠٠هــزار
متــر مکعــب بــوده اســت.
ایــن اداره همچنیــن اعــام کــرد مجمــوع واردات گاز
ارمنســتان از ایــران در ســال  ٢٠١٥میــادی  ٣٨٣میلیــون
و  ١٠٠هــزار متــر مکعــب میرســیده و  ٧٢میلیــون و ٤٠٠
هــزار دالر هزینــه بــرای ارمنیهــا در بــر داشــته اســت.
رشد  ۱۳.۶درصدی صادرات گاز در سهسال گذشته
صــادرات گاز در دولــت یازدهــم بــا بیــش از  ١٣,٦درصــد
افزایــش نســبت بــه دوره قبــل بــه بیــش از  ٢٠میلیــارد و
 ٣٠٠میلیــون مترمکعــب رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا عراقــی ،مدیرعامــل شــرکت
ملــی گاز ایــران گفــت :حجــم صــادرات گاز ایــران در دولــت
یازدهــم (مردادمــاه  ٩٢تــا خردادمــاه  )٩٥بیــش از ١٣,٦
درصــد نســبت بــه دوره قبــل (دولــت دهــم) افزایــش
داشــته و ایــن موضــوع ســبب ارزآوری بــرای کشــور شــده
اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان ایــن کــه
صــادرات پایــدار گاز ســبب اعتمــاد بیــن المللــی بــه
صنعــت گاز ایــران شــده اســت ،افــزود :صنعــت گاز افــزون
بــر تامیــن نیــاز بخــش هــای مختلــف داخــل کشــور بــه
صنعتــی ارزآور بــرای کشــورمان تبدیــل شــده اســت
جدیدترین آمار از مبادالت برق ایران با کشورهای
همسایه
مبــادالت بــرق ایــران بــا کشــورهای همســایه بــرای روز
گذشــته یــک هــزار و  862مــگاوات گــزارش شــد.
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بهگــزارش ایســنا ،میــزان مبــادالت بــرق دیــروز
(سهشــنبه) بــه یــک هــزار و  862مــگاوات رســید کــه
یــک هــزار و  483مــگاوات آن صــادر و  379مــگاوات آن
وارد شــده اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،پیــک مصــرف بــرق روزانــه بــا ثبــت
رکــورد  47هــزار و  724مــگاوات و کاهــش نســبی 398
مگاواتــی نســبت بــه مــدت مشــابه مصــرف پیــک در روز
گذشــته روبــرو شــد.
همچنیــن پیــک مصــرف بــرق در همیــن زمــان در مقایســه
بــا ســال قبــل کــه رقمــی معــادل  43هــزار و  774مــگاوات
گــزارش شــده اســت 3 ،هــزار  950مــگاوات افزایــش
داشــته اســت.
آمارهــای وزارت نیــرو نشــان میدهــد کــه ذخیــره
نیروگاهــی در ایــن روز معــادل یــک هــزار و  759مــگاوات
گــزارش شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه دیــروز 396
مــگاوات کاهــش نشــان میدهــد.
وزارت نیرو مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی
ایران با اسلونی شد
بــا تصویــب هیئــت وزیــران وزارت نیــرو بــه عنــوان دســتگاه
مســئول کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران بــا کشــور
اســلونی تعییــن شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دولت،
متــن مصوبــه هیئــت وزیــران بــه شــرح زیر اســت:
«وزارت نیــرو بــه عنــوان دســتگاه مســئول کمیســیون
مشــترک اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران بــا کشــور
اســلونی تعییــن مــی شــود».
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور ایــن
مصوبــه را بــرای اجــرا بــه وزارتخانههــای نیــرو و امــور
خارجــه ابــاغ کــرد.
شرکت جدید ترک هم برای ساخت نیروگاه برق به
ایران میآید
شــرکت بــرق ترکیــه ای «زورلــو انــرژی» بــا برداشــته
شــدن تحریمهــای اقتصــادی غربــی علیــه تهــران کــه فضــا
را بــرای ســرمایه گــذاری مســاعد کــرده ،بــرای ســاخت
نیروگاههــای برقــی گازســوز در ایــران ســرگرم مذاکــره
اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بلومبــرگ ،عمــر یونگــول،
مدیرعامــل «زورلــو هولدینــگ» کــه مالــک شــرکت «زورلــو

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انــرژی الکتریــک اورتیــم» اســت ،بــا مقامــات ایرانــی بــرای
یــک پــروژه مذاکــره کــرده و ممکــن اســت امســال طرحــی
را اعــام کنــد.
یونگــول در مصاحبــه بــا بلومبــرگ گفــت« :زورلــو انــرژی»
کــه نیروگاههــای بــادی ،آبــی ،گازســوز و حرارتــی
مجموعــا  ۹۶۶مــگاوات بــرق در ترکیــه ،پاکســتان و نقــاط
دیگــر تولیــد مــی کنــد ،قصــد دارد ســرمایه گــذاری قابــل
توجهــی در ایــران انجــام دهــد.
مجمــوع ظرفیــت نیروگاههــای «زورلــو انــرژی» ممکــن
اســت مشــابه بــا طرحهــای شــرکت انــرژی «یونیــت
اینترنشــنال» باشــد کــه متعلــق بــه یونــال آیســال ســرمایه
گــذار تــرک اســت و قصــد دارد نیروگاههــای بــرق بــا
هزینــه  ۴.۲میلیــارد دالر در ایــران احــداث کنــد.
«زورلــو هولدینــگ» همچنیــن بدنبــال یــک شــریک کوچک
بــرای خریــد ســهم اندکــی در «زورلــو انــرژی» اســت و در
ایــن راســتا بــا طرفیــن عالقمنــد بــه ســرمایه گــذاری
مذاکراتــی داشــته امــا هنــوز تصمیــم قطعــی نگرفتــه اســت.
مذاکره برای عرضه سهام پتروشیمی جم در بورس
استانبول و لندن
مدیرعامــل پتروشــیمی جــم از تــداوم مذاکــره بــرای عرضــه
 15درصــد ســهام ایــن پتروشــیمی در بــورس اســتانبول
خبــر داد و گفــت :درصــدد حضــور در بــورس لنــدن نیــز
هســتیم.
بــه گــزارش ایلنــا از روابــط عمومــی پتروشــیمی جــم،
سیدحســین میرافضلــی بــا اشــاره بــه تــاش پتروشــیمی
جــم بــرای حضــور در بــورس اســتانبول و عرضــه 15
درصــدی ســهام ایــن مجتمــع پتروشــیمی ،اظهــار کــرد:
چنــدی پیــش بــا حضــور مدیرســرمایه گــذاری و مدیــر
صنــدوق بــه اســتانبول رفتیــم و مذاکــره هــای جامعــی را
انجــام دادیــم و اکنــون بــه طــور جــدی مســاله حضــور در
بــورس اســتانبول را پیگیــری مــی کنیــم.
وی افــزود :افــزون بــر بــورس اســتانبول ،بــه دنبــال حضــور
در بــورس لنــدن هــم هســتیم امــا بــرای عملیاتــی شــدن
ایــن موضــوع نیــاز بــه زیرســاخت هایــی داریــم کــه امیــد
اســت بــزودی و بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده ســهام
پتروشــیمی جــم بتوانــد بــه ســهمی بــا ارزش در بــورس
هــای بیــن المللــی تبدیــل شــود.
مدیرعامــل پتروشــیمی جــم تصریــح کــرد :بــرای ایــن کــه

