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اتاق ایران و بخش خصوصی
دکتر موسی غنینژاد

انتخــاب رئیــس جدیــد بــرای اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران بهدنبــال
اســتعفای ناخواســته و اضطــراری رئیــس پیشــین ،موضــوع ماموریــت اتــاق و
نقــش آن در اقتصــاد ملــی را بــار دیگــر بــرای فعــاالن اقتصــادی و افــکار عمومــی
مطــرح ســاخته اســت .اتاقهــای بازرگانــی بهطــور کلــی در همــه کشــورهای دنیــا
نماینــدگان بخــش خصوصــی و رابــط میــان فعــاالن اقتصــادی داخــل و خــارج از
یکســو و دولــت از ســوی دیگــر تلقــی میشــوند .بنــا بــر ویژگیهــای تاریخــی،
فرهنگــی و اقتصــادی میــزان حضــور و نقشآفرینــی اتاقهــا در جوامــع مختلــف
متفــاوت اســت.
بنابرایــن بهتــر اســت نقــش اتــاق در کشــور مــا از نظــر شــرایط عینــی اقتصــاد ملــی
ایــران و مســائل آن مطــرح شــود .مهمتریــن ویژگــی و بــه تبــع آن معضــل اقتصــاد
ایــران دولتــی بــودن یــا شــاید بهتــر بگوییــم دولتزدگــی آن اســت .اقتصــاد ایــران
دولــت زده اســت؛ یعنــی بــا ردیابــی قریــب بــه اتفــاق خرابیهــای آن درنهایــت
جــای پــای دولــت و سیاس ـتهای آن هویــدا میشــود .ایــن موضــوع خوشــبختانه
در ســالهای اخیــر حتــی از ســوی مســووالن سیاســی رده بــاالی کشــوری
کموبیــش بــه رســمیت شناختهشــده ،امــا متاســفانه چارهجوییهــا بــرای رفــع
موانــع کارســاز واقــع نشــده اســت .پرداختــن بــه همــه جوانــب ایــن معضــل در
مجــال ایــن نوشــته نیســت ،اینجــا فقــط بــه نقــش اتــاق بازرگانــی بهعنــوان
نماینــده بخــش خصوصــی و مطالبهگــر منافــع ملــی اشــاره میکنیــم .اتــاق
بازرگانــی ایــران در ســالهای پــس از انقــاب اســامی بهدلیــل فضــای فکــری
حاکــم بــر جامعــه نقــش انفعالــی داشــت و نمیتوانســت نقــش موثــر و واقعــی
خــود را ایفــا کنــد .ایــن وضــع در طــول زمــان بهبــود اندکــی یافــت؛ امــا تــا ابــاغ
سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی در بــر همــان پاشــنه میچرخیــد
و بخــش خصوصــی و نمایندگانــش در حاشــیه قــرار داشــتند .در ســالهای پــس
از ابــاغ ایــن سیاس ـتهای کلــی وضــع بــه تدریــج تغییــر یافــت و اتــاق خواهــان
ورود از حاشــیه بــه متــن شــد .مصــداق بــارز ایــن تغییــر ایجــاد شــورای گفتوگــو
در زمــان دولــت دهــم بــود کــه ادامــه در صفحــه 4

بررسی وضعیت صنعت برق ایران

ثمره خودکفایی صادرات است
کشــور مــا نــ ه تنهــا در تولیــد ،توزیــع و انتقــال انــرژی بــرق بــه
خودکفایــی ۹۵درصــدی رســیده بلکــه میتوانــد در صــدور خدمــات
فنــی و مهندســی در ایــن بخــش نیــز فعــال شــود .همچنیــن اســتفاده
از تجهیــزات صنعتــی کشــور را در اولویــت قــرار میدهــد.
بــا اینحــال قیمــت بــاالی تجهیــزات داخــل قیمــت نهایــی پروژههــا را بــه
نحــوی بــاال میبــرد کــه پیمانــکاران ایرانــی کمتــر بــه اســتفاده از آنهــا رغبــت
دارنــد .یکــی از مزیتهــای صنایــع زیرســاختی ایــن اســت کــه دامنــه شــمول
و توســعه آنهــا از مرزهــا راحتتــر از صنایــع دیگــر میگــذرد .دلیــل آن هــم
وابســتگی و نیــازی اســت کــه در همــه کشــورها دربــاره ایــن صنایــع تعریــف شــده
اســت .بــه عنــوان نمونــه صنعــت بــرق دارای ادبیــات یکســان صنعتــی در همــه
کشورهاســت .در ایــن میــان کشــوری بســیار پیشــرفته مــازاد نیــرو و توانــش را
صــادر میکنــد و برخــی از کشــورها نیــز بــه واردات ایــن انــرژی یــا تجهیــزات آن
بســنده میکننــد .خوشــبختانه کشــور مــا جــزو آندســته از کشــورهای پرتوانــی
اســت کــه نهتنهــا نیــاز داخــل را در ســطح بــاال میتوانــد تامیــن کنــد بلکــه
مــازاد نیــرو و توانمندیهــای خــود را بــه خــارج از مرزهــا نیــز معرفــی میکنــد.
ســعید مهذبترابــی ،رییــس انجمــن مدیریــت مصــرف انــرژی ایــران و

مدیرعامــل شــرکت قــدس نیــرو در ایــن زمینــه بــه صمــت گفــت :در بخــش
توزیــع بــرق ۱۰۰درصــد ،در بخــش فــوق توزیــع و انتقــال بــاالی ۹۵درصــد و در
تولیــد بــاالی ۹۵درصــد خوداتــکا هســتیم یعنــی دانــش فنــی بکارگیــری و مونتــاژ
و ســاخت را در اختیــار داریــم .شــاید همیــن مزیــت بــزرگ باعــث شــده کــه
ســهم پروژههــای پیمانــکاری نیــروگاه و پروژههــای انتقــال نیــرو در کنــار ســایر
رشــتههای زیرســاختی صنعتــی در کشــورهای دیگــر بیشــتر باشــد .ســیامک
دولتشــاهی ،دبیــرکل و عضــو هیاتمدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران در گفتوگــوی مفصــل و جامعــی کــه پیــش از ایــن
بــا صمــت داشــت بــر ایــن ادعــا صحــه گذاشــته کــه شــرکتهای ایرانــی فعــال از
نظــر فنــاوری و دانــش فنــی مشــکلی ندارنــد و بــه راحتــی میتواننــد بــا رقبــای
خارجــی رقابــت کننــد .همچنیــن بیشــتر شــرکتهای فنــی و مهندســی ایرانــی
قابلیــت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی را دارنــد .درحالحاضــر نیــز  ۶۰تــا
 ۱۰۰شــرکت در کشــورهای خارجــی فعــال هســتند.
بومیسازی همراه با صادرات
شــاید ســوال شــود کــه قــدرت و دامنــه توانایــی شــرکتهای پیمانــکار برقــی
ایرانــی در خــارج از کشــور چــه میــزان اســت؟ ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ـت کشــور مــا
ـادرات اسـ
ـی صـ
ـره خودکفایـ
ثمـ
نـ ه تنهــا در تولیــد ،توزیــع و انتقــال انــرژی بــرق به
خودکفایــی ۹۵درصــدی رســیده بلکــه میتوانــد در
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی مشــروح خبــر

ـس
ـا انگلیـ
ـرد بـ
ـرد ـ بـ
ـه بـ
ـال رابطـ
ـه دنبـ
بـ
هســتیم قائــم مقــام وزیــر صنعــت و رئیــس کل

ســازمان توســعه تجــارت ایــران در دیــدار بــا
نماینــده ویــژه تجــاری نخســت وزیــر انگلیــس
اعــام کــرد کــه مشــروح خبــر.

اعطــای تســهیالت کمبهــره بــا هــدف
ـه صنایعســازمان
ـرژی بـ
ـرهوری انـ
ـای بهـ
ـران در رابطه ارتقـ
ـرای ایــ
ـه ای بـ
ـی؛ تلـ
ـز نفتـ
فریـ

بــا فریــز نفتــی ،مجموعــه وزارت نفــت و شــخص
وزیــر نفــت بهتریــن تصمیــم را گرفتنــد .ایــن در
حالــی اســت مشــروح خبــر

دعــوت دولــت از بخشخصوصــی بــرای
تکمیــل پروژههــای نیمهتمــام بیســت و

بهــرهوری انــرژی ایــران از ارائــه تســهیالت کــم
بهــره بــه صنایــع در قالــب طــرح یارانــه ســود
تســهیالت بــه منظــور ارتقــای بهــرهوری و کاهــش
شــدت مصــرف انــرژی خبــر داده اســت مشــروح
خبــر.
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انـرژی

اخبار کوتاه

ـد
ـای جدیـ
ـو قراردادهـ
ـن الگـ
ـا ایـ
ـق بـ
ـت منطبـ
دولـ
نفتــی را تنظیــم مــی کنــد مشــروح خبــر

ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران  ۴۵۰مــگاوات
افزایــش یافــت مشــروح خبــر
ـترش همکاری
ـر گسـ
ـستان بـ
ـران و ارمنــ
ایــــ
هــا تاکیــد کردنــد مشــروح خبــر

نماینــدگان بخــش خصوصــی و مســووالن دولتــی
اســتان برگــزار شــد مشــروح خبــر
.
ـازار
ـات بـ
ـتای ثبـ
ـی در راسـ
ـر اقدامـ
ـران از هـ
تهـ
و تعــادل قیمــت نفــت حمایــت میکنــد رییــس
جمهــوری اســامی ایــران در دیــدار «رافائــل کورهآ»
رییــس جمهــوری اکــوادور ،بــا اشــاره بــه اشــتراکات
گســترده ایــران و اکــوادور مشــروح خبــر

طراحــان فریــز نفتــی بــه دنبــال محــدود
ـتند از زمانــی کــه طــرح فریــز
ـران هسـ
ـردن ایـ
کـ

جزئیــات پرداخــت بدهــی وزارت نیــرو بــه
ـاری فالحتیــان ،معــاون
ـال جـ
ـکاران در سـ
پیمانـ

امــور بــرق و انــرژی وزارت نیــرو در گفتوگــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا ،از بهبــود وضعیــت
مطالبــات پیمانــکاران و فروشــندگان بــرق طــی
یــک مــاه آینــده خبــرداد و گفــت مشــروح خبــر

آســیب بــه ثبــات اقتصــادی در آســتانه انتخابــات
ریاســت جمهــوری بســیار قــوی اســت مشــروح
خبــر.

میعانــات گازی پاالیشــگاه هاشــمی نــژاد در
ـی شودمشــروح خبــر
ـه مـ
ـرژی عرضـ
ـورس انـ
بـ

ـا مشــروح
ـه اروپـ
ـادرات گاز بـ
ـد صـ
ـه جدیـ
برنامـ
خبر
بــورس انــرژی بــدون محدودیــت از ســرمایه
ـد مشــروح
ـی کنـ
ـتقبال مـ
ـی اسـ
ـذاران خارجـ
گـ

عــدم همــکاری بانکهــا مانــع توســعه
ـرارداد نفتی مشــروح انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران شــده اســت
ـارد دالر قـ
ـای ۱۰میلیـ
امضـ

مشــروح خبــر

ـران -
ـه گاز ایـ
ـط لولـ
ـد خـ
ـیر جدیـ
ـه مسـ
ـن هزینـ
ـران در ژاپـ
ـیمی ایـ
ـول پتروشـ
ـف پـ
ـع توقیـ
رفـ
عمــان افزایــش مییابــد مشــروح خبــر
ـد مشــروح خبــر
و آلمانـ
ـران لهســتان بزرگتریــن مشــتری اروپایــی نفــت
ـت ایـ
ـاف نفـ
ـه اکتشـ
ـل بـ
ـوک اویـ
ـه لـ
عالقـ
ایــران میشــود مشــروح خبــر
در خــزرد مشــروح خبــر

انرژیهــای
بینالمللــی
کنفرانــس
ـال
ـاه امسـ
ـا  18آذرمـ
ـران 16 ،تـ
ـر ایـ
تجدیدپذیـ
برگــزار میشــود.د مشــروح خبــر
در چارچــوب برجــام ،میتوانیــم ســوخت
ـم مشــروح
ـن کنیـ
ـتهای را تامیـ
ـرق هسـ
ـت بـ
صنعـ

نفتــی توســط عربســتان و چنــد کشــور عربــی دیگر وزارت نفــت اعتقــادی بــه حضــور بخــش
مطــرح شــد ایــن موضــوع قــوت گرفــت کهمشــروح خصوصــی در حــوزه انــرژی نــدارد عضــو
خبــر
هیــات رییســه اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه هنــوز
خبــر
ـدف
ـادی را هـ
ـات اقتصـ
ـی ثبـ
ـای سیاسـ
تنشهـ
گرفتهانــد احتمــال تنشهــای سیاســی بــرای

صــادرات نفــت ایــران بــه کــره جنوبــی
دوبرابــر شــد مشــروح خبــر

پایانــه صــادرات فــرآورده نفتــی ایــران بــه خبــر
پاکســتان راه افتــاد مشــروح خبــر

ششــمین نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت توانیــر تمایلــی بــه صــادرات بــرق توســط
بخــش خصوصــی نــدار؛ «بهمــن مســعودی در خبر
و بخــش خصوصــی اســتان تهــران بــا حضــور
نشســت خبــری عرضــه ســهام در فرابــورس ،افــزود:
توانیــر بــا قیمــت پاییــن بــرق را خریــداری کــرده و
بــا قیمــت مناســب صــادر مــی کنــد مشــروح خبــر
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*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
دولتمــردان بــه حضــور بخــش خصوصــی در بخــش
ـع
ـی توزیـ
ـرکت مادرتخصصـ
ـاد شـ
ـه ایجـ
ـازی بـ
نیـ
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
نفــت و انــرژی اعتقــادی پیــدا نکردهانــد ،گفــت
ـرق نیستمشــروح خبــر
بـ
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
مشــروح خبــر
روســیه گاز صادراتــی خــود را بــه مزایــده خواهیــد کــرد
میگذاردمشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آیــا بــه همــان میــزان کــه توانایــی ســاخت نیــروگاه وجــود
دارد امــکان تعمیــر و نگهــداری آن از جانــب شــرکتهای
ایرانــی محســوس اســت؟ یــا چــه میــزان قــدرت تولیــد
تجهیــزات مــورد نیــاز را در صنعــت بــرق داریــم و چــه میزان
از ایــن تجهیــزات در دایــره تولیــد و ســاخت پروژههــا در
کشــورهای خارجــی تحــت لــوای صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی قــرار میگیــرد؟
پیــام باقــری ،عضــو هیاتمدیــره و رییــس کمیتــه
صــادرات صنعــت بــرق بــه صمــت گفــت :بعــد از انقــاب
اســامی صنعــت بــرق از وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی
رهــا شــد و اکنــون در مــرز خودکفایــی اســت .بــه ایــن
صــورت کــه نزدیــک بــه ۹۵درصــد تجهیــزات در بخشهــای
تولیــد و توزیــع در داخــل کشــور تامیــن میشــود .بــا
بومیســازی فنــاوری تولیــد تجهیــزات صنعــت بــرق بــه
همــت کارشناســان داخلــی امــروزه میتوانیــم ادعــا کنیــم
کــه ایــن صنعــت عــاوه بــر پیشــرفت در تولیــد داخــل در
زمینــه صــادرات نیــز یکــی از صنایــع پیشــرو محســوب
میشــود .البتــه در تفکیــک ســازههای نیروگاهــی ایــن
نکتــه را بایــد یــادآوری کــرد کــه در بخــش تولیــد توربیــن
و موتورهــای نیروگاهــی شــرکتهای تولیدکننــده در کشــور
مــا انگشتشــمار هســتند و بهنوعــی شــرکت «مپنــا»
بیشــتر در ایــن زمینــه فعالیــت میکنــد و نســبت بــه
شــرکتهای دیگــر پیشــرفتهتر اســت .ایــن شــرکت در
تولیــد توربینهــای بــادی و حرارتــی نیــز پیشــرو اســت.
هرچنــد برخــی تولیدکننــدگان دیگــر نیــز بــرای تولیــد
«هایتــک» ایــن دســتگاهها اقــدام کردهانــد .در ســایر
تجهیــزات نیروگاهــی میتــوان گفــت کــه مشــکل خاصــی
در کشــور نداریــم و شــرکتها میتواننــد ایــن اقــام را
تولیــد کننــد .توانایــی در صنعــت بــرق تــا آنجــا پیــش رفتــه
کــه در کنــار تولیــد و تامیــن تجهیــزات ،خدمــات فنــی و
مهندســی در ایــن صنعــت نیــز بــه کشــورهای خارجــی صادر
میشــود .باقــری افــزود :اجــرای پروژههــای نیروگاهــی نیــز
در کشــورهای خارجــی انجــام و تمــام تجهیــزات مــورد
نیــاز ایــن پروژههــا در داخــل کشــور تامیــن میشــود.
درحالحاضــر بــه بیــش از  ۴۰کشــور دنیــا تجهیــزات
صــادر میکنیــم .از ای ـنرو صنعــت بــرق ظرفیــت صــادرات
باالیــی دارد و البتــه ایــن ظرفیــت بیــش از میزانــی اســت
کــه درحالحاضــر انجــام میشــود .ایــن مســئله بهدلیــل
موانــع بــر ســر صــادرات محصــوالت «هایتــک» اســت کــه