بتوانیــم در بــورس لنــدن حضــور پیــدا کنیــم ،موسســات
حسابرســی بیــن المللــی بایــد بــه ایــران بیاینــد و عملیــات
حسابرســی پتروشــیمی جــم را انجــام دهنــد.
میرافضلــی ادامــه داد :قراردادهــای الزم و مــورد نیــاز را
بــرای انعقــاد قــرارداد بــا موسســه هــای حسابرســی تــراز
جهــان فراهــم مــی کنیــم
راهاندازي شبكه اطالعرساني تجاري ايران و چين
در راســتاي ســاماندهي ارتباطــات بيــن تجــار دو كشــور
ايــران و چيــن ،شــبكه اطالعرســاني فرصتهــاي تجــاري
و ســرمايهگذاري راهانــدازي ميشــود .بــه گــزارش
مهــر بــه نقــل از كميتــه بينالملــل و روابــط عمومــي
اتــاق بازرگانــي ايرانيــان مقيــم چيــن ،عليرضــا ايــروش
در همايــش فرصتهــاي اقتصــادي راه ابريشــم كــه در
شــانگهاي برگــزار شــد ،گفــت :ايــن نشســت اقدامــي
مكمــل در راســتاي برگــزاري شــانزدهمين كميســيون
مشــترك اقتصــادي ايــران و چيــن اســت كــه مــاه گذشــته
ميــادي در شــهر پكــن برگــزار شــد.
سركنســول جمهــوري اســامي ايــران در شــانگهاي ،اظهــار
داشــت :اينگونــه همايشهــا ضمــن معرفــي فرصتهــاي
همــكاري دو كشــور ،ســطح ارتقــاي مناســبات بيــن دو
كشــور و همچنيــن گســترش فعاليتهــاي بازرگانــان ايــران
و چيــن را هموارتــر ميكنــد.
همچنيــن حســيننژاد صفــري ،رييــس اتــاق بازرگانــي
ايرانيــان مقيــم چيــن  -شــانگهاي در ســخناني ضمــن
معرفــي اتــاق بازرگانــي ايرانيــان مقيــم چيــن  -شــانگهاي
بهعنــوان يــك ســازمان غيرانتفاعــي در راســتاي ســاماندهي
ارتباطــات بيــن تجــار دو كشــور ،اظهــار داشــت :شــبكه
اطالعرســاني فرصتهــاي تجــاري و ســرمايهگذاري بيــن
دو كشــور ايجــاد ميشــود.
وي افــزود :ايــران از ابتــداي تاســيس راه ابريشــم باســتاني
جــزو اصلــي ايــن راه بــوده و داراي موقعيــت بســيار ويــژه در
آســيا و اروپاســت .وي بــا اشــاره بــه قوانيــن ســرمايهگذاري
كشــور بــه مزيتهــاي ايــران در جــذب ســرمايهگذاري
خارجــي در ايــران اشــاره كــرد.
ايران نيازمند مهندسي مجدد شبكه برق
حميــد چيتچيــان ،وزيــر نيــرو در آييــن توديــع و معارفــه
مديريــت توليــد شــبكه بــرق ايــران اظهــار كــرد :بــا توجــه
بــه الــزام مجلــس مبنــي بــر عــدم حضــور يــك نفــر در
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هياتمديــره دو شــركت و بــا توجــه بــه بازگشــت مهنــدس
رياحــي بــه مشــهد ،همايــون حائــري بــه مــدت 2ســال بــا
حفــظ ســمت مشــاور وزيــر بــه عنــوان مديرعامــل مديريــت
توليــد شــبكه بــرق ايــران فعاليــت خواهــد كــرد.
وزيــر نيــرو گفــت :امروز شــبكه برق كشــور ،شــبكه 10ســال
پيــش نيســت؛ مــا درحــال حاضــر بيــش از 75هزار مــگاوات
ظرفيــت نصــب شــده بــرق در كشــور داريــم و پيشبينــي
ميشــود تــا پايــان برنامــه ششــم 26هــزار مــگاوات بــه
ميــزان كنونــي اضافــه شــود .چيتچيــان تصريــح كــرد:
چنــد ســال ديگــر در عمــل شــبكه بــرق كشــور بــه بيــش از
100هــزار مــگاوات خواهــد رســيد و بالطبــع مديريت شــبكه
بــه لحــاظ ماهيــت بــا آنچــه اكنــون هســت بســيار متفــاوت
خواهــد بــود .وي خاطرنشــان كــرد :بــراي مديريــت شــبكه
بــرق كشــور مــا نيازمنــد مهندســي مجدد شــبكه هســتيم و
ايــن كار بســيار طاقتفرســا و بزرگــي اســت .وزيــر نيــرو در
ادامــه بــا اشــاره بــه راهانــدازي شــبكه جديــد ديســپاچينگ
زنجــان در روزهــاي آتــي گفــت :ديســپاچينگ زنجــان و
مراحــل ســاخت آن بــه جــاي خوبــي رســيده و مــا بنــا
داريــم بــا توجــه بــه گشــايش حاصــل شــده در حــوزه
سياســت خارجــي در ســالهاي اخيــر از برندهــاي معتبــر
خارجــي بــراي تجهيــز آن اســتفاده كنيــم.
تشريح پتانسيلهاي نفت ايران در اجالس ساالنه
انرژي
ايلنــا| معــاون وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رييــس
هيــات عامــل ايــدرو طــي ســخنراني در كنفرانــس
بينالمللــي انــرژي كــه در نــروژ برگــزار شــد از شــركتهاي
جهانــي فعــال در حــوزه نفــت،گاز و پتروشــيمي بــراي
ســرمايهگذاريهاي كالن در ايــراندعــوت كــرد .منصــور
معظمــي كــه در كنفرانــس بينالمللــي ســاالنه بنيــاد ONS
در شــهر ســتوانگر كشــور نــروژ در جمــع ســرمايهگذاران
و فعــاالن خارجــي حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــيمي ســخن
ميگفــت ضمــن تشــريح چشــمانداز صنعــت نفــت ،گاز،
پااليــش و پتروشــيمي ايــران در چارجــوب ســيماي اقتصــاد
كشــور اظهــار كــرد :درحــال حاضــر بــا اتخــاذ تدابيــر
صحيــح و كارشناســي در حــوزه اقتصــاد ،رشــد اقتصــادي
ايــران از منفــي 6درصــد در ســال 1391بــه مثبــت
4.4درصــد در ســال  95افزايــش يافــت .رييــس هيــات
عامــل ايــدرو افــزود :برآوردهــاي بانــك جهانــي نشــان
ميدهــد كــه بــا حــذف تدريجــي تحريمهــا ،رشــد واقعــي
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 GDPايــران ميتوانــد در ســالهاي  2017و  2018بــه
ترتيــب بــه  5.1و  5.5درصــد برســدكه بــه آمــار مربــوط بــه
دوره پيــش از تحريمهــا نزديــك خواهــد بــود و بــه دليــل
كاهــش شــديد قيمتهــاي جهانــي نفــت و تحريمهــا،
درآمدهــاي نفتــي ايــران بيــن ســالهاي  92تــا  95از
 69ميليــارد بــه 33ميليــارد دالر كاهــش يافــت .وي ضمــن
تشــريح چشــمانداز 20ســاله صنعــت نفــت ايــران تاكيــد
كــرد :وزارت نفــت جمهــوري اســامي ايــران آمادگــي
جــذب حداقــل 180ميليــارد دالر ســرمايه در 5ســال آينــده
را داراســت.
 36مگاوات به ظرفيت شبكه برق كشور افزوده شد
ايلنــا| واحــد دوم گازي نيــروگاه ســيكل تركيبــي ســمنگان
و واحــد بخــار فــاز اول نيــروگاه ســيكل تركيبــي شــوباد
(كهنــوج) بــه ظرفيــت كل 326مــگاوات همزمــان بــه
شــبكه بــرق سراســري كشــور ســنكرون وصــل شــدند.به
گــزارش روابــط عمومــي و امــور بينالملــل شــركت مــادر
تخصصــي توليــد نيــروي بــرق حرارتــي بــا بهرهبــرداري از
واحــد دوم گازي نيــروگاه ســمنگان ،ظرفيــت توليــد بــرق
ايــن نيــروگاه بــه 332مــگاوات و ظرفيــت نيــروگاه ســيكل
تركيبــي شــوباد (كهنــوج) بــه 484مــگاوات رســيد .نيــروگاه
ســيكل تركيبــي كهنــوج توســط بخــش خصوصــي در دو
واحــد گازي و يــك واحــد بخــاري در كيلومتــر 15جــاده
كهنــوج بــه جيرفــت در اســتان كرمــان و نيــروگاه ســيكل
تركيبــي ســمنگان در كيلومتــر 10جــاده ســيرجان بــه
كرمــان واقــع شــده اســت.
بــا بهرهبــرداري از ايــن واحدهــاي نيروگاهــي ،ســهم بخــش
خصوصــي در توليــد بــرق كشــور بــه 11785مــگاوات
در قالــب 77واحــد نيروگاهــي و ميــزان توليــد بــرق
توســط شــركت مــادر تخصصــي توليــد بــرق حرارتــي
بــه 37834مــگاوات (253واحــد) رســيده اســت .بــا
بهرهبــرداري از دوميــن واحــد گازي نيــروگاه ســيكل
تركيبــي ســمنگان بــه ظرفيــت 166مــگاوات ،بخــش گاز
ايــن نيــروگاه خصوصــي بــه ظرفيــت كل322مــگاوات
بــه طــور كامــل وارد مــدار شــبكه سراســري بــرق كشــور
شــد و طبــق پيشبينيهــاي صــورت گرفتــه ،بخــش
بخــار نيــروگاه ســيكل تركيبــي ســمنگان بــه ظرفيــت
160مــگاوات در تابســتان ســال آينــده بــه بهرهبــرداري
خواهــد رســيد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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وزارت نیرو بیش از 12
هزار میلیارد تومان بدهی
به نیروگاه های برق دارد