انـرژی
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البتــه بایــد حمایتهــای سیاســی از رونــد اجــرای پروژههــای پیمانــکاری بــرق شــود .اگــر حمایــت سیاســی از شــرکتهای ایرانــی نشــود آنهــا نمیتواننــد
بــا توجــه بــه رقابــت موجــود در خــارج از کشــور پیشــرفت کننــد از ایـنرو بنگاههــای ایرانــی بایــد از ســوی دولــت در خــارج از کشــور حمایــت شــوند.
گریبانگیــر صنعــت بــرق نیــز شــده و ایــن در حالــی اســت
کــه یکــی از راههایــی کــه میتوانــد صنایــع را از رکــود
خــارج کنــد زمینهســازی بــرای صــادرات اســت .در کنــار
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و تجهیــزات ،صــادرات
و انتقــال انــرژی بــرق در دیگــری را بــرای پیشــرفت ایــن
صنعــت میگشــاید.
ارزشافزوده باال و مشکالت برقکاران
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرییــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ایــران و دبیــر کل فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در ایــن زمینــه بــه صمــت
گفــت :مزیتهــای بســیاری در صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی وجــود دارد؛ چراکــه شــرکتهای ایرانــی در
مقایســه بــا همتایــان عربــی و خاورمیانــهای خــود بــرد
بیشــتری در مناقصــات دارنــد کــه دلیــل آن کــم بــودن
هزینههــای خدمــات مــا در عیــن داشــتن کیفیــت باالســت.
وی افــزود :البتــه بایــد حمایتهــای سیاســی از رونــد اجــرای
پروژههــای پیمانــکاری بــرق شــود .اگــر حمایــت سیاســی از
شــرکتهای ایرانــی نشــود آنهــا نمیتواننــد بــا توجــه بــه
رقابــت موجــود در خــارج از کشــور پیشــرفت کننــد از ایـنرو
بنگاههــای ایرانــی بایــد از ســوی دولــت در خــارج از کشــور
حمایــت شــوند .البتــه در گذشــته بهدلیــل تحریمهــا و
نبــود حمایــت الزم میــزان صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
مــا کمتــر شــد .بــا ایــن حــال توانایــی صــادرات خدمــات

فنــی و مهندســی چــه در ســاخت نیــروگاه و چــه در
صــادرات تجهیــزات و توربیــن را داریــم .ایــن امتیــاز ویــژهای
بــرای شــرکتهای ایرانــی اســت کــه درآمدهــای ارزی
غیرنفتــی داشــته باشــند .دبیــر کل فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه
تمــام نیروگاههــای حرارتــی ،بخــار و گازی در کشــور مــا
توســط مهندســان ایرانــی تعمیــر و نگهــداری میشــود و
از ایــن نظــر هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد .ایــن ظرفیــت
تــا حــدی اســت کــه میتــوان آن را بــه بازارهــای دیگــر
نیــز کشــاند .درحالحاضــر بــه جــز پروژههــای ســاخت
نیــروگاه در خــارج از کشــور ،تعمیــر و تجهیــز آن نیــز
بهوســیله شــرکتهای پیمانــکار ایرانــی انجــام میشــود.
در همــه کشــورهای افریقایــی ،کشــورهای عضــو  CISو
عــراق ،توانایــی بســیار خوبــی در زمینــه ســاخت و تعمیــر
نیروگاههــا و برقــراری خطــوط انتقــال و توزیــع بــرق ایجــاد
شــده اســت .صالحــی دربــاره میــزان اســتفاده از تجهیــزات
صنعتــی ســاخت داخــل و بکارگیــری آنهــا در پروژههــای
پیمانــکاری در خــارج از کشــور نیــز گفــت :از ســال ۱۳۷۳
کــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در پیــش گرفتــه
شــد قــرار بــر ایــن بــود کــه در ایــن پروژههــا از تجهیــزات
صنعتــی مــورد نیــاز و تولیــد داخــل نیــز اســتفاده شــود امــا
در بررســی ۲۰میلیــارد دالری خدمــات فنــی و مهندســی
تــا امــروز میبینیــم کــه کمتــر از ۵۰درصــد تجهیــزات
داخلــی اســتفاده شــده کــه ایــن موضــوع نشــان میدهــد

تجهیــزات صنعتــی ایــران بــرای گرفتــن بــازار دارای قیمــت
رقابتــی نیســتند؛ چراکــه قیمــت تمامشــده تولیــد آنهــا
باالســت .البتــه تجهیــزات تولیدشــده مــا از لحــاظ کیفیــت
در ســطح مطلوبــی اســت امــا قیمــت تمامشــده نیــز بایــد
پاییــن بیایــد کــه اگــر شــرکتهای ایرانــی در مناقصــه
برنــده شــوند از تجهیــزات ایرانــی بتواننــد در پروژههــای
پیمانــکاری اســتفاده کننــد .وی افــزود :بیشــتر شــرکتهای
ایرانــی فعــال در صنعــت بــرق بــرای اینکــه در مناقصــات
برنــده شــوند مجبــور هســتند کــه تجهیــزات صنعتــی مــورد
نیــاز خــود را از ایــران نبرنــد تــا قیمــت نهایــی انجــام پــروژه
پایینتــر باشــد؛ چراکــه ۱۰درصــد قیمــت ارزشافــزوده
نیــز روی تجهیــزات و کاالهــای صنعتــی محاســبه میشــود
کــه ایــن رقــم ممکــن اســت بــه ۲۰درصــد نیــز افزایــش
پیــدا کنــد از ای ـنرو متاســفانه پیمانــکاران ایرانــی فعــال در
کشــورهای دیگــر کمتــر ســراغ اســتفاده از تجهیــزات برقــی
ســاخت داخــل میرونــد .بــا توجــه بــه توانایــی کشــور مــا
در صنعــت بــرق و قابلیــت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
در ایــن بخــش بــه نظــر میرســد کــه یکــی از ایــرادات و
مشــکالت اساســی در ایــن حــوزه همیــن نکتـهای باشــد کــه
صالحــی بــه آن اشــاره کــرد .از ایـنرو بــا حــذف ارزشافــزوده
میتــوان تجهیــزات صنعتــی را نهتنهــا رقابتــی کــرد ،کــه
دامنــه مشــارکت پیمانــکاران ایرانــی را نیــز وســیعتر
ســاخت.
منبع :روزنامه صمت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فریز نفتی؛ تله ای
برای ایـران
یادداشت

در رابطــه بــا فریــز نفتــی ،مجموعــه وزارت نفــت و
شــخص وزیــر نفــت بهتریــن تصمیــم را گرفتنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه مــا بایــد رویــه قبــل از تحریــم هــا
را دنبــال کنیــم تــا خــود را بــه میــزان تولیــد روزانــه و
صــادرات پیــش از تحریــم هــا برســانیم .مــا پیــش از این
تحریــم هــا روزانــه 4میلیــون و 700هــزار بشــکه تولیــد
نفــت داشــتیم کــه اگــر بخواهیــم بــه ســمت فریــز نفتــی
برویــم ،هیــچ توجیهــی بــرای مــا نخواهــد داشــت.

ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای عربــی مــی خواهنــد
بــا طــرح فریــز نفتــی نــه تنهــا مــا را بــه ســمت زمــان
تحریــم هــا بکشــانند بلکــه درصــدد هســتند تحریــم
هــای جدیــدی را برنامــه ریــزی و ســناریو ســازی کننــد و
مــا بایــد از ایــن قضیــه کامـ ً
ا پرهیــز کنیــم .بایــد توجــه
داشــته باشــیم کشــورهای مختلفــی از مســئله تحریــم
ایــران اســتفاده کردنــد و نــه تنهــا میــزان تولیــد خــود را
کاهــش ندادنــد بلکــه افزایــش هــم دادنــد.
از همیــن رو مــی تــوان گفــت طــرح فریــز نفتــی توســط
عربســتان ســعودی و هــم پیمانــان آن ،یــک تلــه بــود کــه
بخواهنــد قــدرت ایــران را از بــاب حضــور در بازارهــای
نفــت کــم کننــد و خــود را جایگزیــن کننــد .بنابرایــن
ایــران بایــد در نشســتی کــه در مهرمــاه در همیــن رابطــه
برگــزار مــی شــود ،هوشــیار باشــد.
امــا اگــر بخواهیــم در مــورد ایــن موضــوع صحبــت کنیــم
کــه اجــرای طــرح فریــز نفتــی بــدون ایــران چــه تأثیراتی
بــر قیمــت و بــازار نفــت مــی گــذارد ،بایــد به ایــن موضوع
اشــاره کنــم کــه در صــورت ایــن اتفــاق برخــی کشــورها
بــه دنبــال ایــن خواهنــد بــود تــا جایــی کــه مــی تواننــد
تمــام تقصیــر هــا را متوجــه کشــور یــا شــخص خاصــی
کننــد و ایــران بایــد در اینجــا هــم بســیار بــا سیاســت
عمــل کنــد ،زیــرا ممکــن اســت ایــن کشــورها بگوینــد از
آنجــا کــه ایــران از طــرح فریــز نفتــی دفــاع نکــرده ،پــس
تمــام تقصیرهــا اعــم از کاهــش قیمــت نفــت متوجــه
کشــورمان اســت .بنابرایــن فریــز نفتــی یــک دسیســه
اســت کــه برخــی کشــورها خواهــان آن هســتند و بایــد
بســیار مراقــب و هوشــیار باشــیم.
در حــال حاضــر دو کشــور اصلــی در رفــت و آمدهــا و
مذاکــرات مربــوط بــه فریــز نفتــی حضــور دارنــد کــه
عربســتان و روســیه هســتند .نیمــی از درآمدهــای
ارزی ایــن دو کشــور از بابــت فــروش انــرژی اســت امــا
خوشــبختانه ایــران بــه یمــن تحریــم هــا فقــط بــازار
نفــت را در نظــر نگرفتــه و در مباحــث دیگــر هــم بــرای
ارزآوری در حــال انجــام اقداماتــی اســت کــه تمــام آنهــا
رو بــه بهبــود اســت.
البتــه بــا ایــن وجــود بــاز هــم ایــران تکیــه زیــادی بــه
موضــوع نفــت دارد و بایــد شــرایط را بــه ســمت و ســویی
ببریــم کــه بتوانیــم تأثیــر گــذاری فریــز نفتــی بــر قیمــت
نفــت را بــه نفــع ایــران کنیــم .ایــن اقــدام هــم فقــط
از بــاب اقــدام مشــترک بیــن ایــران و ســایر کشــورها

انـرژی
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در قالــب ســازمان اوپــک اســت کــه مــی توانــد اتفــاق
بیفتــد.
متأســفانه تأثیــرات سیاســت بــر نفــت بیشــتر از تأثیــرات
اقتصــادی در حــال حرکــت اســت ،ایــن در حالــی اســت
کــه در یــک برهــه ای اقتصــاد روی سیاســت تأثیــر مــی
گذاشــت و االن بــه خصــوص در دو ســه ســال اخیــر
سیاســت روی اقتصــاد نفــت تأثیــر مــی گــذارد.
در واقــع بیــش از اینکــه بخواهیم روی معــادالت اقتصادی
حرکــت و تأثیــرات آینــده نفــت را روی معــادالت برنامــه
ریــزی کنیــم ،بیشــتر روی لــج و لجبــازی هــای سیاســی
اســت و ایــن موضــوع را بایــد مرتفــع کنیــم و تــا زمانــی
کــه ایــن موضــوع مرتفــع نشــود ،دســتیابی مــا بــه اهداف
بلندپروازانــه ایــران و همچنیــن کشــورهایی کــه از نفــت
ارتــزاق مــی کننــد ،ســخت خواهــد بــود.
امــا اگــر بخواهیــم در مــورد تأثیــرات فریــز نفتــی در
بــازار نفــت صحبــت کنیــم بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره
کنــم کــه بخــش مهمــی از توســعه اقتصــادی ایــران
بــه بحــث انــرژی برمــی گــردد و از همیــن رو در ایــن
تصمیــم گیــری ،ایــران نبایــد بــرای رســیدن بــه ســهمیه
ای کــه داشــته ،قدمــی کوتــاه بیایــد ،زیــرا ایــن حــق
قانونــی ایــران اســت و کشــورمان بایــد خــودش را بــه آن
مقطــع برســاند.
درســت اســت کشــورهای عربــی بــه دنبــال آن هســتند
تــا جایــی کــه ممکــن اســت ایــران فریــز نفتــی را قبــول
و ســطح تولیــد کاهــش پیــدا کنــد ،ولــی تمــام اینهــا
بــه یــک اقــدام مشــترک فــارغ از هرگونــه جبهــه گیــری
سیاســی برمــی گــردد .اگــر ایــن جبهــه گیــری سیاســی
در بخــش دیپلماســی خارجــی مــا حــل و فصــل شــود،
تأثیــرات مثبــت آن روی اقتصــاد نفتــی مــا هــم نمایــان
مــی شــود ،یعنــی معــادالت و معامــات اقتصــادی مــا بــه
ســمت نفــت ایــران بــر مــی گــردد.
قطعـاً اگــر روابــط ایــران و عربســتان در جایــی بتوانــد بــه
نحــو احســن پیگیــری و مشــکالت سیاســی و دیپلماســی
حــل شــود ،مشــکالت اقتصــادی هــم حــل خواهــد شــد.
امــا اگــر در زمینــه تولیــد نفــت کوتــاه بیاییــم ،نتیجــه
خوبــی حاصــل نمــی شــود ،بنابرایــن ایــران بایــد عــزم
خــود را بــرای رســیدن بــه میــزان تولیــد پیــش از تحریــم
هــا جــزم کنــد
احمد صرامی
فعال بازار بینالمللی فرآوردههای نفتی
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البتــه بــه دالیــل روشــنی از ســوی آن دولــت جــدی گرفتــه
نشــد .بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و انتخــاب دکتــر
روحانــی بــه ریاســتجمهوری کــه در جریــان مبــارزات
انتخاباتــی صراحتــا از اقتصــاد دولتــی تبــری میجســتند،
امیــد بــه اصالحــات اقتصــادی بیشــتر شــد؛ امــا بیــش از
دو ســال بخــش عمــده انــرژی دولــت صــرف مذاکــرات
هســتهای و بــه ســرانجام رســاندن موفقیتآمیــز آن شــد
و باوجــود صحبتهــا و وعدههــای زیــاد ،اصالحــات
اساســی اقتصــادی عمــا در حاشــیه قــرار گرفــت .بــا بــه
نتیجــه رســیدن مذاکــرات هســتهای ،ســفر هیاتهــای
اقتصــادی خارجــی بهشــدت رو بــه فزونــی گذاشــت و
برخــاف عــرف ناپســند قبلــی کــه دولــت نماینــدگان
بخــش خصوصــی و اتــاق را در اینگونــه مذاکــرات رســمی
مشــارکت نمــیداد راه بــرای حضــور فعــال آنهــا در ایــن
گونــه مذاکــرات اقتصــادی بــاز شــد .در ایــن دوره حســاس،
اتــاق ایــران بــا هدایــت آقــای جاللپــور و صــرف انــرژی
فوقالعــادهای کــه بــه قیمــت گرانــی بــرای تندرســتی وی
تمــام شــد ،نشــان داد اگــر دولــت راه را بــاز کنــد بخــش
خصوصــی و نمایندگانــش میتواننــد نقــش فعــال ،مثبــت
و ســازندهای ایفــا کننــد .خوشــبختانه در ســایه تجربــهای
کــه در ایــن مــدت بــه دســت آمــده و آمادگــی دولــت
بــرای همــکاری و همفکــری بیشــتر بــا بخــش خصوصــی،
شــرایط مناســبی بــرای نقشآفرینــی مثبــت اتــاق ایــران
فراهــم شــده اســت .رئیــس منتخــب جدیــد اتــاق ایــران
کــه بهدلیــل ســابقه ریاســت قبلــی بــر ایــن نهــاد آشــنایی
الزم بــا ســازوکارهای آن را دارد ،میتوانــد از ایــن شــرایط
اســتفاده مطلــوب حداکثــری بــه عمــل آورد .نخســتین
ســخن وی پــس از انتخــاب شــدن کــه ناظــر بــر حــذف
بوروکراســی و چابکســازی بــود ،بســیار امیدوارکننــده
اســت .بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه شــرایط روز اقتصــاد
ایــران مناســبترین تاکتیــک کوتاهمــدت و اســتراتژی
درازمــدت بــرای اتــاق ایــران چارهجویــی بــرای عــاج
بیمــاری دولتزدگــی باشــد .پیگیــری جــدی و ســازنده
ایــن مســیر از ســوی نماینــدگان بــر حــق بخــش خصوصــی
بهویــژه اتــاق ایــران میتوانــد بــه برونرفــت کشــور مــا از
بنبســت عملکــرد ضعیــف اقتصــادی کمــک کنــد و موجــب
ارتقــای جایــگاه آن بــه مقــام شایســتهاش شــود

دنیای اقتصاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بیســت و ششــمین نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان تهــران بــا حضــور نماینــدگان بخــش
خصوصــی و مســووالن دولتــی اســتان برگــزار شــد .در ایــن
نشســت ،عــاوه بــر طــرح موضوعــات روز اقتصــادی ،گزارشــی
از واگــذاری طرحهــای نیمهتمــام عمرانــی بــه بخشهــای
غیردولتــی در اســتان تهــران ارائــه شــد و در عیــن حــال،
گزارشــی از آخریــن وضعیــت مانــده ســپردهها و تســهیالت
در اســتان نیــز در اختیــار اعضــای ایــن شــورا قــرار گرفــت.
در ابتــدای ایــن نشســت اســتاندار تهــران بــا بیــان اینکــه بــه
دســتور رییسجمهــور ،فرمانــده ســتاد اقتصــاد مقاومتــی هــر
اســتان کشــور تعییــن شــده اســت ،از هدایــت ایــن ســتاد در
اســتان تهــران توســط محمدرضــا نعم ـتزاده وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت خبــر داد .سیدحســین هاشــمی همچنیــن
بــا اشــاره بــه هفتــه دولــت ،گفــت :در ایــن هفتــه ،حــدود
 650پــروژه بــا ســرمایهگذاری بالــغ بــر  11هــزار میلیــارد
تومــان توســط بخشهــای دولتــی و خصوصــی در اســتان
تهــران افتتــاح شــد.
هشدار نسبت به بازگشت تورم دو رقمی
رییــس اتــاق تهــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه طــی فصــل
نخســت ســال جــاری ،رشــد اقتصــادی  4.4درصــدی در
کشــور رقــم خــورده اســت ،گفــت :متاســفانه رونــد رو بــه
رشــد اقتصــادی در تیرمــاه و مــرداد مــاه امســال دچــار
کاهــش شــده اســت .همچنیــن مجموعــه عواملــی در حــوزه
پولــی و مالــی رخ داده و ایــن نگرانــی را ایجــاد کــرده اســت
کــه در نیمــه دوم امســال شــاهد بازگشــت تــورم دو رقمــی
بــه اقتصــاد کشــور باشــیم.
مســعود خوانســاری بــا بیــان اینکــه طــی تیرمــاه و مــرداد مــاه
امســال ،تــورم نقطــه بــه نقطــه تــا حــدودی افزایــش نشــان
داده اســت ،گفــت :همچنیــن طــی ایــن مــدت ،نزدیــک بــه
 40هــزار میلیــارد تومــان کســری در بودجــه کشــور اتفــاق
افتــاده و بهرههــای بانکــی نیــز دوبــاره رونــد افزایشــی داشــته
و ســپردههای بلندمــدت نیــز ســیر نزولــی یافتــه اســت.
پیشبینــی میشــود کــه اگــر مراقــب نباشــیم در نیمــه دوم
ســال جــاری تــورم دو رقمــی بــار دیگــر بازخواهــد گشــت.
خبر خوش رییس اتاق تهران برای صادرکنندگان
رییــس اتــاق تهــران در بخــش دیگــری از ســخنانش ،با اشــاره
بــه مــاده  34قانــون رفــع موانــع تولیــد ،در مــورد اســترداد
مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان طــی یکمــاه

انـرژی
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دولت منطبق با این الگو قراردادهای
جدید نفتی را تنظیم می کند

دعوت دولت از بخشخصوصی برای تکمیل
پروژههای نیمهتمام
گفــت :ایــن مــاده قانونــی بــه رغــم گذشــت چنــد ســال از
تدویــن آن ،هنــوز در پیــچ و خــم اجــرا گیــر کــرده اســت کــه
خوشــبختانه در جلســات شــورای اقتصــاد ،آییننامــه ایــن
مــاده قانونــی مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و بــا ابــاغ آن طــی
هفتــه آینــده ،مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان طــی
مــدت زمــان مشخصشــده قانونــی بازگردانــده خواهــد شــد.
خوانســاری همچنیــن بــا اشــاره بــه آییننامــه اخیــر گمــرک
ایــران مبنــی بــر دریافــت مالیــات  4درصــدی از کاالهــای
وارداتــی ،افــزود :اینگونــه تصمیمگیریهــا ،ناشــی از عــدم
همفکــری بــا بخــش خصوصــی و برخــورد ســلیقهای اســت
کــه نتایــج اجــرای آن ،نــه تنهــا بخــش خصوصــی کــه اقتصــاد
کشــور را دچــار مشــکل میکنــد.
وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس مــاده 2
قانــون رفــع موانــع تولیــد ،تاکیــد شــده اســت کــه دولــت در
تنظیــم بخشــنامهها و دســتورالعملها و پیــش از تصویــب
آن ،بایــد بــا بخــش خصوصــی مشــورت کنــد ،کــه متاســفانه
در ایــن زمینــه هیچگونــه مشــورتی بــا بخــش خصوصــی
صــورت نگرفتــه اســت.
بــه گفتــه وی ،در بخشــنامه گمــرک ایــران مبنــی بــر
دریافــت عــوارض  4درصــدی از واردات کاال ،بــه خوشــنامی
و خوشحســاب بــودن صاحبــان کاالهــا اشــاره شــده ،حــال
آنکــه هــر فعــال اقتصــادی کــه موفــق بــه تمدیــد کارت
بازرگانــی شــود ،بــه معنــی آن اســت کــه مفاصاحســاب
مالیاتــی را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته اســت .از ایــن
رو ،گمــرک و وزارت امــور اقتصــادی میتوانســت اصــل
اعتبــار داشــتن کارت بازرگانــی را بــه عنــوان مــاک اصلــی
خوشــنامی و خوشحســاب بــودن افــراد در نظــر بگیــرد کــه
ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
رییــس اتــاق تهــران ،یکــی از موضوعــات شفافســازی در امــر

کســب وکار و تجــارت را ،اتصــال الکترونیکــی اتــاق بازرگانــی و
ســازمان امــور مالیاتــی و ایجــاد پنجــره واحــد بــرای صــدور و
تمدیــد کارت بازرگانــی عنــوان کــرد و از آمادگــی اتــاق تهــران
بــرای عملیاتــی کــردن ایــن طــرح دسـتکم طــی ســه ســال
اخیــر خبــر داد.
طرح اتاق تهران برای پروژههای نیمهتمام
رییــس اتــاق تهــران در رابطــه بــا واگــذاری طرحهــای
نیمهتمــام بــه بخــش غیردولتــی ،گفــت :یکــی از چالشهــای
اصلــی ایــن بخــش ،همــواره ایــن بــوده اســت کــه دولــت بــا
نــگاه اقتصــادی و کســب درآمــد در ایــن زمینــه برخــورد
کــرده اســت حــال آنکــه تجربــه موفــق کشــورهای دیگــر
نشــان میدهــد کــه دولتهــا بــدون چشمداشــت مالــی
و انتفاعــی ،پروژههــای نیمهتمــام خــود را بــه کســانی کــه
اهلیــت و صالحیــت اجــرای آن را دارنــد ،واگــذار کــرده و
نتیجــه مطلــوب را نیــز کســب کردهانــد.
خوانســاری افــزود :در اتــاق تهــران ،در ایــن زمینــه مطالعــه
دقیقــی روی کشــور آلمــان صــورت گرفــت و مشــخص شــد
کــه در زمــان یکپارچهســازی آلمــان متحــد ،طرحهــا و
پروژههــای نیمهتمــام آلمــان شــرقی بــه قیمــت یــک مــارک
بــه کســانی کــه صالحیــت آن را داشــتند ،واگــذار شــد و
امــروز شــاهد آن هســتیم کــه همــان پروژههــای صنعتــی،
شــاکله اقتصــاد و صنعــت آلمــان را ســاختهاند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه راهــکار پیشــنهادی اتــاق
تهــران در اختیــار دولــت قــرار گرفتــه اســت ،افــزود :از میــزان
 400هــزار میلیــارد تومــان پروژههــای نیمهتمــام ،بخــش
خصوصــی میتوانــد حــدود  100تــا  150هــزار میلیــارد
تومــان را بــرای تکمیــل متقبــل شــود و بــه ایــن ترتیــب800 ،
هــزار شــغل نیــز در ســال ایجــاد میشــود.

تهــران -ایرنــا -ســخنگوی کمیســیون انــرژی
مجلــس شــورای اســامی از ابــاغ الگــوی
قراردادهــای جدیــد نفتــی از ســوی رییــس مجلــس
شــورای اســامی بــه دولــت خبــر داد
بــه گــزارش وزارت نفــت« ،اســداهلل قــره خانــی» افــزود:
هیــات تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن پــس از بررســی
الگــوی قراردادهــای جدیــد نفتــی ،نبــود مغایــرت آن بــا
قوانیــن باالدســتی و توصیــه هــای مطلعــان و منتقــدان را
اعــام کــرده اســت.
نماینــده مــردم علــی آبــاد کتــول در مجلــس شــورای
اســامی اعــام کــرد دولــت منطبــق بــا ایــن الگــو
قراردادهــای جدیــد نفتــی را تنظیــم مــی کنــد و افــزود:
در هــر قــراردادی مالحظاتــی وجــود دارد کــه بــا ارزیابــی
تــوان شــرکت هــا ،میــزان انتقــال فنــاوری ،حجــم ســرمایه
گــذاری و فعالیــت در مناطــق جغرافیایــی قراردادهــا
متفــاوت اســت.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس تصریــح کــرد :دولــت
در مصوبــه ســوم نیــز دغدغــه منتقــدان و دلســوزان نظــام
را اعمــال کــرد و هیــات تطبیــق مصوبــات بــا بررســی هــا،
الگــوی قراردادهــای جدیــد نفتــی را منطبــق بــا قوانیــن
باالدســتی اعــام کــرد.
وی اضافــه کــرد :نظــارت بــر قراردادهــا بــر اســاس بندهــای
منــدرج در الگــو صــورت مــی گیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،پیــش از ایــن هیــات دولــت 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.
وزارت نفــت بــا هــدف تســریع در توســعه میــدان هــای
مختلــف نفــت و گاز کشــور بــه ویــژه میــدان هــای
مشــترک و دارای ریســک ،اقــدام بــه معرفــی مــدل جدیــد
قراردادهــای نفتــی کــرده اســت.
برپایــه مــدل جدیــد قــراردادی صنعــت نفــت ،طــرف
قــرارداد ،یــک پیمانــکار اســت کــه در مقابــل عملیــات
اجرایــی خــود مبالغــی را در ازای کارکــرد و نیــز ســود
دریافــت مــی کنــد و هیــچ حــق و حقوقــی درخصــوص
مخــزن ،تاسیســات و حتــی تولیــد نــدارد.
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انـرژی

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

ظرفیت تولید برق ایران ۴۵۰
مگاوات افزایش یافت

تهران از هر اقدامی در راستای ثبات بازار و
تعادل قیمت نفت حمایت میکند
رییــس جمهــوری اســامی ایــران در دیــدار «رافائــل
کــورهآ» رییــس جمهــوری اکــوادور ،بــا اشــاره بــه
اشــتراکات گســترده ایــران و اکــوادور تصریــح کــرد کــه
جمهــوری اســامی ایــران از توســعه همــکاری هــا در
همــه حــوزه هــا بــا اکــوادور اســتقبال مــی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین حســن
روحانــی در ایــن دیــدار کــه عصــر شــنبه و در حاشــیه
اجــاس ســران کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد در
مارگاریتــا ونزوئــا برگــزار شــد ،بــا ابــراز خرســندی از
روابــط رو بــه گســترش ایــران و اکــوادور گفــت :پیونــد
هــای عمیــق دو ملــت و دو دولــت و اهــداف مشــترک
آنهــا در کنــار اشــتراک نظــر فــراوان دو کشــور در
مســایل بیــن المللــی و منطقــه ای  ،ایجــاب مــی کنــد
کــه در همــه حــوزه هــا روابــط خــود را بیــش از پیــش
توســعه دهیــم.
رییــس جمهــوری ،لغــو تحریمهــا را فرصــت مناســبی
بــرای گســترش روابــط دو کشــور دانســت و گفــت :کامــا
آمادگــی داریــم تجربیــات و توانمنــدی هــای خــود را در
حــوزه هــای علمــی  ،فنــاوری و انــرژی در اختیــار کشــور
دوســت خــود اکــوادور قــرار دهیــم.
وی توســعه همــکاری هــای بانکــی میــان دو کشــور را
ضــروری برشــمرد و اظهــار کــرد :بــرای ایجــاد تحــرک
در روابــط دو کشــور بویــژه در بخــش هــای خصوصــی،
توســعه همــکاری هــای بانکــی اهمیــت بهســزایی دارد.