وزارت نیــرو نــرخ خریــد تضمینــی بــرق از نیــروگاه
هــای تولیــد پراکنــده را  10درصــد افزایــش داده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن وزارت خانــه
بیــش از  12میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی
بدهــی دارد و صالحــی عضــو هیئــت نماینــدگان
اتــاق تهــران معتقــد اســت ایــن وزارت خانــه بایــد
هرچــه زودتــر مطالبــات نیــروگاه هــای بــزرگ
کشــور را بپــردازد.
مجــری طــرح نیروگاههــای تولیــد پراکنــده توانیــر از
افزایــش  10درصــدی قیمــت خریــد تضمیــن بــرق از
نیــروگاه هــای تولیــد پراکنــده خبــر داده اســت .ســیدرضا
میــرزازاده حســینی بــا اعــام اینکــه ســال جــاری حــدود
 ۱۱۶۰مــگاوات موافقتنامــه جدیــد صــادر شــده و
حــدود  ۲۷۰مــگاوات نیــز قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق
منعقــد شــده اســت ،از اجــرای طرحهــای نیروگاههــای
تولیدپراکنــده در قالــب یکــی از طرحهــای اقتصــاد
مقاومتــی مطــرح خبــر داده اســت.
صالحــی نائــب رییــس کمیســیون انــرژی در گفــت و گــو

بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران در ایــن بــاره افزایــش
 ۱۰درصــدی قیمــت خریــد تضمینــی بــرق نیروگاههــای
تولیــد پراکنــده در ســالجاری اتفــاق خوبــی اســت امــا
مشــکل نیــروگاه هــای بخــش خصوصــی در رابطــه بــا
وزارت نیــرو بحــث دیرکــرد پرداخــت هــا و معوقــات وزارت
خانــه اســت .افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی بــرق پراکنــده
بــرای نیــورگاه هــای  8مــگاوات و  10مــگاوات و نیــروگاه
هــای کوچــک تولیــد بــرق خــوب اســت امــا مســئله اصلــی
پرداخــت بدهــی هــای وزارت خانــه بــه بخــش خصوصــی
اســت.
صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه طــور حتــم افزایــش نــرخ
خریــد تضمینــی بــرق بــه رشــد ســرمایه گــذاری و توســعه
نیــروگاه هــای کوچــک منجــر مــی شــود گفــت :توســعه
نیــروگاه هــای کوچــک در بســیاری از مناطــق کشــور الزم
اســت و در برخــی مناطــق در خطــوط انتقــال مــی تــوان
بــا راه انــدازی نیــروگاه هــای کوچــک انتقــال دیگــر پایــگاه
هــای انــرژی را کاهــش داد .بــرای افزایــش نــرخ خریــد
تضمینــی بــرق پراکنــده و تحقــق ایــن هــدف جانبــی بایــد

از دولــت تشــکر کــرد امــا وزارت خانــه نبایــد پرداخــت
فاکتورهــای بــرق را بــه تاخیــر بینــدازد .تاخیــر وزارت خانــه
در پرداخــت مطالبــات نیــروگاه هــای خصوصــی باعــث
افزایــش بهــره وام ایــن نیــروگاه هــا شــده اســت .بخــش
خصوصــی بــرای پیشــبرد پــروژه هایــش وام گرفتــه اســت و
تاخیــر در پرداخــت اقســاط منجــر بــه جریمــه ایــن بخــش
شــد هاســت.
صالحــی بــا اشــاره بــه بدهــی بیــش از  12هــزار میلیــارد
تومانــی وزارت خانــه بــه نیــروگاه هــای بــرق گفــت :بخــش
اعظــم بدهــی وزارت نیــرو ،مطالبــات معــوق نیــروگاه
هــای بــزرگ بــرق در کشــور اســت و ســهم نیــروگاه هــای
کوچــک و تولیــد پراکنــده بــرق از  12هزارمیلیــارد تومــان
بدهــی ایــن وزارت خانــه کمتــر اســت.
گفتنــی اســت وزارت نیــرو بــا  33هــزار میلیــارد تومــان
بدهــی بــه بانــک هــا و پیمــان کاران و تامیــن کننــدگان
و  15هــزار میلیــارد تومــان کســری ســرمایه گــذاری بــه
دولــت یازدهــم تحویــل داده شــده اســت و ایــن وزارت
خانــه یکــی از پــر مشــکل تریــن وزارت خانــه هاســت.

عقبماندگي 10درصدي
در رشد صادرات

رشــد داشــته و بــر ايــن اســاس 10درصــد از برنامــه عقــب
هســتيم .بنابــر اطالعــات اعالمــي از ســوي ســازمان توســعه
تجــارت ،صــادرات  50ميليــارد دالري كاالي غيرنفتــي و
صــادرات 15ميليــارد دالري خدمــات فنــي و مهندســي در
ســال جــاري برنامهريــزي شــده اســت.

ســال جــاري بــه 900ميليــون دالر رســيده كــه پيشبينــي
ميكنيــم در پايــان ســال بــه 3ميليــارد دالر برســد كــه
نشــاندهنده رشــد  50درصــدي اســت ،امــا ظرفيــت بــراي
صــادرات بــه ايــن كشــورها بيــش از اينهاســت .خســروتاج
بــه تاثيرگــذاري و نقشآفرينــي چهــار عنصــر در صــادرات
اشــاره كــرد و گفــت :عنصــر اول در زمينــه توســعه
صادراتــي كاالســت و بايــد ظرفيتهــاي ايــن عنصــر
شناســايي و براســاس نيازهــاي كشــورهاي همســايه تعريــف
شــود .خســروتاج گفــت :مقايســه تطبيقــي در ســازمان
توســعه تجــارت در ايــن زمينــه انجــام شــده و مشــخص
كردهايــم كــه نيازهــاي اوليــه واردات كشــورهاي همســايه
از جملــه روســيه و تركيــه چيســت .وي خاطرنشــان كــرد:
نيازهــا همــه ســال تغييــر ميكنــد و اولويتهــا عــوض
ميشــود از ايــن رو همــه بايــد در تشــخيص ظرفيتهــاي
ايــن بخــش تــاش كننــد .رييــس ســازمان توســعه تجــارت
اظهــار كــرد :مقصــد كاال ،عنصــر دومــي اســت كــه بايــد
بــر اســاس آن طرفهــاي تجــاري تعريــف شــوند و تمــام
دســتگاهها ميتواننــد ايــن اقــدام را انجــام و خريــداران را
تشــخيص دهنــد .خســروتاج گفــت :عنصــر ســوم شناســايي
فعــاالن ايــن صنعــت اســت ،زيرا كــه عدهيــي بــازار را خراب