روحانــی بــا اشــاره بــه نشســت آتــی تولیدکننــدگان عضو
و غیــر عضــو اوپــک در الجزایــر تصریــح کــرد کــه بــی
ثباتــی و کاهــش قیمــت نفــت بــه ضــرر همــه کشــورها
و بویــژه تولیدکننــدگان نفــت اســت و تهــران از هــر
اقدامــی در راســتای ثبــات بــازار و بهبــود قیمــت نفــت
کــه مبتنــی برعدالــت ،انصــاف و رعایــت ســهمیه عادالنــه
بــرای کشــورهای تولیــد کننــده نفــت باشــد ،حمایــت
خواهــد کــرد.
رییــس جمهــوری اکــوادور نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان
اینکــه ملــت و دولــت اکــوادور پیوســته مبــارزات ملــت
و دولــت ایــران را پــاس مــی دارنــد و همــواره در کنــار
آنهــا بــوده و خواهنــد بــود ،گفــت :لغــو تحریــم هــای
ناعادالنــه فرصتــی بــرای گســترش بیــش از پیــش روابــط
دو کشــور اســت کــه بایــد از آن بهــره بــرداری کــرد.
«رافائــل کــورهآ» اظهــار کــرد :اکــوادور مصمــم بــه
توســعه همکاریهــا بــا جمهــوری اســامی ایــران در
همــه حــوزه هــا اســت و در همیــن ارتبــاط تقویــت
همکاریهــای بانکــی مشــترک بــرای پیشــبرد طــرح هــا و
برنامــه هــا  ،ضــروری اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره به اجــاس آینــده صادرکنندگان
و تولیدکننــدگان نفــت در الجزایــر گفــت کــه عدالــت در
بهــای نفــت ضــروری اســت و همــه کشــورهای بایــد
بــرای موفقیــت نشســت مذکــور تــاش کننــد.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه مشــارکت  ۸۵درصدی
مالــی یــک شــرکت چینــی در ســاخت ســد و
نیــروگاه رودبــار لرســتان ،اعــام کــرد :ایــن
پــروژه بــا فاینانــس چینــی بــه بهرهبــرداری
رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،همزمــان بــا مذاکــرات
گســترده ایــران بــا شــرکتهای آلمانــی و کــره جنوبــی با
بازگشــایی خــط اعتبــاری چینیهــا بــه منظــور تامیــن
فاینانــس ســاخت ســد و نیــروگاه رودبــار لرســتان ،آب
گیــری از ایــن ســد آغــاز شــد.
بــر اســاس توافقــی کــه بیــن وزارت نیــرو ایــران و
شــرکت  CGTCچیــن انجــام گرفتــه مقــرر شــده اســت
کــه حــدود  ۸۵درصــد از منابــع مالــی مــورد نیــاز
طراحــی ،ســاخت ،نصــب و راه انــدازی ســد و نیــروگاه
رودبــار لرســتان از طریــق خــط اعتبــاری چیــن تامیــن
شــود.
حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو بــا تاییــد مشــارکت
شــرکت چینــی در پــروژه ســاخت ســد و نیــروگاه

ایـــران و ارمنـستان بر گسترش
همکاری ها تاکید کردند

بــه گــزارش ایرنــا از اداره کل دیپلماســی رســانه ای وزارت
امــور خارجــه ،مرتضــی ســرمدی باتاکیــد بــر گســترش
همــکاری هــای تهــران و ایــروان ،ابــراز امیــدواری کــرد
اختالفــات موجــود منطقــه ای از طریــق گفــت وگــو هــر
چــه زودتــر حــل و فصــل شــود.
وی بــا اشــاره بــه روابــط خــوب دو کشــور ،گفــت :ایــران
در امتــداد سیاســت اصولــی همــکاری نزدیــک و دوســتانه
بــا همســایگان خــود ،آمادگــی کامــل دارد تــا روابــط و
همــکاری هــای خــود را بــا ارمنســتان در زمینــه هــای
انــرژی ،حمــل و نقــل و ترانزیــت ،صنعــت و تجــارت
گســترش دهــد.
ســرمدی ،برقــراری صلــح و ثبــات در منطقــه را بــرای
تمــام کشــورهای منطقــه مهــم و ســودمند معرفــی و ابــراز
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رودبــار لرســتان ،گفتــه اســت :اگــر تنهــا بــا تکیــه بــر
منابــع مالــی داخلــی ایــن پــروژه را انجــام میدادیــم
شــاید چنــد ســال دیگــر طــول میکشــید امــا بــا
گشــایشهایی کــه در یکــی دو ســال اخیــر در حــوزه
سیاســت خارجــی ایجــاد شــده قادریــم بســیار ســادهتر
بــه جــذب ســرمایهگذاری خارجــی و ارتبــاط محکــم بــا
همپیمانــان خارجیمــان بپردازیــم.
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم تاکیــد کــرد :امــروز
بــه واســطه ایــن گشــایش هــا رونــد توســعه کشــور
شــتاب بیشــتری گرفتــه و میتوانیــم بــا جــذب
ســرمایههای خارجــی بهطــور همزمــان چندیــن
پــروژه خــود را ســرانجام برســانیم.
بــه گــزارش مهــر ،نیــروگاه بــرق رودبــار شــامل دو واحد
 ۲۲۵مگاواتــی بــوده کــه در مجمــوع حــدود ۴۵۰
مــگاوات را بــه ظرفیــت نصــب شــده کشــور اضافــه
خواهــد کــرد.
ســد رودبــار لرســتان چهارمیــن ســدی اســت کــه در
طــول ســه ســال گذشــته تاکنــون آبگیــری میشــود
و یــک ســد دیگــر در حــال عملیــات اجرایــی و ســد
بختیاریهــم در حــال مطالعــات اولیــه بــوده کــه پیــش
بینــی میشــود بــا احــداث آن  ۷۵۰مــگاوات دیگــر بــه
ظرفیــت نصــب شــده بــرق کشــور افــزوده میشــود.
امیــدواری کــرد :اختالفــات موجــود منطقــه ای بــا توســل
بــه گفــت وگــو و شــیوه هــای دیگــر مســالمت آمیــز هــر
چــه زودتــر حــل و فصــل شــود.
شــاوارش کوچاریــان نیــز در ایــن دیــدار ضمــن ابــراز
خرســندی از سیاســت هــای دوســتانه ایــران ،از گســترش
روابــط بــا ایــران در زمینــه هــای مختلــف اســتقبال کــرد
و گفــت :امیــد اســت بــا تعامــل و همــکاری نزدیکتــر
بتوانیــم روابــط دوجانبــه را در زمینــه هــای مختلــف بــه
ســطح مناســبی برســانیم.
معــاون وزارت خارجــه ارمنســتان یــادآور شــد :سیاســت
هــای بلنــد مــدت کشــورش بــا تغییــر دولــت هــا عــوض
نشــده و ارمنســتان همچنــان بــه دنبــال اجرایــی کــردن
توافقــات قبلــی و رســیدن بــه توافقــات جدیــد بــا ایــران
بــرای گســترش هــر چــه بیشــتر همــکاری هــای دوجانبــه
در زمینــه هــای مختلــف اســت.
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طراحان فریز نفتی به
دنبال محدود کردن
ایران هستند

هــاب انــرژی :از زمانــی کــه طــرح فریــز نفتــی توســط
عربســتان و چنــد کشــور عربــی دیگــر مطــرح شــد ایــن
موضــوع قــوت گرفــت کــه عربســتان قصــد دارد بــا طــرح
ایــده فریــز کــردن تولیــد نفــت ایــران را از ســوی اعضــای
دیگــر اوپــک تحــت فشــار قــرار دهــد تــا رونــد افزایــش
تولیــد و بازگشــت بــه بــازار کشــورمان را متوقــف کنــد.
در همیــن حــال ایــران هــم از همــان ابتــدا موضــع خــود را
در مــورد ایــن طــرح اعــام و عنــوان کــرد کــه بــه آن نمــی
پیونــدد .امــا فعــاالن حــوزه انــرژی و برخــی از کارشناســان
معتقدنــد کــه خطرنــاک بــودن قــرار گرفتــن ایــران در مــدار
رشــد و توســعه اکتشــاف و اســتخراج و تولیــد نفــت بــرای
آینــده اوپــک موجــب شــد کشــورهای متحــد عربــی حــوزه
خلیــج فــارس و در رأس آن عربســتان طــرح فریــز نفتــی را
مطــرح کننــد ،بنابرایــن تــا قبــل از اینکــه هــدف گــذاری
دســتیابی بــه تولیــد نفــت بــه میــزان پیــش از تحریــم هــا
محقــق نشــده اســت ،بــه مصلحــت منافــع ملــی کشــورمان
نیســت کــه اقــدام بــه فریــز نفتــی کنیــم.
در عیــن حــال فعــاالن حــوزه انــرژی معتقدنــد حتــی اگــر
خیلــی خوشــبین باشــیم کــه طــرح فریــز نفتــی نمــی توانــد
فرصــت هــا را از ایــران بگیــرد ،امــا بــاز هــم بایــد کشــورمان
البــی هــای خــود را بــا کشــورهایی کــه هــم راســتا بــا اهــداف
توســعه و افزایــش درآمدهــای ایــران هســتند ،انجــام دهــد.
در ایــن گــزارش طــرح فریــز نفتــی و ابعــاد مختلــف آن را
بررســی کــرده اســت.
عربستان به دنبال تحریم منطقه ای ایران است
در همیــن رابطــه حمیدرضــا صالحــی ،دبیــر کل فدراســیون
صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای عربــی و از
جملــه عربســتان از دیربــاز از رقبــای ایــران بودنــد ،گفــت:

انـرژی
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ایــن کشــورها از فرصــت تحریــم هــا کــه کشــورمان نتوانســت
نفــت خــود را بــه انــدازه ای کــه ســهمیه داشــت بفروشــد،
اســتفاده کردنــد و البتــه در مقاطعــی اشــتباهاتی از طــرف
نماینــدگان ایــران هــم انجــام شــد .بــه عنــوان مثــال ایــران
در مقطعــی بــا افزایــش ســهمیه اوپــک موافقــت کــرد ،در
صورتــی کــه در اوج تحریــم هــا بودیــم و ایــن امــکان وجــود
نداشــت کــه حتــی یــک بشــکه نفــت بیشــتر را بــه فــروش
برســانیم.
وی در ادامــه افــزود :در آن زمــان کشــوری ماننــد عربســتان
بیشــترین بهــره را از تحریــم ایــران بــرد و در حــال حاضــر
کــه تحریــم هــا پایــان یافتــه و امــکان بازگشــت ایــران بــه
بــازار نفــت بــا ســهمیه واقعــی و اســتفاده از درآمدهــای ارزی
بــرای ایجــاد زیرســاخت هــا و جبــران عقــب ماندگــی هــا

اســتفاده قــرار بگیــرد ،گفــت :بــرای تحقــق ایــن موضــوع
بایــد ایــن راه را بــه درســتی برویــم ،مشــتریان خــود را بــا
رایزنــی حفــظ کنیــم و درآمدهــای کشــور را بــاال ببریــم تــا
پــروژه هــای عمرانــی و توســعه ای و زیرســاختی را بــرای
اشــتغال بیشــتر اجــرا کنیــم.
صالحــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر طــرح فریــز
نفتــی بــدون ایــران اجرایــی شــود ،تأثیــر آن بــر قیمــت
و بــازار نفــت چــه خواهــد بــود ،گفــت :اگــر ایــن طــرح
عملیاتــی شــود کــه احتمــال آن کــم اســت مــی توانــد
اندکــی در بازارهــای بیــن المللــی مؤثــر باشــد .البتــه مــا بایــد
از ظرفیــت خودمــان اســتفاده کنیــم کــه مغلــوب نشــویم و
از فرصــت هایــی کــه داریــم اســتفاده کنیــم و اجــازه ندهیــم
ایــن فرصــت هــا تبدیــل بــه تهدیــد شــوند.

وجــود دارد ،آنهــا در حــال وارد آوردن فشــار بــه کشــورمان
هســتند.
صالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دنبــال نجــات یافتــن ایــران
از تحریــم هــا کشــورهایی ماننــد عربســتان بــه دنبــال تحریــم
هــای منطقــه ای مــا هســتند ،اظهــار داشــت :از همیــن رو
فکــر مــی کنــم بایــد بــه هــر طریقــی کــه شــده از ظرفیــت
هایــی کــه پــس از برجــام بــه وجــود آمــده اســتفاده کنیــم و
میــزان تولیــد نفــت را افزایــش دهیــم و درآمــد ارزی بــرای
کشــور حاصــل کنیــم.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران
بــا بیــان اینکــه ایــن درآمدهــا نبایــد صــرف هزینــه هــای
جــاری کشــور شــود و بایــد در جهــت ســرمایه گــذاری مــورد

وی در ادامــه افــزود :حتــی اگــر خیلــی خوشــبین باشــیم کــه
طــرح فریــز نفتــی نمــی توانــد موفــق باشــد و فرصــت هــا را
از ایــران بگیــرد ،امــا بــاز هــم بایــد البــی هــای خودمــان را
بــا کشــورهایی کــه هــم راســتا بــا اهــداف توســعه و افزایــش
درآمدهــای ایــران هســتند ،انجــام دهیــم تــا ایــن کار بــه
ســمتی باشــد کــه منافــع ایــران تأمیــن شــود.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی خاطرنشــان کــرد :بــه
ایــن دلیــل کــه امــروز در دنیــا اســتفاده از نفت بــرای مصارف
انــرژی کــم شــده و ســوخت هــای جدیــدی جایگزیــن شــده
انــد و رویکــرد جدیــد دنیــا بــه ســمت اســتفاده از انــرژی
هــای نــو و پــاک اســت ،تأثیــر بــازی هایــی کــه در گذشــته
کشــورهای نفــت خیــز مــی توانســتند بــا اســتفاده از آن بــه
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ایــران فشــار بیاورنــد ،در آینــده کمرنــگ خواهــد شــد .در آن
شــرایط بیشــتر نقــش بازاریابــی و یافتــن بازارهــای جدیــد
بــرای ایــران مطــرح خواهــد بــود و حــرکات کشــورهای عربــی
حتــی از طریــق فریــز نفتــی چنــدان اثــری نخواهــد داشــت
.
ایران الزامی به پذیرفتن فریز نفتی ندارد
رضــا پدیــدار ،نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
ایــران هــم بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح فریــز بــا نقشــه کشــور
عربســتان و توســط گــروه کشــورهای جــی ســی ســی یــا
همــان کشــورهای متحــد عربــی حــوزه خلیــج فــارس شــامل
عربســتان ،کویــت ،امــارات و قطــر مطــرح شــده اســت ،گفــت:
کشــورهای مذکــور ایــن بحــث را پیــش کشــیدند کــه بــا
توجــه بــه لغــو تحریــم هــای ایــران و اینکــه کشــورمان در
مــدار رشــد و توســعه اکتشــاف و اســتخراج و تولیــد نفــت
قــرار گرفتــه ،ایــن موضــوع مــی توانــد بــرای آینــده اوپــک
خطرنــاک باشــد.
وی در ادامــه افــزود :در واقــع ایــن خطــر از ایــن جهــت
مطــرح اســت کــه افزایــش تولیــد نفــت ایــران موجــب مــی
شــود عرضــه نفــت افزایــش پیــدا کنــد و همزمــان موجــب
کاهــش قیمــت هــا مــی شــود .مســئله دیگــر ایــن اســت
کــه مشــتریان ســنتی ایــران کــه پاالیشــگاه هــای آنهــا از
نظــر بهــره وری تولیــد بــا نفــت خــام ایــران ســنخیت دارد،
بیشــتر تمایــل بــه خریــد نفــت ایــران پیــدا کننــد کــه همیــن
طــور هــم شــد و ایــن مشــتریان ســنتی بــه میــزان بیشــتری
از ایــران نفــت تهیــه کردنــد .مــی تــوان گفــت در مجمــوع
ایــن نگرانــی هــا موجــب ارائــه طــرح فریــز نفتــی از ســوی
عربســتان شــد.
پدیــدار عنــوان کــرد :البتــه ایــران در گام اول ایــن موضــوع
را عنــوان کــرد کــه در طــرح فریــز نفتــی شــرکت نمــی کنــد
و صحبــت وزیــر نفــت در مــورد ایــن موضــوع کــه ایــران
طــی چنــد ســال اخیــر کــه در تحریــم بــه ســر مــی بــرد،
از ســهمیه واقعــی خــودش در ســهمیه گروهــی اوپــک دور
مانــده و ایــن ســهم را کشــورهایی ماننــد عربســتان ،کویــت
و امــارات پــر کردنــد ،کامـ ً
ا کارشناســی و بــه جــا اســت .بــه
هــر حــال ایــران اعــام کــرد کــه طــرح فریــز نفتــی بســیار
ناعادالنــه اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــن موضــوع چــه تبعــات
و هزینــه هــای مــادی و معنــوی را بــه ایــران تحمیــل مــی
کنــد و چــه پیامدهایــی مــی توانــد داشــته باشــد ،گفــت:
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

تــا  ۴۵میلیــون لیتــر انــواع فــرآورده نفتــی شــامل گازوئیــل،
نفــت ســفید ،گاز مایــع و نفــت کــوره از ایــران بــه کشــورهای
مختلــف جهــان صــادر شــده اســت.
بــر ایــن اســاس هــم اکنــون ظرفیــت صــادرات فــرآورده نفتــی
ایــران بــه معــادل  ۴۰۰هــزار بشــکه در روز افزایــش یافتــه کــه
بــا بهــره بــرداری از اســکله هــای جدیــد نفتــی بــه ویــژه در
پایانــه ماهشــهر ایــن ظرفیــت امســال بــه حــدود  ۵۰۰هــزار
بشــکه در روز افزایــش مــی یابــد.
همزمــان بــا افزایــش ظرفیــت صــادرات انــواع فرآوردههــای
نفتــی ،ایــران بــه منظــور افزایــش صــادرات انــواع فرآوردههــای
نفتــی بــه ویــژه نفــت ســفید ،گاز مایــع و گازوئیــل یــک پایانــه
جدیــد در مــرز بــا پاکســتان راهانــدازی کــرد.
عبــداهلل گیتیمنــش ،مدیــر شــرکت پخــش فرآوردههــای
نفتــی منطقــه چابهــار بــا تاییــد راه انــدازی یــک پایانــه جدیــد
صــادرات فــرآورده نفتــی در مــرز ریمــدان بــه عنــوان مــرز
رســمی کشــور در اســتان سیســتان و بلوچســتان ،گفــت :بــا
افتتــاح رســمی مــرز ریمــدان بــه عنــوان مــرز مجــاز صــادرات
فرآوردههــای نفتــی ایــران بــه پاکســتان رونــق بیشــتری
مییابــد.
بــه گــزارش مهــر ،مــرز جدیــد «ریمــدان» مــرز مشــترک
ایــران و پاکســتان در  ۱۳۷کیلومتــری چابهــار در جنــوب
اســتان سیســتان و بلوپســتان قــرار گرفتــه اســت.
در شــرایط فعلــی پاکســتان بزرگتریــن مشــتری منطقــه ای
گاز مایــع ایــران بــه شــمار مـیرود بــه طــوری کــه بــه دلیــل
بــاال بــودن تقاضــای گاز مایــع در ایــن کشــور همســایه بخــش
عمــدهای از گاز مایــع پاالیشــگاههای نفــت کشــور روانــه
پاکســتان میشــود

ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت
بــا بهــره بــرداری از یــک واحــد جدیــد نیروگاهــی در جنــوب
کشــور ،ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران افزایــش یافــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،بــا بهــره
بــرداری از واحــد دوم نیــروگاه مــارون بهبهــان ،ظرفیــت تولیــد
بــرق ایــران حــدود  ۷۵مــگاوات دیگــر افزایــش یافــت.
بهنــام شــفیعیمقدم در تشــریح اجــرای طــرح جدیــد افزایــش
ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور ،گفــت :نیــروگاه مــارون پیــش
از ایــن بــا ظرفیــت  ۷۵مــگاوات در حــال بهرهبــرداری بــود
کــه بــا افتتــاح فــاز دوم ایــن نیــروگاه ،ظرفیــت آن بــه ۱۵۰
مــگاوات افزایــش یافــت.
مدیــر امــور اجرایــی نیــروگاه بهبهــان بــا اعــام اینکــه پــس از
تکمیــل تسـتهای توربیــن ،ژنراتــور و ســایر تجهیــزات جانبــی
و انجــام موفقیــت آمیــز دوره راه انــدازی آزمایشــی بهرهبــرداری
یــک ماهــه ،تحویــل موقــت پــروژه انجام و جهــت بهره بــرداری
و اتصــال بــه شــبکه سراســری ،تحویــل داده شــد ،تصریــح کرد:
بــا بهرهبــرداری کامــل از نیــروگاه مــارون ،ســاالنه حــدود ۳۸۰
گیــگاوات ســاعت بــرق تولیــد میشــود.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افزایــش پایــداری شــبکه
تولیــد بــرق در جنــوب کشــور بــا بهــره بــرداری از ایــن واحــد
جدیــد نیروگاهــی ،خاطرنشــان کــرد :تمامــی مراحــل ســاخت،
نصــب و راه انــدازی واحــد دوم نیــروگاه مــارون توســط
متخصصــان ایرانــی انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش مهــر ،ســد آب مخزنــی مــارون روی رودخانــه
امضای ۱۰میلیارد دالر قرارداد نفتی
مــارون در فاصلــه  ۱۹کیلومتــری شــمال شــرق بهبهــان در
معــاون وزیــر نفــت از امضــای  ۱۰میلیــارد دالر قــرارداد جدیــد
اســتان خوزســتان احــداث شــده اســت.
نفتــی در ادامــه ســال  ۹۵خبــر داد و گفــت :قــرارداد توســعه ۳
میــدان نفــت و گاز امســال واگــذار میشــود.
پایانه صادرات فرآورده نفتی ایران به پاکستان راه
علــی کاردر در گفتگــو بــا مهــر دربــاره حجــم امضــای
افتاد
ایــران بــه منظــور افزایــش صــادرات انــواع فرآوردههــای نفتــی قراردادهــای توســعهای بخــش باالدســتی صنعــت نفــت و گاز،
بــه ویــژه نفــت ســفید ،گازمایــع و گازوئیــل یــک پایانــه جدیــد گفــت :پیــش بینــی مــی کنیــم تــا پیــش از پایــان امســال
حــدود  ۱۰میلیــارد دالر قــرارداد جدیــد بــرای توســعه میادیــن
در مــرز بــا پاکســتان راهانــدازی کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،افزایــش تولیــد گاز و گازرســانی به نفــت و گاز بــا شــرکتهای خارجــی و یــا داخلــی امضــا کنیــم.
صنایــع و نیروگاههــا ،ظرفیــت مــازادی بــرای صــادرات انــواع مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه
فرآوردههــای نفتــی در ایــران ایجــاد کــرده بــه طوریکــه از امســال قــرارداد توســعه ســه میــدان نفــت و گاز امضــا خواهــد
ابتــدای امســال تاکنــون بــه طــور متوســط روزانــه حــدود  ۴۰شــد ،تصریــح کــرد :بــه زودی بــا برگــزاری مناقصــات نســبت
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بــه انتخــاب پیمانــکاران توســعه میادیــن نفــت و گاز اقــدام
میکنیــم.
کاردر معــاون وزیــر نفــت اواســط شــهریور مــاه امســال هــم
در نشســتی خبــری بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن مناقصــه
بینالمللــی صنعــت نفــت کشــور در دوران پســا برجــام ،گفتــه
بــود :هفتــه پایانــی مهــر مــاه فراخــوان برگــزاری مناقصــه
توســعه میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی برگــزار خواهــد شــد.
بــه گــزارش مهــر ،بــر اســاس اعــام مســئوالن وزارت نفــت
در برنامــه ششــم توســعه بایــد حــدود  ۱۳۴میلیــارد دالر
ســرمایه گــذاری بــا اولویــت توســعه میادیــن مشــترک نفــت
و گاز ،اجــرای طرحهــای افزایــش ضریــب بازیافــت از مخــازن
هیدروکربــوری ،بازســازی و نوســازی تاسیســات موجــود نفتــی
جــذب شــود.
شــرکت ملــی نفــت ایــران تاکنــون  ۷قــرارداد محرمانگــی برای
توســعه میادیــن مشــترک نفــت و گاز کشــور بــا شــرکتهای
نفتــی اروپایــی و آســیایی از جملــه توتــال فرانســه امضــا کــرده
ا ست .
رفع توقیف پول پتروشیمی ایران در ژاپن و آلمان
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه آزادســازی طلــب ناشــی از
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران در آلمــان و ژاپــن،
گفــت :هــم اکنــون کل مطالبــات صــادرات پتروشــیمی آزاد
شــده اســت.
خــداداد غریــب پــور در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره
وصــول طلبهــای حاصــل از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی
ایــران پــس از ورود بــه دوره پســابرجام ،گفــت :برخــی از
صنایــع پتروشــیمی ایــران مطالباتــی از شــرکتهای خریــدار
محصــوالت پتروشــیمی در آســیا و اروپــا داشــتهاند.
مدیرعامــل پتروشــیمی اراک بــا اشــاره بــه آزادســازی طلــب
ناشــی از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و پلیمــری ایــران در
ژاپــن و آلمــان ،تصریــح کــرد :حــدود یــک میلیــون دالر طلــب
صــادرات پتروشــیمی در ژاپــن آزاد شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــا اشــاره بــه آزادســازی حــدود
چهــار میلیــون و  ۶۰۰هــزار یــورو طلــب صــادرات پتروشــیمی
در آلمــان ،خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون کل صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی بــا دریافــت مبالــغ آن انجــام میشــود
و هیچگونــه طلــب وصولنشــده ارزی در خــارج از کشــور
نداریــم.
احمــد مهــدوی ابهــری ،دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــی
صنعــت پتروشــیمی ایــران پیشتــر در پاســخ بــه مهــر بــا
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اشــاره بــه آزادســازی بخــش عمــده از دالرهــای بلوکــه شــده
حاصــل از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران در دوران
تحریــم توســط بانکهــای کــره جنوبــی ،گفتــه بــود :کل
مطالبــات بلوکــه شــده حاصــل از صــادرات پتروشــیمی ایــران
در کرهجنوبــی کمتــر از یــک میلیــارد دالر بــوده اســت.
بــه گــزارش مهــر ،هــم اکنــون حجــم صــادرات ســاالنه
محصــوالت پتروشــیمی و فرآوردههــای پلیمــری ایــران بــه
حــدود  ۱۰میلیــارد دالر رســیده اســت کــه برنامــه دولــت
افزایــش ارزش صــادرات پتروشــیمی بــه  ۴۰میلیــارد دالر در
ســال اســت.
عالقه لوک اویل به اکتشاف نفت ایران در خزر
مدیــر عامــل لــوک اویــل اعــام کــرد ایــن شــرکت روســی
ســرمایه گــذاری در چنــد حــوزه اکتشــافی نفــت در ایــران را
بررســی میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری اســپوتنیک از مســکو گــزارش
داد کــه وحیــد علیاکبــروف ،مدیــر عامــل لــوک اویــل اعــام
کــرده اســت ایــن شــرکت روس بــرای ســرمایه گــذاری در
چنــد حــوزه اکتشــافی در قلمــرو ایــران در دریــای خــزر،
عالقمنــد اســت.
وی همچنیــن از وجــود دو توافــق میــان ایــن شــرکت و دولــت
ایــران بــرای بررســی دو منطقــه بــزرگ ایــران ،هــم در خلیــج
فــارس و هــم در مناطــق دیگــر مــورد عالقــه لــوک اویــل،
خبــر داد.
مدیــر عامــل لــوک اویــل افــزود :مــا همچنیــن بــه بررســی
اکتشــاف نفــت در بخشــی از دریــای خــزر در نزدیکــی ایــران،
عالقمنــد هســتیم.
علیاکبــروف همچنیــن از برنامــه خــود بــرای ســفر بــه
ایــران در پایــان مــاه ســپتامبر یــا آغــاز مــاه اکتبــر امســال
توگــو بــا نماینــدگان ایــن کشــور دربــاره جزئیــات
بــرای گف 
توافقهــای کنونــی و آینــده ،خبــر داد.
مســعود واعظــی ،وزیــر ارتباطــات ایــران ،پیــش از ایــن اعــام
کــرده بــود اکنــون و بــا پایــان تحریــم ،فرصتهــای مناســبی
بــرای همــکاری ایــن کشــور بــا شــرکت لــوک اویــل فراهــم
شــده اســت
کنفرانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران16 ،
تا  18آذرماه امسال برگزار میشود.
بــه گــزارش ایســنا ،توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در
ایــران بــه عنــوان کشــوری در حــال توســعه و دارای اقتصــاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مبتنــی بــر نفــت امــری دشــوار و زمانبــر بــوده کــه نیازمنــد
همــکاری تمــام بازیگــران داخلــی و بینالمللــی اســت؛ البتــه
در ســالهای اخیــر ،توجــه مناســبی بــه حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر در کشــور در بیــن سیاســتگذاران ،صنعتــکاران،
دانشــگاهیان و پژوهشــگران شــده اســت.
در ایــن راســتا ،انجمــن حمایــت از انرژیهــای تجدیدپذیــر
ایــران بــه منظــور جلــوه دادن عــزم ملــی ایــران در
توســعه ،ایجــاد تصویــر باثبــات و برنامهریــزی شــده
بــرای ســرمایهگذاران ،هماهنگســازی و هدایــت کالن
تعامــات بینالمللــی کشــور و آگاهیبخشــی شــرکتها و
ســرمایهگذاران خارجــی نســبت بــه ابعــاد مختلــف فضــای
ســرمایهگذاری و پتانســیل شــرکتهای داخلــی در حــوزه
انرژیهــای تجدیدپذیــر اقــدام بــه برگــزاری کنفرانــس
بینالمللــی در ایــن حــوزه کــرده اســت.
ایــن کنفرانــس بــا پشــتیبانی ســازمانهای اصلــی مرتبــط
در کشــور همچــون ســتاد توســعه فنــاوری انرژیهــای
تجدیدپذیــر معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
ســازمان انرژیهــای نــو ایــران ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای اقتصــادی
و فنــی ایــران برگــزار میشــود.
در چارچوب برجام ،میتوانیم سوخت صنعت برق
هستهای را تامین کنیم
نایــب رییــس کمیســون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
گفــت :در چارچــوب توافــق برجــام ،مــا ســوخت مــورد نیــاز
صنعــت بــرق هســته ای را مــی توانیــم تامیــن نماییــم.
حســین امیــری خامکانــی در گفتوگــو بــا ایســنا افــزود:
احــداث دو واحــد جدیــد نیــروگاه اتمــی در بوشــهر در راســتای
سیاســت تنــوع بخشــی بــه ســبد انــرژی الکتریکــی در کشــور
و اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود کشــور میباشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه ریــزی هــا  20هــزار
مــگاوات نیــروگاه اتمــی درکشــور پیــش بینــی شــده اســت
بیــان کــرد :موقعیتــی کــه در بوشــهر وجــود دارد در دیگــر
ســواحل کشــور نیــز هســت و از طرفــی مــا بــا همــه مشــکالتی
کــه بــر ســر راه داشــتیم باالخــره بــه باشــگاه هســته ای دنیــا
پیوســتیم.
امیــری خاطــر نشــان کــرد :غنــی ســازی و تامیــن ســوخت
در کشــور بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و در چارچــوب
توافــق برجــام مــا ســوخت مــورد نیــاز صنعــت بــرق هســته ای