ميكننــد و بــا تقلــب اعتبــار را از بيــن ميبرنــد و اگــر
قــرار اســت فعــاالن تجــاري بــه عنــوان ســفيران اقتصــادي
كشــور در كشــورهاي خــارج باشــند ،بايــد از ســوي ســفيران
و نماينــدگان جمهــوري اســامي پايــش شــوند و ايــران
بايــد از برنــد و نــام و نشــان مشــخصي در عرصــه تجــارت
برخــوردار شــود .وي از چگونگــي صــدور كاال و خدمــات بــه
عنــوان عنصــر چهــارم و مهــم در عرصــه صــادرات نــام بــرد
و گفــت :زمانــي كــه كاال ،مقصــد و فعــال مشــخص اســت
بايــد نحــوه مشــخص شــدن بســتر مقرراتــي انجــام شــود
و متولــي مذاكرهكننــده دربــاره تعرفههــا ،ترانزيــت و
تســهيالت رواديــد مشــخص شــود .خســروتاج همچنيــن
تصريــح كــرد :بايــد مراقــب بــود افــراد صالحيـتدار و واجــد
شــرايط حضــور در بازارهــاي بينالمللــي ،كاال و خدمــات
ايرانــي را در خــارج ارائــه دهنــد و بــراي ايــن امــر نيــاز
بــه تعريفــي بــراي فعــاالن ايــن حــوزه داريــم .وي گفــت:
ديــده شــده بعضــي افــراد بــا رفتــار و اقدامهــاي خــود بــه
فرهنــگ صادراتــي ايــران لطمــه زدهانــد ،از ايــن رو مــا در
تالشــيم در مســيري حركــت كنيــم كــه دولــت تنهــا از
صادركننــدگان بــا صالحيــت و داراي نــگاه ملــي حمايــت
كنــد.

بــر اســاس اعــام متوليــان حــوزه تجــارت خارجــي
كشــور ،بــراي دســتيابي بــه صــادرات غيرنفتــي
130ميليــارد دالري در پايــان برنامــه ششــم نيــاز اســت
كــه ســاالنه بهطــور متوســط 20درصــد رشــد صادراتــي
داشــته باشــيم .ايــن در شــرايطي اســت كــه براســاس آمــار
5ماهــه گمركهــاي كشــور ،صــادرات تنهــا 10درصــد

2ميليارد دالر صادرات به  5كشور شمالي
مجتبــي خســروتاج در نشســت منطقهيــي اســتانداران،
ســفيران و نمايندگيهــاي جمهــوري اســامي در
كشــورهاي منتخــب در تبريــز بــا اشــاره بــه آمــار فــوق
اضافــه كــرد :در حــال حاضــر برخــي كشــورهاي همســايه
بــاالي 200ميليــارد دالر صــادرات دارنــد و مــا اگــر بتوانيــم
در 5ســال آينــده بــه 130ميليــارد دالر برســيم ،بــاز رقــم
قابــل قبولــي نيســت .وي بــه حضــور ســفيران ايــران در پنج
كشــور روســيه ،تركيــه ،آذربايجــان ،ارمنســتان و گرجســتان
در نشســت امــروز اشــاره كــرد و گفــت :در محــدوده پنــج
كشــور كــه دور هــم جمــع شــدهايم در ســال گذشــته و
بــر اســاس آمــار گمــركات ،در بحــث صــادرات غيرنفتــي
2ميليــارد دالر بــه ايــن كشــورها صــادرات داشــتيم كــه رقم
چندانــي نيســت .وي ادامــه داد :امــا ايــن رقــم در  4مــاه اول

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ورود کرهایها به هوشمندسازی
شبکه برق ایران
طــرح هوشمندســازی شــبکه برقــی ایــران کــه از ســوی
وزارت نیــرو در طــول ســالهای گذشــته کلیــد خــورده
و در برنامهریزیهــای کالن بناســت بــه تمــام مشــترکان
برســد ،بــا حضــور ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی داخلــی
و همچنیــن شــرکتی از کــره جنوبــی ســرعت خواهــد
گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،چیتچیــان  -وزیــر نیــرو – در طــول
ســالهای گذشــته بارهــا اعــام کــرده کــه یکــی از دالیــل
عقبماندگــی ایــران از سیســتمهای روز در دنیــا
عــدم دسترســی بــه شــبکه هوشــمند برقرســانی بــوده
است.
از ایــن رو یکــی از اصلیتریــن اولویتهایــی کــه ایــن
وزارتخانــه در حــوزه شــبکه بــرق تعریــف کــرده تــاش
بــرای ســرعت دادن بــه اجــرای ایــن پــروژه در سراســر
ایــران بــوده اســت .طرحــی کــه بــه نظــر میرســد بــا
توجــه بــه دو محدودیــت عمــده بایــد از ســمت دولــت بــه
بخــش خصوصــی انتقــال پیــدا کنــد.
در وهلــه اول پیشبینیهــا از هزینــه مــورد نیــاز بــرای
هوشمندســازی کل شــبکه بــرق ایــران حــدود  10میلیــارد
دالر تخمیــن زده میشــود کــه ایــن رقــم ســرمایهگذاری
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی اقتصــادی دولــت امکانپذیــر
نیســت .از ســوی دیگــر نیــز طبــق قانــون شــرکت توانیــر از
ســرمایهگذاری مســتقیم در عرصــه هوشمندســازی شــبکه
بــرق نهــی شــده و براســاس اصــل  44قانــون اساســی
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی بایــد در ایــن حــوزه ورود
کننــد.
در ایــن راســتا و در جریــان مذاکراتــی کــه شــرکت
کنتورســازی ایــران بــا شــرکت کپکــو کــره جنوبــی داشــته
بناســت در قالــب یــک کنسرســیوم طــرح هوشمندســازی
شــبکه برقــی کشــور بــا حضــور ایــن شــرکتها کلیــد
خــورده و در آینــده نزدیــک بــرای تمــام کنتورهــا اعــم از
کنتورهایــی بــا ظرفیــت بــاال و کنتورهــای خانگــی عرضــه
شــود.
براســاس تفاهمنامــهای کــه در طــول روزهــای آینــده
میــان ایــن دو شــرکت نهایــی خواهــد شــد کار در چهــار

حــوزه پیگیــری ســاخت کنتــور هوشــمند ،ارتباطــات
و زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات مربــوط بــه ایــن
حــوزه ،دانــش فنــی و مهندســی ایــن صنعــت و همچنیــن
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی بــه جــای دولتــی در
دســتور کار قــرار گیــرد و در حــوزه فــن آوری اطالعــات
اپراتــور ایرانــی تالیــا بــه ایــن کنسرســیوم ورود خواهــد
کــرد.
ایــن طــرح کــه پــس از دریافــت مجــوز نهایــی از توانیــر کار
خــود را بــه شــکل رســمی آغــاز میکنــد ،در زمانــی ســه تــا
هفتــه ســاله برنامــه ریــزی شــده و در طــول ایــن زمــان روی
کنتورهــای خانگــی تمرکــز خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در طــول ماههــای گذشــته طــرح
هوشمندســازی شــبکه بــرق بــه شــکل پایلــوت در چنــد
شــهر آغــاز بــه کار کــرده و حتــی در اســتانی ماننــد تهــران
بــر اســاس اظهــارات مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران
حــدود  50درصــد از مســیر را طــی کــرده اســت .کاهــش
خاموشــی ،کاهــش تلفــات شــبکه و کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــهای از طریــق اســتفاده از منابــع مختلــف انــرژی
ماننــد منابــع تجدیدپذیــر بخشــی از مزایایــی اســت کــه
باعــث شــده بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه جهــان به
ســمت هوشمندســازی شــبکه بــرق حرکــت کننــد.