خودمــان را مــی توانیــم تامیــن نماییــم.
نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس شــورای اســامی
بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی واحد هــای  2و  3نیــروگاه
اتمــی بوشــهر گفــت :برنامــه زمانبنــدی ایــن دو واحــد جدیــد
نیــز  10ســاله اســت بــه اینگونــه کــه واحــد دوم ایــن نیــروگاه
تــا  8ســال آینــده و واحــد ســوم نیــز تــا  10ســال آینــده بــه
بهــره بــرداری برســند.
نیازی به ایجاد شرکت مادرتخصصی توزیع برق نیست
درحالــی کــه گمانهزنیهــا از ایجــاد شــرکت مادرتخصصــی
توزیــع بــرق و کــم شــدن مســوولیت توانیــر در ایــن حــوزه
وجــود دارد ،معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر معتقــد
اســت کــه هنــوز اجــرای حکــم ایــن مســاله بــه توانیــر ابــاغ
نشــده و علیرغــم اینکــه بخــش توزیــع نیــاز بــه توجــه زیــادی
دارد امــا در شــرایط فعلــی لزومــی بــرای ایجــاد شــرکتی جدید
احســاس نمیشــود.
حقیفــام در گفتوگــو بــا ایســنا در خصــوص ایجــاد تغییــر
و تحــوالت جدیــد در شــرکت توانیــر ،گفــت :برنامــه ایجــاد
شــرکت مادرتخصصــی توزیــع از ســال هــا قبــل مطــرح شــد و
نمــی تــوان ایــن مســاله را نادیــده گرفــت کــه بخــش توزیــع
نیــاز بــه توجــه زیــادی دارد و بایــد یــا بــا ایجــاد شــرکت
جدیــد و یــا در خــود توانیــر بــه ایــن مهــم نــگاه شــود.
بــه گفتــه وی ،بخــش توزیــع بــرق کشــور بــه یــک توجــه
جــدی نیــاز دارد امــا بــه نظــر میرســد کــه بتــوان ایــن
مســاله را در شــرکت توانیــر نیــز رفــع رجــوع کــرد و نیــازی
بــه ایجــاد شــرکت جدیــدی نباشــد.
معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر بــا بیــان اینکــه نظــرات
متفاوتــی در مــورد ایــن مســاله وجــود دارد ،گفــت :تمــام
مشــکالت صنعــت بــرق در بخــش توزیــع جمــع شــده کــه
ایــن مســاله بیانگــر اهمیــت حــوزه توزیــع بــرق اســت.
حقیفــام تصریــح کــرد :اگــر مســئوالن وزارت نیــرو صــاح
بداننــد کــه شــرکت جدیــدی بــرای رســیدگی بــه بحــث
توزیــع ایجــاد شــود مخالفتــی از ســوی توانیــر صــورت نخواهــد
گرفــت و قطعــا در ایــن شــرایط میتــوان اقتصــاد بخــش بــرق
را ارتقــا داد.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر ایــن اتفــاق نیــز نیفتــد بایــد بــه فکــر
ارتقــا و توســعه بخــش توزیــع بــود ،تاکیــد کــرد :گزارشهــای
متفاوتــی بــرای ایجــاد شــرکت مادرتخصصــی توزیــع منتشــر
میشــود امــا هنــوز نظــر وزیــر نیــرو در ایــن مــورد قطعــی
نیســت و نمیتــوان از االن قاطــع راجــع بــه ایــن مســاله
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صحبــت کــرد.
بــه گفتــه وی ،نمیتــوان ایــن مســاله را منکــر شــد کــه بخــش
توزیــع نیازمنــد توجــه زیــادی اســت کــه میتــوان ایــن توجــه
را در شــرکت توانیــر نیــز مهیــا کــرد امــا اگــر دولــت تصمیــم
بــه ایجــاد شــرکت جدیــدی نیــز بگیــرد شــاهد نتایــج منفــی
نخواهیــم بــود.
روسیه گاز صادراتی خود را به مزایده میگذارد
ورود ال.ان.جــی امریــکا و قطــر بــه بــازار اروپــا و کاهــش
تقاضــای گاز ایــن قــاره ،موجــب شدهاســت روســیه بــرای
حفــظ ایــن بازار،فــروش گاز خــود را بــه مزایــده بگــذارد.
بــه گــزارش ایســنا ،در دهههــای گذشــته خریــد و فــروش
گاز اروپــا در قالــب قراردادهــای بلندمــدت انجــام میشــده
اســت کــه ایــن قراردادهــا عمومــا بــه نفــع صادرکننــدگان گاز
بــه ویــژه روســیه بودهاســت .دلیــل اصلــی ایــن امــر ،محــدود
بــودن گزینههــای تامیــن گاز بــرای بــازار اروپــا بودهاســت.
در ســالهای اخیــر کشــورهای اروپایــی تــاش کردهانــد تــا
بــا اســتفاده از بــازار اشــباع شــده گاز ،اوال ســبد واردات گاز
خــود را بــه کمــک واردات از صادرکننــدگان جدیــد ماننــد
امریــکا و اســترالیا متنــوع کننــد و ثانیــا بــا اســتفاده از ایــن
فرصــت ،انعطافپذیــری خــود را در قراردادهــای بلندمــدت
بــاال ببرنــد .طــی یــک ســال گذشــته یکــی از دالیــل کاهــش
قیمــت گاز در اروپــا نیــز همیــن موضــوع عنــوان شدهاســت.
هفتــه گذشــته شــرکت گازپــروم روســیه بزرگتریــن شــرکت
روســی فعــال در حــوزه انــرژی کــه  30درصــد گاز اروپــا را
تامیــن میکنــد یــک دوره مزایــده فــروش گاز را بــرای تجــار و
مصــرف کننــدگان ایــن بــازار برگــزار کردهاســت .بــه عقیــدهی
بســیاری از کارشناســان ،ایــن اولیــن نشــانهی تغییــر زمیــن
بــازی در بــازار گاز اروپــا بــه نفــع خریــداران اســت .حــال
ســوال اینجاســت کــه چــرا شــرکت گاز پــروم فــروش گاز بــه
ایــن روش را آغــاز کــرده اســت
صادرات نفت ایران به کره جنوبی دوبرابر شد
بــه گــزارش ایرنــا ،وزارت نفــت بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز
اعــام کــرد :بــا توجــه بــه تــاش ایــران بــرای احیــای ســهم
خــود در بــازار نفــت پــس از لغــو تحریــم هــای غــرب برضــد
ایــن کشــور ،حجــم واردات نفــت خــام کــره جنوبــی از ایــران
در مــاه اوت امســال نســبت بــه ســال گذشــته میــادی در
همیــن مقطــع نزدیــک بــه دو برابــر شــد.
اداره گمــرک کــره جنوبــی ،دیروز (پنجشــنبه ٢٥ ،شــهریورماه)
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اعــام کــرد کــه ســئول در مــاه اوت امســال یــک میلیــون و
 ١٠٠هــزار تــن (معــادل  ٢٦٠هــزار و  ٧٧٠بشــکه در روز)
نفــت خــام از ایــران خریــداری کــرد کــه ایــن میــزان در مــدت
مشــابه پارســال و دوره تحریــم هــا  ٥٥٢هــزار و  ٧١٠تــن
بــوده اســت.
ایــران بــا هــدف رســاندن تولیــد نفــت خــود به ســطح پیــش از
تحریــم هــا ،در ســال جــاری میــادی بــا ســرعت چشــمگیری
تولیــد خــود را افزایــش داده بــه طــوری کــه ایــن میــزان در
مــاه ژوئــن امســال بــه ســه میلیــون و  ٦٤٠هــزار بشــکه در روز
رســید ،امــا ایــن میــزان در مــدت مشــابه ســال  ٢٠١٥میــادی
دو میلیــون و  ٨٤٠هــزار بشــکه در روز بــوده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــران قیمــت نفــت ســبک خــود را در
مــاه ســپتامبر بــه کمتریــن حــد در هشــت مــاه اخیــر کاهــش
داد ،انتظــار مــی رود کــه فــروش ایــن کاال بــه آســیا افزایــش
یابــد.
میعانات گازی پاالیشگاه هاشمی نژاد در بورس انرژی
عرضه می شود
بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنــا بــه نقــل از وزارت نفــت
ازبــورس انــرژی در جلســه معامالتــی شــنبه ( ٢٧شــهریورماه)،
افــزون بــر معامــات مســتمر در بــازار قراردادهــای ســلف
مــوازی اســتاندارد بــرق و قراردادهــای بــا سررســید یکســال و
بیشــتر در بــازار مشــتقه ،کاالهــای گاز پروپــان و بوتــان ،گاز
مایــع صنعتــی پتروشــیمی بنــدر امــام ،متانــول پتروشــیمی
زاگــرس ،حــال  ،٤٠٢آیزوفیــد و آیزوریســایکل پاالیــش
نفــت تبریــز ،آیزوریســایکل پاالیــش نفــت بندرعبــاس،
نفتــای ســنگین پاالیــش نفــت تهــران ،پنتــان پاالیــش
نفــت کرمانشــاه و میعانــات گازی پاالیــش گاز خانگیــران بــا
گریدهــای ( )٥٠٠-٢٠٠TP-)، (Sو ( )-٤٠٠TPدر رینــگ
داخلــی بــورس انــرژی ایــران عرضــه مــی شــوند.
بــورس انــرژی دیــروز (چهارشــنبه 24 ،شــهریورماه) شــاهد
عرضــه کاالهــای حــال  ٤٠٢پاالیــش نفــت کرمانشــاه،
میعانــات گازی پتروشــیمی رازی و حــال  ٤١٠پاالیــش نفــت
آبــادان در رینــگ داخلــی و نفــت کوره  ٣٨٠ســانتی اســتوکس
شــرکت ملــی نفــت ایــران در رینــگ بیــن الملــل بــود.
ارزش کل معامــات صــورت گرفتــه در ایــن عرضــه هــا و
عرضــه هــای مــازاد معــادل 2میلیــون و  390تــن بــه ارزش
بیــش از  ٣١میلیــارد و  ٩٦٦میلیــون ریــال بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تنشهای سیاسی ثبات
اقتصادی را هدف
گرفتهاند

خسروتاج:

به دنبال رابطه برد ـ برد
با انگلیس هستیم

انـرژی
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احتمــال تنشهــای سیاســی بــرای آســیب بــه
ثبــات اقتصــادی در آســتانه انتخابــات ریاســت
جمهــوری بســیار قــوی اســت.
ســعید لیــاز در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا،
دربــاره موانــع جــذب ســرمایههای خارجــی اظهــار
داشــت :جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی فقــط در
اختیــار دولتهــا نیســت و تنهــا بــا ثبــات اقتصــادی و
پیشبینــی پذیــری بازارهــا امــکان جــذب ســرمایههای
داخلــی و خارجــی وجــود نــدارد.
وی افــزود :جــذب ســرمایههای خارجــی وابســته بــه
محیــط مســاعد بــرای کســبوکار اســت کــه بخــش
مهمــی از عوامــل ایجــاد ایــن محیــط ،مربــوط بــه
سیاســتهای قــوه قضاییــه  ,قــوه مقننــه  ,نیرویهــای
مســلح و ســایر نهادهــا اســت.
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه
اســتفاده روســیه از پایــگاه شــهید نــوژه همــدان و
تنشهــای ایجــاد شــده در خلیــج فــارس از مــواردی
هســتند کــه فضــای کشــور بــرای جــذب ســرمایههای

خارجــی را متشــنج میکنــد و بــه امــکان جــذب ســرمایه
آســیب میزنــد ،ادامــه داد :اســتفاده کشــورهای خارجــی
از پایــگاه هــای هوایــی ایــران بــرای اولیــن بــار اســت کــه
پــس از انقــاب اتفــاق مــی افتــد.
لیــاز دربــاره اینکــه آیــا ایــن تنشهــا مــی توانــد
تهدیــدی بــرای اجــرای برجــام باشــد ،گفــت :معتقــدم
مســئله برجــام شــاید دچــار تالطــم شــود امــا متوقــف
نخواهــد شــد .امــا ایــن شــرایط و ایــن تنشهــا بــه طــور
قطــع در محیــط کســب و کار اثــر گــذار اســت و تهدیــدی
بــرای جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی خواهــد بــود.
وی افــزود :بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگــر بــه آمــار ســه
ماهــه اول ســال نگاهــی بیندازیــم مــی بینیــم کــه رشــد
اقتصــادی کشــور مثبــت بــوده امــا رشــد جــذب ســرمایه
منفــی بــوده اســت .بنــا بــر ایــن هنــوز هــم محیــط
مناســب بــرای جــذب ســرمایه گــذاری در ایــران نداریــم
و نمیتوانیــم ادعــای آن را داشــته باشــیم.
لیــاز ادامــه داد :ســرمایههای خارجــی هنــوز وارد
اقتصــاد ایــران نشــدند و تاثیــر گــذاری قابــل توجهــی

نداشــتهاند بنابرایــن بــرای تاثیــر بــی ثباتــی سیاســی بــر
ثبــات اقتصــادی مصونیتــی قائــل نیســتم.
ایــن تحلیــل گــر مســائل اقتصــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه
احتمــال تنشهــای سیاســی بــرای آســیب بــه ثبــات
اقتصــادی را در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری
بســیار قــوی میدانــم ،گفــت :دولــت از پشــتیبانی کافــی
مــردم و رهبــری برخــوردار اســت و اگــر سیاســتهای
انضباطــی خــود را ادامــه دهــد میتوانــد بخــش مهمــی
از تالطــم هــا را خنثــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تنشهــای ایجــاد شــده بــرای ضربــه
زدن بــه ثبــات اقتصــادی قابــل کنتــرل هســتند ،اظهــار
داشــت  :تنشهــای سیاســی ثبــات اقتصــادی را هــدف
گرفتــه اســت و امــروز هــم بــا تنشهــای بســیار زیــادی
مواجــه هســتیم کــه حتــی بــر قیمــت دالر هــم نتوانســته
اســت تاثیــر بگــذارد .ایــن در حالــی اســت کــه در گذشــته
بــا پرتــاب یــک موشــک قیمــت ارز بســیار نوســان داشــت
امــا امــروز بــازار نســبت بــه ایــن موضوعــات دیگــر
حساســیتی نــدارد.