جزییات صادرات گاز ایران به
گرجستان

بــه گــزارش ایرنــا ،گرجســتان از تــازه تریــن مشــتریان گاز
ایــران بــه شــمار مــی رود کــه بــا هــدف مصــرف نیروگاهــی،
واردات گاز را از کشــورمان آغــاز کرده اســت.
قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــا دولــت گرجســتان امضــا
نشــده بلکــه یــک شــرکت خصوصــی بــا نــام جــی آی ای
ســی ( )GIECاقــدام بــه واردات گاز از ایــران کــرده اســت.
علیرضــا کاملــی مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز
ایــران پیــش از ایــن از امضــای قــرارداد صــادرات گاز ایــران
بــه شــرکت جی.آی.ای.ســی ( )GIECگرجســتان خبــر
داده و گفتــه بــود :بــر اســاس ایــن قــرارداد حجــم گاز
ارســالی بــرای یــک دوره چهــار ماهــه  40میلیــون متــر
مکعب اســت.
وی ایــن قــرارداد را آزمایشــی نامیــده و اعــام کــرده
بــود :اجرایــی شــدن ایــن قــرارداد مشــروط بــه دریافــت

انـرژی
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مجوزهــای الزم از ارمنســتان اســت.
وزارت نفــت ایــران بــه نقــل از پایــگاه خبــری «پــان
آرمنیــن» ،گــزارش داده اســت :هزینــه واردات گاز
گرجســتان از ایــران از مســیر ارمنســتان در  6مــاه نخســت
ســال جــاری میــادی بــه  6میلیــون و  ٢٠٠هــزار دالر
رســید.
مجمــوع گازی کــه گرجســتان از مســیر ارمنســتان از ایــران
در شــش مــاه نخســت ســال جــاری میــادی وارد کشــور
خــود کــرده  24میلیــون و  ٧٠٠هــزار متــر مکعــب بــوده
است.
پایــگاه پــان آرمنیــن مدعــی شــده گرجســتان بــرای
هــر هــزار متــر مکعــب گاز دریافتــی از ایــران  250دالر
پرداختــه اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت  GIECگرجســتان کــه اقــدام به
واردات گاز از ایــران کــرده اســت ،در زمینــه تولیــد ،انتقــال
انــرژی ،تاسیســات برقابــی و نیــروگاه فعالیــت مــی کنــد؛
همچنیــن واردات و توزیــع گاز بــرای مشــتریان صنعتــی
نیــز جــزو فعالیــت هــای ایــن شــرکت اســت.
ایــران عــاوه بــر مذاکــره بــا ایــن شــرکت خصوصــی گرجی،
مذاکراتــی را نیــز بــا دولــت ایــن کشــور بــرای صــادرات گاز
انجــام داده کــه البتــه هنــوز نهایی نشــده اســت.
«کاخــا کاالدزه» وزیــر انــرژی گرجســتان نیــز پیــش از ایــن
اعــام کــرده بــود :احتمــال مــی رود گرجســتان در
آینــده خریــدار گاز طبیعــی ایــران باشــد.
وی افــزوده بــود :گرجســتان کــه جایگزیــن دیگــری نــدارد،
مــی توانــد از طریــق آذربایجــان یــا ارمنســتان از ایــران گاز
بخــرد .ایــن یــک پــروژه بلندمــدت اســت کــه بایــد بــه دقت
روی آن کار شــود.
هــم اکنــون بزرگتریــن خریــدار گاز ایــران کشــور ترکیــه
اســت کــه روزانــه حــدود  30میلیــون مترمکعــب گاز از
ایــران وارد مــی کنــد.

حمایت بخش خصوصی
ازقراردادهای جدید نفتی

ایرنــا -انجمــن شــرکت هــای مهندســی و پیمانــکاری
نفــت،گاز و پتروشــیمی بــا ارســال نامــه ای بــه مرکــز
پژوهــش هــای مجلــس تهیــه ســاختار جدیــد قراردادهــای
نفتــی را یــک گام بــه جلــو در صنعــت نفت کشــور دانســت
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و اجرایــی شــدن ایــن قراردادهــا و پــروژه هــا را بــه عنــوان
 .موتــور اصلــی رونــق کســب و کار ارزیابــی کــرد
بــه گــزارش ایرنــا ،براســاس نامــه مزبــور ،تهیــه و انتشــار
ســاختار جدیــد قراردادهــای نفتــی یــک گام بــه جلــو در
صنعــت نفــت کشــور تلقــی و بــدون شــک تهیــه و ایجــاد
ســاختار آن هــم در ســطح بســیار وســیع ملــی توســط
.وزارت نفــت ،کاری ارزشــمند ارزیابــی شــده اســت
براســاس ایــن نامــه ،وزارت نفــت و تهیــه کننــدگان
مجموعــه قراردادهــای مربوطــه ،اعتقــاد و اصــراری ندارنــد
کــه متــون تهیــه شــده بــدون عیــب و نقــص بــوده و بایــد
بــدون کــم و کاســت بایــد اجرایــی شــود ،بلکــه ورود بــه
ایــن بحــث توســط همــه منتقــدان بایــد بــا یــک نــگاه
بیطرفانــه و کارشناســی و بــا حفــظ منافــع ملــی و نظــام و
.در یــک فضــای تعاملــی صــورت گیــرد
انجمــن شــرکت هــای مهندســی و پیمــان کاری نفــت،
گاز و پتروشــیمی نهایــی شــدن قراردادهــای جدیــد نفتــی
را اولویتــی جــدی در اســتفاده حداکثــری از میادیــن
مشــترک بــا کشــورهای همســایه دانســته و اعــام کــرد،
قراردادهــای جدیــد نفتــی بــه ویــژه در میادیــن مشــترک
کــه از ســوی همســایگان بــا ســرعت باالیــی در حــال بهــره
بــرداری اســت ،بایــد ســریعتر نهایــی و توســط وزارت نفــت
.عملیاتــی شــود
تشــکل مزبــور در نامــه خــود آورده اســت :بــا توجــه بــه
رســیدن بــه دوران گــذار از تحریــم هــای ناعادالنــه غــرب
و همچنیــن شــرایط خــاص انتقــال ناصحیــح پــروژه هــای
صنعــت نفــت و گاز کشــور در یــک دهــه گذشــته بیــن
بخــش خصوصــی و دیگــر بخــش هــا توســط وزارت نفــت،
در واقــع بخــش خصوصــی بــا رکــود قابــل توجهــی روبــرو
.است
انجمــن شــرکت های مهندســی و پیمان کاری نفــت ،گاز و
پتروشــیمی در ایــن نامــه تاکیــد کــرد :الزم اســت ســریعتر
پــروژه هــای صنعــت نفــت بــه عنــوان موتــور اصلــی رونــق
.کســب و کار بــه گــردش کامــل درآید
بــه گــزارش ایرنــا ،هیــات دولــت بــه تازگــی کلیــات
قراردادهــای جدیــد نفتــی را بــه تصویــب رســانده و قــرار
اســت بــا طــی ســایر مراحــل قانونــی ،نخســتین مناقصــه
بیــن المللــی صنعــت نفــت در هفتــه پایانــی مهرمــاه
امســال برگــزار شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جهانگیری:
سیاست دولت تنوع بخشی
به تولید انرژی است
اایرنــا -معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت :یکــی
از سیاســت هــای جــدی دولــت ،تنــوع بخشــی بــه
تولیــد انــرژی اســت کــه اکنــون بخــش اصلــی انــرژی
کشــور از تبدیــل مــواد فســیلی نفــت و گاز بــه بــرق،
بــه دســت مــی آیــد.
بــه گــزارش ایرنــا اســحاق جهانگیــری روز شــنبه در فــرودگاه
بوشــهر در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران افــزود :هــم اینــک بیــش
از  75هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی کشــور بــه طــور
عمــده بــا گاز تامیــن مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز بــه نیــت آغــاز عملیــات اجرایــی
 2واحــد جدیــد نیــروگاه اتمــی بــه اســتان بوشــهر ســفر کــرده
ام یادآورشــد :در مطالعاتــی کــه انجــام گرفتــه ایــن امــر بایــد

نرخ خرید تضمینی برق تولید
پراکنده افزایش یافت

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
ســیدرضا میــرزازاده حســینی دربــاره آخریــن وضعیــت نصــب
و راه انــدازی نیروگاههــای تولیــد پراکنــده بــرق در کشــور،
گفــت :تاکنــون حــدود  ۷۴۰۰مــگاوات موافقتنامــه احــداث
نیــروگاه در کشــور صــادر شــده کــه حــدود  ۴هــزار مــگاوات
آن منجــر بــه صــدور پروانــه احــداث شــده و ایــن بدیــن
معناســت کــه زمیــن ،وضعیــت گازرســانی و طــرح اتصــال بــه
شــبکه ایــن نیروگاههــا مشــخص شــده اســت.
مجــری طــرح نیروگاههــای تولیــد پراکنــده توانیــر بــا بیــان
اینکــه از ایــن میــزان حــدود  ۲۸۰۰مــگاوات بــه قــرارداد
خریــد تضمینــی بــرق تبدیــل شــده اســت ،تصریــح کــرد:
هــم اکنــون  ۶۵۰مــگاوات نیــروگاه تولیــد پراکنــده بــه
بهرهبــرداری رســیده کــه  ۷۰مــگاوات آن امســال بــه شــبکه
سراســری پیوســت.

انـرژی

شماره چهل و هشت //هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و پنج

متنــوع شــود و بــه ســمت انــرژی هــای تجدیــد پذیــر برویــم
کــه یکــی از آنهــا نیــروگاه هــای اتمــی اســت.
معــاون اول رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد :بــا ســاخت نیــروگاه
هــای اتمــی افــزون بــر تثبیــت پایــداری شــبکه در مصــرف
مــواد فســیلی صرفــه جویــی و همچنیــن بــه جهــت محیــط
زیســتی بــرای کشــور بســیار مهــم اســت .
وی اظهارامیــدواری کــرد ،دولــت توفیــق پیــدا کنــد در ســایر
نقــاط کشــور نیــز نیــروگاه هــای اتمــی ،بــادی و خورشــیدی
را توســعه دهــد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه انجــام ایــن اقــدام هــا در
راســتای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت گفــت :بــا راه
انــدازی نیــروگاه هــای جدیــد هــم بــه جهــت توســعه علــم و
فنــاوری و دسترســی کشــور بــه فنــاوری هــای برتــر و روز دنیــا
و هــم مــواد خــام را مــی تــوان بــه صنایــع پیشــرفته تبدیــل و
صــادرات انجــام دهیــم از بــاب اینکــه مــواد خــام ،گاز و نفــت را
تبدیــل بــه بــرق و مــواد پتروشــیمی و مــوادی بــا ارزش افــزوده
بــاال و هــم بــرای پایــداری انــرژی کشــور مفیــد اســت.
وی افــزود :تصمیــم هــای خوبــی امــروز بــرای تحقــق سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی در کشــور گرفتــه شــده کــه مهمتریــن
آن در ســال جــاری بــه حرکــت درآوردن اقتصــاد کشــور،

تولیــد داخلــی و افزایــش صــادرات بــوده کــه عملکــرد تاکنــون
بســیار خــوب بــوده اســت.
معــاون اول رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود یــادآور شــد :بســیار خوشــحال هســتم در آســتانه عیــد
قربــان خداونــد توفیــق داد در خدمــت مــردم اســتان بوشــهر
باشــیم .
وی گفــت :مــردم اســتان بوشــهر در طــول تاریــخ همــواره
نقــش بســیار بــزرگ و درخشــنده داشــتند و حضورشــان در
همــه عرصــه هــا تاثیــر گــذار بــوده اســت .
جهانگیــری یادآورشــد:از طرفــی اســتان بوشــهر پایتخــت و
قلــب انــرژی کشــور اســت و مهمتریــن منابــع نفــت و گاز
کشــور در ایــن اســتان قــرار دارد.
وی گفــت :کانــون اصلــی توســعه ایــران از اســتان بوشــهر
اســت کــه شــعاع توســعه و حرکــت بــه ســایر نقــاط کشــور
در حــال انجــام اســت.
بــا ســاخت و راه انــدازی ایــن  2واحــد جدیــد نیروگاهــی ،در
مجمــوع یــک هــزارو  57مــگاوات بــرق بــه ظرفیــت تولیــد
انــرژی کشــور اضافــه22 ،میلیــون بشــکه نفــت صرفــه جویــی
و از تولیــد  21میلیــون تــن گاز گلخانــه ای جلوگیــری خواهــد
شــد.

ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه ســال جــاری حــدود
 ۱۱۶۰مــگاوات موافقتنامــه جدیــد صــادر شــده و حــدود
 ۲۷۰مــگاوات نیــز قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق منعقــد
شــده اســت ،اظهــار داشــت :اجــرای طرحهــای نیروگاههــای
تولیدپراکنــده در قالــب یکــی از طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی
مطــرح و در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی تأییــد شــده
است.
وی افــزود :تعهــد وزارت نیــرو در ایــن زمینــه بهرهبــرداری از
 ۳۰۰مــگاوات نیروگاههــای تولیــد پراکنــده در ســال  ۹۵اســت
کــه تاکنــون  ۷۰مــگاوات آن وارد مــدار شــده اســت.
میــرزازاده بــا اعــام اینکــه تجهیــزات و امکانــات الزم در
ســاختگاه ســایر نیروگاههــا مســتقر هســتند و بــر
اســاس برنامهریزیهــای انجــام گرفتــه بــه اهــداف
مــورد نظــر تــا پایــان ســال جــاری میرســیم ،از افزایــش
بیــش از  ۱۰درصــدی نــرخ خریــد تضمینــی بــرق نیروگاههــای
تولیــد پراکنــده در ســال جــاری خبــر داد و یــادآور شــد :ســال
گذشــته بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت انــرژی تولیــدی ایــن
نیروگاههــا بــا قیمــت  ۹۰۰ریــال خریــداری میشــد کــه در

ســال جــاری ایــن رقــم بــه  ۹۹۶ریــال بــه ازای هــر کیلــووات
ســاعت انــرژی افزایــش یافــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق در
صورتــی منعقــد میشــود کــه مالــکان از مولدهــای نــو و
راندمــان بــاال اســتفاده کننــد ،تاکیــد کــرد :بــا افزایــش
راندمــان کــه ازطریــق تبدیــل نیروگاههــای تولیــد پراکنــده
بــه ســامانههای تولیــد بــرق و حــرارت بــه صــورت همزمــان
( )CHPانجــام میگیــرد ،تــا  ۲۰درصــد نــرخ خریــد بــرق
افزایــش مییابــد؛ بــه عبــارت دیگــر متناســب بــا بازیافــت
حــرارت تــا ســقف  ۲۰درصــد نــرخ خریــد تضمینــی افزایــش
مییابــد.
ایــن مقــام مســئول بــا یــادآوری اینکــه بــر اســاس تمهیــدات
انجــام گرفتــه از ســال گذشــته صــدور مجوزهــا و قراردادهــای
خریــد تضمینــی نیروگاههــای تولیدپراکنــده بــه برقهــای
منطقــهای و شــرکتهای توزیــع تفویــض شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :بــر ایــن اســاس متقاضیــان میتواننــد بــا
مراجعــه بــه شــرکت توزیــع منطقــه مــورد نظــر نســبت بــه
ثبــت درخواســت خــود اقــدام کننــد.
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بازار روسیه در اولویت صادرات
غیرنفتی ایران
مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات کاال ســازمان توســعه تجــارت
بــا بیــان اینکــه بــازار روســیه از اهــداف اولویــت دار در حــوزه
صــادرات غیرنفتــی اســت ،گفــت :هنــوز میــزان صــادرات مــا
بــه روســیه بــا اهــداف مــد نظــر فاصلــه دارد.
محمــود بــازاری در ارزیابــی رونــد تجــاری میــان تهــران و
مســکو ،گفــت :بــازار روســیه از اهــداف اولوی ـتدار ایــران در
حــوزه صــادرات غیرنفتــی بــه ویــژه محصــوالت کشــاورزی و
غذایــی اســت بــه طــوری کــه در ســه ســال گذشــته در راس
سیاســتها و برنامههــای حمایتــی و تشــویقی دولــت ،وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و ســازمان توســعه تجــارت ایــران
قــرار داشــته اســت.
وی گفــت :در راســتای توســعه نفــوذ بنگاههــا و محصــوالت
کشــاورزی و غذایــی کشــورمان در بــازار روســیه اقدامــات
متعــددی از جملــه اعــزام و پذیــرش هیاتهــای تجــاری،
راهانــدازی خطــوط منظــم دریایــی و هوایــی ،توافقــات
قرنطین ـهای ،بهداشــتی ،گمرکــی ،بانکــی و تجــاری بــا هــدف
تســهیل مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور بــا همــکاری
دســتگاههای اجرایــی ذیربــط ،ســفارت ایــران در مســکو ،اتــاق
ایــران و تشــکلهای صادراتــی بخــش خصوصــی انجــام شــده
اســت.
مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات کاال ســازمان توســعه تجــارت
بــا اعــام اینکــه بــا تمــام اقدامــات انجــام شــده ،هنــوز
میــزان صــادرات کشــورمان بــه روســیه بــا اهــداف مــد نظــر
فاصلــه دارد ،اظهــار داشــت :بسترســازی بــه منظــور حضــور
مســتقیم بنگاههــای توانمنــد صادراتــی در بــازار روســیه و
تــدارک و صــدور محصــوالت مــورد نیــاز روســیه براســاس
ذائقــه مصرفکننــدگان و اســتانداردهای خــاص ایــن بــازار
از مهمتریــن الزامــات گســترش بــازار ایــران در حوزههــای
کشــاورزی و مــواد غذایــی بــازار روســیه اســت.
بــازاری یــادآور شــد :از آنجــا کــه یکــی از اهداف و سیاسـتهای
اصلــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران هدایــت و حمایــت از
بنگاههــای صادراتــی بــرای حضــور مســتقیم و مســتمر در
بازارهــای هــدف از طریــق شــرکت در نمایشــگاههای تخصصــی
بینالمللــی و یــا بازدیــد از ایــن رویدادهــا اســت ،کشــورمان در
نمایشــگاه مســکو بــا برنامهریــزی وارد شــده اســت
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تغییر ساختاری در صنعت برق مشکالت را
برطرف میکند