قائــم مقــام وزیــر صنعــت و رئیــس کل ســازمان
توســعه تجــارت ایــران در دیــدار بــا نماینــده
ویــژه تجــاری نخســت وزیــر انگلیــس اعــام
کــرد کــه در زمینــه اقتصــادی بــه دنبــال رابطــه
بــرد  -بــرد بــا انگلیــس هســتیم
بــه گــزارش ایســنا ،مجتبــی خســروتاج در دیــدار بــا لــرد
المونــت در تهــران اظهــار کــرد :میــزان واردات ایــران از
بریتانیــا نســبت بــه صــادرات بــه آن کشــور ،فاصلــه زیادی
دارد کــه بایــد تعادلــی در ایــن زمینــه بــا افزایش صــادرات
محصــوالت ایرانــی بــه بریتانیــا ایجــاد شــود.
وی بــر اهمیــت احیــاء و توســعه فعالیتهــای بیمــهای
و بانکــی بیــن دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت :گســترش
مناســبات و همکاریهــای اقتصــادی ،بازرگانــی و صنعتــی
بــدون روابــط موثــر بانکــی و بیمــهای ،کارآمــد نخواهــد
بــود.
خســروتاج بــه اهمیــت اطــاع رســانی بــه بخــش خصوصی
و فعــاالن اقتصــادی کشــور از جایــگاه رقابتــی انگلســتان
طــی دهــه آینــده در اروپــا و دنیــا در بخــش تجــارت و
صنعــت اشــاره و اظهــار کــرد :بــرای تجــار مــا مهــم
اســت کــه بداننــد بریتانیــا در دهــه آینــده در چــه

بخشهایــی تــوان رقابتــی خواهــد داشــت تــا بنگاههــا
و فعــاالن اقتصــادی مــا نیــز در چارچــوب آن بخشهــا،
برنامهریــزی و تصمیمگیــری مناســب انجــام دهنــد.
تســهیل صــدور روادیــد و افزایــش ســطح همکاریهــای
دو جانبــه بــرای اعطــای تســهیالت اعتبــار خریــدار و
همــکاری در زمینــه کاهــش نــرخ ریســک کشــوری در
بیــن کشــورهای  OECDاز دیگــر موضوعــات مطــرح
شــده از ســوی رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــود.
لــرد المونــت  -نماینــده ویــژه تجــاری نخســت وزیــر
بریتانیــا در امــور ایــران و رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی
بریتانیــا و ایــران  -نیــز در ایــن دیــدار با اشــاره بــه ظرفیت
هــای موجــود همــکاری میــان دو کشــور ،بــر حــل و فصــل
مســایل بانکــی تاکیــد کــرد و گفــت :در راســتای مذاکــرات
انجــام شــده بــا وزیــر امــور خارجــه آمریــکا همچنیــن
اوفــک ( ،)OFACنماینــدگان خزان ـهداری آمریــکا و ســایر
اشــخاص ذیربــط بــه دنبــال حــل و فصــل مشــکالت باقــی
مانــده هســتند.
وی در عیــن حــال ضمــن اشــاره بــه انجــام تعامــل برخــی
بانکهــای کوچــک بــا ایــران ،بخشــی از ایــن مســایل را

مربــوط بــه عــدم تطبیــق اســتانداردهای بانکــی ایــران بــا
دنیــا دانســت و گفــت :ایــن مســئله باعــث کنــدی کار و
ایجــاد مشــکالت فنــی میشــود .نماینــده ویــژه تجــاری
نخســت وزیــر بریتانیــا در امــور ایــران در خصــوص مســائل
مربــوط بــه روادیــد هــم گفــت کــه فراینــد تســهیل
روادیــد یــک موضــوع دوجانبــه اســت و بــا همــکاری
ســفارتخانههای دو کشــور قابــل پیگیــری اســت.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی انگلیــس و ایــران افــزود:
بریتانیــا بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه در بخشهــای
خدمــات مالــی و نفــت وگاز ،زیــر بناهــا ،ریــل و راه آهــن،
فرودگاههــا ،خدمــات طراحــی ،مشــاوره فنــی و هــوا فضــا
میتــوان شــرایط بهتــری در رقابــت بــا دیگــر کشــورها
ایجــاد کــرد.
در ایــن جلســه قــرار شــد طرفیــن بــا تبــادل هیــاتهــای
تخصصــی و بررســی کارشناســی ،نقشــه راه همکاریهــای
اقتصــادی ،صنعتــی و تجــاری دو کشــور را در زمینــه
هــای خدمــات مالــی و بانکــی ،نفــت و گاز ،هــوا و فضــا،
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر ،دارو و ســامت و تجــارت
بیــن الملــل و ســایر مــوارد مــورد عالقــه طرفیــن تهیــه
و تدویــن کننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعطای تسهیالت کمبهره با هدف
ارتقای بهرهوری انرژی به صنایع
ســازمان بهــرهوری انــرژی ایــران از ارائــه تســهیالت کــم
بهــره بــه صنایــع در قالــب طــرح یارانــه ســود تســهیالت
بــه منظــور ارتقــای بهــرهوری و کاهــش شــدت مصــرف
انــرژی خبــر داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مدیریــت انــرژی در دنیــا بــه عنــوان
ابــزاری اســت کــه کشــورهای صنعتــی از آن بــه عنــوان
منبــع درآمــد اســتفاده میکننــد بــه طــوری کــه در
دنیــا بــه انــرژی مصــرف نشــده بــه عنــوان یــک منبــع
جدیــد انــرژی محســوب میشــود کــه مزایــای زیــادی
همچــون ایجــاد اشــتغال بــه دنبــال دارد.
بــر همیــن اســاس کارایــی انــرژی ،مســائل زیســت
محیطــی ،امنیــت جریــان انــرژی ،قوانیــن و سیاسـتهای
تنبیهــی و تشــویقی ،اشــتغال و فرهنگســازی از مباحــث
مربــوط بــه مدیریــت انــرژی در جهــان محســوب
میشــود و بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت انــرژی الزمــه
ورود بــه بازارهــای جهانــی و توســعه صنعتــی اســت مــی
تــوان گفــت کــه اگــر میخواهیــم وارد ســازمان تجــارت
جهانــی ( )WTOشــویم ،بایــد اســتاندارهای زیســت
محیطــی و صــرف انــرژی را رعایــت کنیــم.
در ایــن زمینــه حســن زربخــش ،مدیــر دفتــر آمــوزش
و اطــاع رســانی ســابا بــر ایــن بــاور اســت کــه قوانیــن
متعــددی همچــون بنــد ق مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع
تولیــد ،قانــون اصــاح الگــوی مصــرف و غیــره درخصوص
مدیریــت مصــرف انــرژی در کشــور وجــود دارد ،امــا بــا
ایــن حــال همچنــان خألهــای قانونــی در ایــن بخــش
احســاس میشــود.
بــه گفتــه وی در نظــر گرفتــن معافیــت مالیاتــی بــه ازای
انجــام مدیریــت مصــرف انــرژی و ارتقــای بهــرهوری یکــی
از موضوعاتــی اســت کــه حتمــاً بایــد در کشــور بــه آن
پرداختــه شــود تــا بــا ایــن کار ضمــن ارتقــای بهــرهوری
در کشــور از شــدت مصــرف انــرژی کاســته شــود.
زربخــش بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد قوانینــی در نظــر
گرفتــه شــود کــه از مبــادی ورودی کشــور جلــوی واردات
محصــوالت پــر مصــرف و راندمــان پاییــن گرفتــه شــود،
گفــت :هــم اکنــون کاالهــای پــر مصــرف در بــازار وجــود
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دارد کــه پــس از پیگیریهــای صــورت گرفتــه قوانیــن حــدود ســه تــا پنــج هــزار کیلومتــر بــرای ایــران بــه منظــور
و دســتورالعملهایی بــرای جمــعآوری آنهــا از بــازار صــادرات گاز بــه اروپــا فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت .در این
تدویــن و اجرایــی شــد ،درحالــی کــه بایــد از مبــادی میــان ،ایــران از ســومین ســناریوی صــادرات گاز بــه اروپــا در
ورودی کشــور جلــو واردات ایــن محصــوالت گرفته شــود .طــول چنــد روز اخیــرا رونمایــی کــرده و طرحــی بــه نــام
وی تصریــح کــرد :بــر اســاس مــاده  ۲۶قانــون اصــاح اســتفاده از ظرفیــت خطــوط لولــه موجــود گاز در اروپــا بــه
الگــوی مصــرف ،صنایــع بایــد معیارهــای مصــرف انــرژی منظــور انتقــال گازهــای تــرش پارسجنوبــی اکنــون در
را رعایــت کننــد کــه در غیــر ایــن صــورت مشــمول دســتور کار شــرکت ملــی نفــت ایــران قــرار گرفتــه اســت.
علیرضــا کاملــی در تشــریح برنامه جدیــد صــادرات گاز ایران
پرداخــت جریمــه میشــوند.
مدیــر دفتــر آمــوزش و اطالعرســانی ســابا یــادآور شــد :بــه اروپــا ،گفــت :بــرای هــر طرحــی یــک تحلیــل هزینــه و
ســازمان ملــی اســتاندارد بــا اســتفاده از بازوهــای اجرایــی فایــده وجــود دارد کــه بــر اســاس آن مشــخص میشــود
خــود میــزان مصــرف انــرژی واحدهــای صنعتــی را کــه آیــا اجــرای یــک طــرح ،ســوددهی قابــل قبــول دارد یــا
خیــر؛ هــم اکنــون نیــز بــا توجــه بــه قیمتهــای پاییــن گاز
بررســی و ارزیابــی میکنــد.
وی از ارائــه یارانــه ســود تســهیالت بــه صنایــع بــه و هزینــه انتقــال (انتقــال گاز بــه اروپــا مســتلزم ســاخت یک
منظــور ارتقــای بهــرهوری خبــر داد و گفــت :کارخانجــات خــط لولــه حداقــل  ۵هــزار کیلومتــری اســت) هیــچ توجیــه
و صنایعــی کــه بخواهنــد بهــرهوری را در واحــد خــود اقتصــادی وجــود نــدارد.
افزایــس دهنــد ،از تســهیالت یارانــه ســود تســهیالت بــا مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اعــام اینکــه
بــه دنبــال شناســایی و مطالعــه مســیرهای جدیــد بــرای
بهــره بســیار کــم برخــوردار میشــوند.
زربخــش خاطرنشــان کــرد :از آغــاز اجــرای طــرح یارانــه انتقــال گاز بــه اروپــا بــه غیــر از شــیوه احــداث خطــوط
ســود تســهیالت تاکنــون حــدود  ۲۵۰میلیــارد ریــال لولــه بلندمــدت اســت ،تصریــح کــرد :از جملــه ایــن روشها
میتــوان بــه صــادرات گاز بــه اروپــا از طریــق خطــوط لولــه
تســهیالت بــه صنایــع اعطــا شــده اســت.
موجــود در منطقــه ،اشــاره کــرد.
ایــن مقــام مســئول ،افــزود :در ایــن روش شــاید بتــوان
بــا احــداث خــط لولــه بــا مســیر کوتاهتــری ،ایــن پــروژه
را عملیاتــی کــرد کــه در نتیجــه هزینــه انتقــال کمتــری
متوجــه ایــران میشــود.
کاملــی در پایــان خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون گزینههــای
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز اعــام کــرد :ایــن مختلفــی بــرای ورود بــه بــازار گازی اروپــا در دســت بررســی
احتمــال وجــود دارد کــه ایــران بهجــای ســاخت خــط لولــه اســت کــه بــا اتمــام مطالعــات ،نتایــج آن اعــام میشــود.
جدیــد ،از خطــوط موجــود در اروپــا بــرای صــادرات گاز بــه
ایــن بــازار اســتفاده کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،یکــی از مهمتریــن مســیرهای
صــادرات گاز طبیعــی بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا،
ســاخت و بهرهبــرداری از طرحهــای تولیــد  LNGدر
جنــوب کشــور و بــه ویــژه طــرح ایــران ال .ان .جــی اســت.
بــا ایــن وجــود بــه نظــر میرســد در کنــار تولیــد و صــادرات بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،ســید علــی حســینی»
 ،LNGخــط لولــه کمــاکان یکــی از ســناریوهای صــادرات دربــاره اقدامــات بــورس انــرژی در جــذب ســرمایه گــذار
خارجــی بــه پایــگاه اطــاع رســانی بــازار ســرمایه (ســنا)
گاز ایــران بــه کشــورهای اروپایــی باشــد.
در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه ســقوط آزاد قیمــت جهانــی گفــت :شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی تاکنــون بــرای
نفــت خــام و قیمتهــای منطق ـهای گاز طبیعــی بــه ویــژه تعــدادی از خریــداران خارجــی کــد ســهامداری صــادر کــرده و
در بــازار اروپــا ،ســاخت خطــوط لولــه طوالنــی و بــا متــراژ هیــچ محدودیتــی بــرای حضــور ســهامداران خارجــی در ایــن
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بــورس کاالیــی وجــود نــدارد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه رینــگ بیــن الملــل بــورس
انــرژی بیــش از  50درصــد حجــم و ارزش معامــات ایــن
بــورس را از آن خــود کــرده ،افــزود :هــر هفتــه عرضــه هــای
صادراتــی در رینــگ بیــن الملــل بــورس انــرژی بــا هــدف
صــادرات انجــام مــی پذیــرد.
وی گفــت :خریــداران خارجــی در ایــن مزایــده هــا شــاید بــه
شــکل مســتقیم خریــد نکننــد ،امــا مــی تواننــد بــا واســطه
توســط صادرکننــدگان ایرانــی بــه کاالهــای عرضــه شــده در
ایــن بــورس دسترســی پیــدا کننــد.
حســینی دربــاره مزیــت حضــور ســرمایه گــذار خارجــی در
بــورس هــای کاالیــی از جملــه بــورس انــرژی خاطرنشــان
کــرد :بــورس هــای کاالیــی ،کاالهــا در دو رینــگ مجــزا
عرضــه مــی شــوند ،درعیــن حــال قیمــت هــای پایــه در
رینــگ داخلــی در مقایســه بــا قیمــت هــای پایــه در رینــگ
صادراتــی ارزان تــر اســت.
مدیرعامــل بــورس انــرژی تصریــح کــرد :مبنــای قیمــت هــا در
رینــگ صادراتــی بــر اســاس ارزش هــای روز جهانــی تعییــن
مــی شــود در حالیکــه بعضــی اوقــات قیمــت هــای پایــه در
رینــگ داخلــی جنبــه حمایتــی از مصــرف کننــده داخلــی دارد
و بــه همیــن دلیــل رینــگ داخلــی و صادراتــی از یکدیگــر
مجــزا هســتند.
حســینی اضافــه کــرد :توســعه رینــگ بیــن المللــی امــکان
برندســازی بــرای کاالهــای ایرانــی را فراهــم مــی ســازد
و بدیــن ترتیــب زمینــه آشــنایی بیشــتر خارجــی هــا بــا
محصــوالت داخلــی فراهــم ،و ایــن تعامــل زمینــه کســب
ســود بیشــتر را بــرای تولیــد کننــدگان داخلــی بــه همــراه
خواهــد داشــت.
وی تصریــح کــرد :عرضــه کننــدگان داخلــی کــه تولیــدات
خــود را در بــورس انــرژی عرضــه مــی کننــد ،بــه دنبــال
توســعه عرضــه هــای بیــن المللــی و راهیابــی بــه بازارهــای
صادراتــی از راه بــورس هســتند ،زیــرا درآمدهــای مســتمر از
طریــق صــادرات و فــروش بیــن الملــل یــک مزیــت بــه شــمار
مــی آورنــد.
مدیرعامــل بــورس انــرژی دربــاره تاثیــر حضــور ســرمایه
گــذاران خارجــی در بــازار ســرمایه ایــران نیــز گفــت :بــازار
ســرمایه ایــران اعــم از بــازار کاال و اوراق بهــادار ،بــا مشــارکت
ســرمایه گــذار خارجــی ارزش بیشــتری پیــدا مــی کنــد و
عــاوه بــر اوراق بهــادار ،کاال هــم بــا قیمــت مناســبتری عرضــه
و فروختــه مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عدم همکاری بانکها
مانع توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر ایران شده است
بــه رغــم امتنــاع موسســات مالــی بیــن المللــی
و بانــک هــای تجــاری از همــکاری بــا ایــران
کــه مشــکلی جــدی در مســیر تامیــن مالــی
پــروژه هــای انــرژی هــای تجدیدپذیــر اســت،
ایــران همچنــان بــه دنبــال کشــاندن توســعه
دهنــدگان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و آژانــس
هــای اعتبــاری صادراتــی بــه ایــن کشــور اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه
خبــری ســوالر پــازا ،بــه رغــم امتنــاع موسســات
مالــی بیــن المللــی و بانــک هــای تجــاری از همــکاری
بــا ایــران ،ایــران همچنــان بــه دنبــال کشــاندن توســعه