درحالــی کــه زمزمههــای حاکــی از ایجــاد تغییــر و
تحــوالت در ســاختار صنعــت بــرق بیــش از پیــش جــدی
بــه نظــر میرســد ،تــا شــاید ایــن اتفــاق بتوانــد جرق ـهای
بــرای ارتقــا صنعــت بــرق ایــران باشــد ،یــک کارشــناس
.متقــد اســت ایــن تغییــرات بــه نفــع اســت
بهگــزارش ایســنا ،درحالــی کــه از مدتهــا پیــش اعــام
شــده بــود کــه قــرار اســت توانیــر بــه عنــوان متولــی
صنعــت بــرق کشــور بــه ســه شــرکت مجــزای مدیریــت
تولیــد ،مدیریــت انتقــال و مدیریــت توزیــع بــرق تبدیــل
شــود ،بــه نظــر میرســد چندمــاه پــس از ایجــاد شــرکت
مادرتخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی ،تشــکیل دو شــرکت
توزیــع و انتقــال بــرق بــا کنــدی مواجــه شــد ،موضوعــی
کــه اکنــون بــا تغییــرات جدیــد مدیریتــی در صنعــت بــرق
.بــار دیگــر در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت
همایــون حائــری ،مدیرعامــل ســابق توانیــر کــه ایــن
روزهــا بــه مدیــر مــورد اعتمــاد وزیــر نیــرو بــدل شــده تــا
ظــرف دو ســال اخیــر ،چنــد حکــم مســئولیتی جدیــد را
از چیتچیــان دریافــت کنــد امــروز (شــنبه) بــر کرســی
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران تکیــه زد تــا بــار دیگــر
موضــوع تغییــرات ســاختاری در صنعــت بــرق مــورد توجــه
قــرار بگیــرد .تغییراتــی کــه برخــی کارشناســان انتقاداتــی
را بــر آن وارد میداننــد و برخــی دیگــر ،از آن بــه عنــوان
گامــی بــرای تخصصیشــدن مدیریــت در صنعــت بــرق

.یــاد میکننــد
در ایــن زمینــه مطهــری ،کارشــناس حــوزه بــرق معتقــد
اســت کــه تخصصــی شــدن مدیریــت امــور در صنعــت بــرق
.میتوانــد گام موثــری بــرای ایــن صنعــت تلقــی شــود
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته تفکیــک وظایــف در
حــوزه احــداث نیروگاههــا بهوجــود آمــد ،اظهــار کــرد:
ایــن اقــدام بســیار موثــر بــود بهطــوری کــه بســیاری از
.مشــکالت بــا انجــام ایــن کار برطــرف شــد
بــه گفتــه عضــو ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده بــرق،
زمانــی کــه شــرکت مادرتخصصــی بــرق حرارتــی ایجــاد
شــد شــاهد تاثیــرات بســیار مطلوبــی در ارتقــای صنعــت
بــرق کشــور بودیــم چراکــه بــی شــک صنعــت بــرق یــک
حــوزه تخصصــی اســت و هرچــه تفکیــک وظایــف صــورت
.بگیــرد میتــوان شــاهد نتایــج بهتــری بــود
بهگــزارش ایســنا ،در حــال حاضــر شــرکت توانیــر،
همچنــان مســئولیت بخــش انتقــال و توزیــع بــرق کشــور
را در اختیــار دارد ،ایــن درحالــی اســت کــه وزارت نیــرو
طرحــی را در حــال بررســی دارد تــا بــا تشــکیل شــرکت
مادرتخصصــی توزیــع بــرق ،توانیــر در بخــش انتقــال و
فــوق توزیــع متمرکــز شــود .ایــن در حالــی اســت کــه
چنــدی پیــش نیــز مســولیت تولیــد نیــز از توانیــر گرفتــه
و بــه شــرکت مــادر تحصصــی تولیــد بــرق حرارتــی واگــذار
.شد

انـرژی
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وزیر نیرو:
نیازمند مهندسی مجدد
شبکه برق کشور هستیم
مدیرعامــل جدیــد شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق
ایــران پیــش از ظهــر امــروز بــا حضــور وزیــر نیــرو
معرفــی شــد.
بهگــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو
امــروز (شــنبه) در آییــن تودیــع و معارفــه مدیــرت
تولیــد شــبکه بــرق ایــران اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه
الــزام مجلــس مبنــی بــر عــدم حضــور یــک نفــر در
هیئــت مدیــره دو شــرکت و بــا توجــه بــه بازگشــت
مهنــدس ریاحــی بــه مشــهد ،همایــون حائــری بــه
مــدت  ۲ســال بــا حفــظ ســمت مشــاور وزیــر بــه
عنــوان مدیرعامــل مدیریــت تولیــد شــبکه بــرق
ایــران فعالیــت خواهنــد کــرد.
وی افــزود :اطمینــان داریــم حضــور مهنــدس حائــری
در شــرکت مهــم و حســاس مدیریــت تولیــد شــبکه
بــرق ایــران میتوانــد بســیار راهگشــا باشــد.
وزیــر نیــرو گفــت :امــروز شــبکه بــرق کشــور ،شــبکه
ده ســال پیــش نیســت؛ مــا در حــال حاضــر ،بیــش
از  ۷۵هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده بــرق در
کشــور داریــم و پیشبینــی میشــود تــا پایــان
برنامــه ششــم  ۲۶هــزار مــگاوات بــه میــزان کنونــی
اضافــه شــود.
چیتچیــان تصریــح کــرد :چنــد ســال دیگــر در
عمــل شــبکه بــرق کشــور بــه بیــش از  ۱۰۰هــزار
مــگاوات خواهــد رســید و بالطبــع مدیریــت شــبکه بــه
لحــاظ ماهیــت بــا آنچــه کــه اکنــون هســت بســیار
متفــاوت خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بــرای مدیریــت شــبکه بــرق
کشــور مــا نیازمنــد مهندســی مجــدد شــبکه هســتیم
و ایــن کا ِر بســیار طاقــت فرســا و بزرگــی اســت.
وزیــر نیــرو در ادامــه بــا اشــاره بــه راهانــدازی شــبکه
جدیــد دیســپاچینگ زنجــان در روزهــای آتــی ،گفت:
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دیســپاچینگ زنجــان و مراحــل ســاخت آن بــه جــای
خوبــی رســیده اســت و مــا بنــا داریــم بــا توجــه بــه
گشــایش حاصــل شــده در حــوزه سیاســت خارجــی
در ســالهای اخیــر ،از برندهــای معتبــر خارجــی
بــرای تجهیــز آن اســتفاده کنیــم.
وی تأکیــد کــرد :در مقطــع کنونــی ،میبایســت
مدیــران شــبکه تولیــد بــرق کشــور عــاوه بــر توســعه
کمــی بــه توســعه کیفــی شــبکه نــگاه ویــژه ای
داشــته باشــند.
وی افــزود :کاهــش تلفــات ،ارتقــای کیفیــت بــرق و
مدیریــت تقاضــا از جملــه برنامــه کلیــدی و جدیــدی
اســت کــه بایســت در رویکــرد کیفــی جدیــد مــورد
لحــاظ قــرار گیــرد.
چیتچیــان تصریــح کــرد :مســطح کــردن منحنــی
بــار بــرای مــا بســیار مهــم اســت و نبایســتی فرکانــس
شــبکه دارای تغییــرات زیــادی باشــد.
وی در ادامــه ضمــن تشــکر از خدمــات مهنــدس
ریاحــی در زمینــه مدیریــت مصــرف بــار در تابســتان
ســال جــاری گفــت :اگــر مدیریــت مصــرف بــار در
تابســتان ســال جــاری انجــام نمیشــد ،مــا بیــش از
 ۲هــزار مــگاوات خاموشــی را در ســطح کشــور تجربــه
میکردیــم؛ امــا خوشــبختانه بــا درایــت مهنــدس
ریاحــی و ســایر همــکاران از ایــن امــر جلوگیــری شــد
و مــا حتــی یــک ســاعت خاموشــی را تجربــه نکردیــم.
وزیــر نیــرو اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه ورود
بخــش خصوصــی بــه عرصــه تولیــد ،اقتــدار بخــش
دیســپاچینگ در نظــارت بــر تولیــد بــرق بســیار
میتوانــد راهگشــا باشــد و ایــن مســئله بــه نوعــی در
قانــون نیــز بــه آن تأکیــد شــده اســت.
وی تأکیــد کــرد :وزارت نیــرو و مدیریــت شــبکه
تولیــد بــرق بایســتی بــر تولیدکننــدگان و مصــرف
کننــدگان بــرق نظــارت دقیــق داشــته باشــد و ایــن
کار نیازمنــد جدیــت و ممارســت در ایــن امــر اســت.
چیتچیــان در پایــان ضمــن انتصــاب مهنــدس
حائــری بــه عنــوان مدیریــت جدیــد تولیــد شــبکه
بــرق ایــران ،از خدمــات شایســته مهنــدس ریاحــی
بــه عنــوان مدیــر ســابق ایــن شــرکت تقدیــر کــرد.
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توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در جمهــوری اســامی ایــران کــه
کشــوری در حــال توســعه و دارای اقتصــاد مبتنــی بــر نفت اســت،
بســیار ســخت ،تدریجــی و نیازمنــد همــکاری کلیــه بازیگــران
داخلــی ،ملــی و بیــن المللــی اســت .در همیــن رابطــه در ســالهای
اخیــر ،اقبــال خوبــی بــه حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر در ایــران
در بیــن سیاســتگذاران ،صنعتــکاران ،دانشــگاهیان و پژوهشــگران
شــده است.
در همیــن راســتا ،انجمــن حمایــت از انرژی¬هــای تجدیدپذیــر
ایــران به¬منظــور جلــوه دادن عــزم ملــی ایــران در توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیــر و ایجــاد تصویــر باثبــات و برنامــه ریــزی
شــده بــرای ســرمایهگذاران ،هماهنــگ ســازی و هدایــت کالن
تعامــات بیــن المللــی کشــور در ایــن حــوزه ،آگاهیبخشــی
شــرکت¬ها و ســرمایه¬گذاران خارجــی نســبت بــه ابعــاد
مختلــف فضــای ســرمایه¬گذاری و پتانســیل شــرکت¬های
داخلــی در حــوزه انرژی¬هــای تجدیدپذیــر در ایــران ،بــا حمایــت
ســازمان¬های اصلــی توســعه انرژی¬هــای تجدیدپذیــر در کشــور
از قبیــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران ،معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای اقتصــادی و فنــی ایــران،
اقــدام بــه برگــزاری کنفرانــس بین¬المللــی در ایــن حــوزه در
آذرمــاه  1395کــرده اســت .لــذا از فعالیــن ایــن حــوزه دعــوت
میشــود کــه در ایــن کنفرانــس بیــن المللــی حضــور پررنگــی
داشــته باشــند.
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اقتصاد به زبان ساده
ایــن کتــاب تالیــف دکتــر شــون فلیــن و ترجمــه ی علــی فروزفــر اســت کــه بــا  5بخــش و بیســت فصــل در  450صفحــه توســط انتشــارات
مبلغــان بــه چاپ رســیده اســت.
نویســنده ایــن کتــاب ســعی کــرده بــه زبانــی کامـ ً
ا ســاده و قابــل درک بــرای همــه کســانی کــه شــاید بــا الفبــای علــم اقتصــاد آشــنایی
اندکــی دارنــد ،مفاهیــم و موضوعــات مرتبــط بــا ذکــر مثالهایــی عینــی از زندگــی مالــی و تجــاری روزمــره افــراد را توضیــح دهــد.
در واقــع بــرای کســانی کــه مایلنــد اطالعــات و شــناخت بیشــتری دربــاره ی بحــران هــای مالــی و گام هــای الزم بــرای غلبــه کــردن برآنهــا
داشــته باشــند ،بــه عنــوان یــک راهنمــای روزآمــد و پرفــروش بــا تکیــه براطالعــات و مطالــب پایــه ای درحــوزه ی اقتصــاد امــروز ،درک
روشــن و صحیحــی از شــیوه ی عمــل اقتصــاد و نحــوه ی تاثیرگــذاری آن بــر مســائل مالــی ارائــه مــی دهــد.
موضوعــات کلــی و کاربــردی نظیــر :اقتصــاد خــرد ،اقتصــادکالن ،رمزگشــایی رفتارمصــرف کننــده ،اســتفاده از مــدل عرضــه وتقاضــا،
شناســایی عوامــل ایجــاد تــورم ،درک سیاســت مالــی و سیاســت پولــی ،شــیوه ی مبــارزه ی دولــت بــا رکــود و بیــکاری ،کار کــرد نظــام
مالیاتــی و چرایــی بیــن الملــل از مهمتریــن عناویــن ایــن کتــاب هســتند کــه اطالعــات کاربــردی و جامعــی ارائــه مــی کنــد.
علــم کیمیایــی یکــی از موضوعــات مطــرح شــده در ایــن کتــاب اســت کــه بــه مخاطبــش مــی گویــد :کشــف کنیــد کــه چگونــه همــه ی
علــم اقتصــاد بــر محــور ایــن موضــوع مــی چرخــد و کیمیایــی چگونــه مــردم را وا میــدارد تــا بــرای رســیدن بــه کاالهــا و خدمــات مطلــوب
گزینــه هــای گوناگــون را بررســی کننــد.
رفتارشناســی مــی گویــد :چگونــه نظریــه هــای مربــوط بــه رفتــار اقتصــاد خــرد را یــاد بگیریــد تــا بهتــر درک کنیــد چــه عواملــی یــک
بنــگاه را بــر مــی انگیــزد تــا یــک ســتاده مفــروض را تولیــد کنــد و چگونــه خریــداران و فروشــندگان بــرای توزیــع آن ســتاده در بازارهــا
بــا هــم تعامــل مــی کننــد.
و آزمــون مســائل مــی گویــد :چگونــه از نظریــه از نظریــه هــای اقتصــاد خــرد بــرای شــفاف ســازی ماجراهــا و رویــداد هــای دنیــای واقعــی،
نظیــر هزینــه ی بــاالی بیمــه ی ســامت ،علــت دشــوار بــودن شناســایی یــک خــودرو کارکــرده ،بــا کیفیــت بــاال و بســیاری از مطالــب
دیگــر اســتفاده کنیــد.
توجــه کــردن بــه تصویــر بــزرگ از بــاال یــا همــان اقتصــاد کالن بــه مخاطــب ایــن دیــدگاه را مــی دهــد تــا دریابیــد کــه رشــد و ثبــات
اقتصــادی چگونــه در ســطوح بیــن المللــی بحــث و تحلیــل مــی شــود.
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