هزینه مسیر جدید خط لوله
گاز ایران  -عمان افزایش
مییابد

رویتــرز اعــام کــرد مســیر جدیــد خــط لولــه
انتقــال گاز ایــران بــه عمــان باعــث افزایــش
هزینــه بــه یــک و نیــم میلیــارد دالر شــد.
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بینالملــل خبرگــزاری فــارس
بــه نقــل از رویتــرز ،طــرح جدیــد انتقــال گاز طبیعــی از
طریــق خــط لولــه بیــن ایــران و عمــان کــه قــرار اســت
از زیــر دریــا بــرود باعــث افزایــش هزینــه شــده اســت.

انـرژی
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دهنــدگان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و آژانــس هــای
اعتبــاری صادراتــی بــه ایــن کشــور اســت.
از زمانــی کــه ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر ایــران
در مــاه مــی گذشــته مشــوق هــای تعرفــه ای را بــرای
توســعه ایــن انــرژی هــا در نظــر گرفتــه اســت ،توســعه
دهنــدگان خارجــی بــه دقــت تحــوالت بــازار ایــران را
رصــد مــی کننــد .بســیاری از ایــن شــرکت هــا قبــا
قراردادهــای خریــد تجهیــزات بــا ســازمان انــرژی هــای
تجدیدپذیــر ایــران منعقــد کــرده انــد و اکنــون در حــال
ســرمایه گــذاری مشــترک بــا شــرکت هــای ایرانــی و
تعییــن محــل مناســب بــرای فعالیــت هــای خــود
هســتند.
اینــدراج ماگنــات ،یکــی از اعضــای موسســه حقوقــی
بیــن المللــی اورشــدز درایــن بــاره گفــت« :تعــداد
زیــادی از توســعه دهنــدگان بــا ایــن دیــد کــه درهــای
بــازار ایــران بــاز خواهــد شــد و تجــارت در آنجــا آســان
تــر خواهــد شــد ،در حــال خریــداری محــل هایــی در
ایــن کشــور هســتند».
امــا بــه گفتــه کلینــت دمپســی ،دیگــر عضــو موسســه
اورشــدز ،اولیــن گــروه از پــروژه هــا احتمــاال بــه صــورت

صــد در صــدی از طریــق عرضــه در بــازار بــورس تامیــن
مالــی خواهنــد شــد« .بــه دلیــل ابهامــات موجــود در
خصــوص نحــوه اجــرای رژیــم تحریــم هــای پابرجــا
علیــه ایــران ،بانــک هــای بیــن المللــی در خصــوص ورود
بــه بــازار ایــران بســیار مــردد هســتند».
ژان پاســکال بوتیــن ،دیگــر حقوقــدان عضــو موسســه
اورشــدز گفــت« :تامیــن مالــی یکــی از چالــش هــای
بــازار ایــران اســت .اساســا منابــع مالــی محــدودی در
آنجــا در دســترس اســت و بانــک هــای داخلــی تجربــه
چندانــی در زمینــه تامیــن مالــی پــروژه هــا ندارنــد .در
عرصــه بیــن المللــی ،هرچنــد تعــدادی از بانــک هــا ابــراز
عالقمنــدی کــرده انــد ،امــا تاکنــون تعامــات محــدودی
اتفــاق افتــاده اســت».
مــاه گذشــته ،ســگولن رویــال ،وزیــر محیــط زیســت
فرانســه خــودداری بانــک هــای مهــم فرانســوی از
همــکاری بــا ایــران را «کامــا غیرقابــل قبــول» خوانــد
و تاکیــد کــرد کــه وی بــه صــورت فــوری بــه دنبــال
یــک راه حــل جایگزیــن ولــو از طریــق خــارج از فرانســه
خواهــد بــود.

رویتــرز بــه نقــل از منابــع آگاه اعــام کــرده کــه هزینــه
انتقــال گاز از طریــق لولــه و آن هــم از زیــر دریــا باعــث
شــده هزینــه پــروژه بــه یــک تــا یــک و نیــم میلیــارد
دالر برســد.
منابــع اعــام کردنــد ایــن خــط لولــه کــه قــرار اســت از
زیــر دریــا بــه عمــان برســد در کمعمقتریــن حالــت 50
متــر زیــر دریــا و در عمیقتریــن حالــت صــد متــر زیــر
دریــا خواهــد بــود.
پیــش از ایــن قــرار بــود انتقــال خــط لولــه از مســیر
دیگــری انجــام شــود امــا طــی یــک ماه گذشــته دو کشــور
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه خــط لولــه انتقــال گاز از زیر
دریــا امنتــر خواهــد بــود.
ایــران یکــی از بزرگتریــن کشــورهای بــا ذخایــر بــاالی
منابــع گاز دنیــا اســت و عمــان چشــمانتظار و امیــدوار
بــه تغذیــه صنایــع خــود از گاز طبیعــی مایــع (ال ان جــی
) ایــران اســت.
انتقــال ایــن خــط لولــه بــه عمــان اجــازه خواهــد داد تــا از
گاز ایــران بــرای تأمیــن نیــاز داخلــی و نیــز صــادرات بــه

بازارهــای جهانــی اســتفاده کنــد.
ایــن منبــع آگاه صنعتــی و آشــنا بــه موضــوع گفــت:
انتظــار داریــم کــه هزینــه انتقــال خــط لولــه افزایــش
یابــد و بــه رقمــی معــادل یــک تــا یــک و نیــم میلیــارد
دالر خواهــد رســید.
وی همچنیــن اضافــه کــرد کــه بررســیهای اساســی
در ایــن زمینــه هنــوز صــورت نگرفتــه و قــرار اســت در
آینــده آمــار دقیقتــری ارائــه شــود.
ایــن خــط لولــه قــادر خواهــد بــود کــه یــک میلیــارد
فــوت مکعــب گاز را روزانــه منتقــل کنــد و امــکان
افزایــش آن بــه دو میلیــارد فــوت مکعــب در روز بــه
تناســب تقاضــا وجــود دارد.
در ســال  2013دو کشــور توافقنامـهای را بــرای انتقــال
گاز بــه عمــان از طریــق خــط لولــه بــه ارزش  60میلیارد
دالر طــی  25ســال امضــا کردنــد .تحریمهــای غربــی
مانعــی بــر پیشــرفت اجــرای ایــن پــروژه بــود و بعــد
از لغــو تحریمهــا کــه در مــاه ژانویــه صــورت گرفــت
اجــرای ایــن پــروژه دوبــاره کلیــد خــورد.
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لهستان بزرگترین مشتری اروپایی
نفت ایران میشود

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس در حــال
حاضــر روزانــه حــدود  2میلیــون  200هــزار بشــکه از نفــت
خــام ایــران بــه مشــتریان ســنتی و جدیــدش صــادر مــی
شــود.
براســاس گفتــه هــای ســید محســن قمصــری مدیــر
امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران حــدود 500
تــا  600هــزار بشــکه از نفــت ایــران بــه طــور روزانــه بــا
نفتکشهــای اروپایــی بــه مقاصــد اروپــا صــادر مــی شــود
کــه ایــن رقــم ممکــن اســت بــا افزایــش تولیــد نفــت ایــران
و همچنیــن وجــود تقاضــای ایــن بخــش از مشــتریان نفــت
ایــران افزایــش یابــد.
ظاهــرا یکــی از مشــتریان جدیــد نفــت ایــران کشــور
لهســتان اســت کــه قــرارداد خریــد نفــت خــام از ایــران را
در تیرمــاه ســال جــاری بــا خریــد یــک محمولــه  2میلیــون
بشــکه ای اجرایــی کــرد.
اطالعــات کشــتیرانی و اعــام منابــع بازرگانــی ،یــک
نفتکــش غــول پیکــر حامــل نفــت خــام ایــران بــه ســوی
پایانــه نفتــی گدانســک لهســتان در تیرمــاه ســال جــاری
حرکــت کــرد.
پایانــه گدانســک ظرفیــت تخلیــه بــار نفتکشــهای غــول
پیکــر را نــدارد ،امــا بــه گفتــه برخــی منابــع ،محمولــه نفتــی
یــاد شــده بــه نفتکشــهای کوچکتــر منتقــل و ســپس در
ایــن پایانــه تخلیــه شــده اســت.
شــرکتهای پــی کــی ان اورلــن و لوتــوس ،دو پاالیشــگر بزرگ
نفــت در لهســتان ،اعــام کردنــد کــه بــه فــراوری نفــت خــام
تولیــدی ایــران در پاالیشــگاههای خــود عالقمنــد هســتند.
اخیــرا نیــز معــاون مدیرعامــل شــرکت پاالیشــی لوتــوس
در اظهاراتــی گفتــه اســت ایــن پاالیشــگر لهســتانی پــس از
دریافــت نخســتین محمولــه نفتــی از ایــران در مــاه گذشــته
میــادی ،ممکــن اســت یــک قــرارداد بلنــد مــدت بــرای
واردات نفــت خــام بــا جمهــوری اســامی امضــا خواهــد
کــرد.
لهســتان بیشــتر نفــت و گاز مــورد نیــاز خــود را از روســیه
وارد مــی کــرد کــه بــا واردات نفــت خــام خــود از ایــران
قصــد دارد وابســتگی پاالیشــگاههای خــود را از نفــت خــام
روســیه بکاهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

توانیر تمایلی به صادرات برق توسط بخش
خصوصی ندارد

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا؛ «بهمــن مســعودی»
امروز(شــنبه) در نشســت خبــری عرضه ســهام در فرابورس،
افــزود :توانیــر بــا قیمــت پاییــن بــرق را خریــداری کــرده و با
قیمــت مناســب صــادر مــی کنــد.
بــه گفتــه وی ،توانیــر منافــع خــود را ترجیــح داده و بــه
عنــوان یــک بنــگاه دولتــی و نــه ســازمان دولتــی فعالیــت
مــی کنــد.
وی بــه ایجــاد نیــروگاه هــای بــا فنــاوری جدیــد اشــاره کــرد
و گفــت :بــرای توســعه نیــروگاه «شــوباد» کهنــوج براســاس
کالس اچ( )Hبــا زیمنــس آلمــان تفاهمنامــه امضــا کــرده
ایم.
قائــم مقــام شــرکت ماهتــاب کهنــوج ادامــه داد :نیــروگاه
غــرب مازنــدران نیــز قــرار اســت بــا مشــارکت زیمنــس
آلمــان توســعه یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه نخســتین نیــروگاه کالس اف( )Fتوســط
ایــن شــرکت در کشــور راه انــدازی شــد ،گفــت :بهــره وری
و بازدهــی ایــن نیــروگاه هــا نســبت بــه ســایر نیــروگاه هــا
بیشــتر است.
مســعودی دربــاره صــادرات بــرق نیــز گفــت :قــراردادی بــا
شــرکت هــای ترکیــه ای بــرای صــادرات بــرق امضــا شــده
اســت تــا از شــرکت هــای ایرانــی بــرق خریــداری کــرده و به
ترکیــه صــادر کنیــم.
وی اضافــه کــرد :بــرای صــادرات بــرق بــه پاکســتان نیــز
برنامــه ریــزی و مقدمــات آن نیــز فراهــم شــده امــا تاکنــون
اجرایی نشــده اســت.
مســعودی بــا بیــان اینکــه تولیــد چهــار درصــد انــرژی بــرق
کشــور در اختیــار ایــن شــرکت اســت ،افــزود :ظرفیــت کل
نیــروگاه هــای ایــن شــرکت ســه هــزار مــگاوات اســت کــه با

بهــره بــرداری و تکمیــل ســایر واحدهــا ،میــزان آن افزایــش
بیشــتری خواهــد یافــت.
قائــم مقــام شــرکت ماهتــاب کهنــوج دربــاره عرضــه
اولیــه ســهام ایــن شــرکت در فرابــورس نیــز گفــت :قــرار
اســت  10درصــد ســهام ایــن شــرکت تــا پایــان امســال در
فرابــورس عرضــه شــود.
مدیرعامــل شــرکت ماهتــاب کهنــوج نیــز در ایــن نشســت
خبــری بــا تشــریح جزئیــات عرضــه ســهام ایــن شــرکت در
فرابــورس ،گفــت :ســه واحــد نیــروگاه کهنــوج بــه ظرفیــت
 75مــگاوات اکنــون در حــال بهــره بــرداری قــرار دارد کــه
ســاخت آن بــا مشــارکت شــرکت «هیتاچــی» ژاپــن و
«آلســتوم» فرانســه انجــام شــده اســت.
«علــی اکبــر عظیــم زاده» بــا بیــان اینکــه نیــروگاه «شــوباد
کهنــوج» نیــز بــه ظرفیــت یــک هــزار مــگاوات در مرحلــه
توســعه قــرار دارد ،افــزود 2 :واحــد گازی ایــن نیــروگاه
پیــش از ایــن بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و پیــش
بینــی مــی شــود واحــد بخــار نیــز از اواســط آبــان مــاه بــه
بهــره بــرداری تجــاری برســد.
وی اضافــه کــرد :براســاس قــراردادی کــه بــه امضــا رســیده
بــه مــدت  23.5ســال ،تامیــن ســوخت مــورد نیــاز نیــروگاه
تضمیــن شــده اســت کــه ســبب مــی شــود ریســکی بــرای
تامیــن ســوخت وجــود نداشــته باشــد.
قــرار اســت پــس از ســپری شــدن مراحــل ثبــت 10 ،درصد
ســهام ایــن شــرکت در فرابــورس عرضــه شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،نیــروگاه هــای کهنــوج مهتــاب بــه عنــوان
ســومین مجموعــه نیروگاهــی بــه شــمار مــی رونــد کــه قــرار
اســت سهامشــان در فرابــورس عرضه شــود.

انـرژی

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

جزئیات پرداخت بدهی
وزارت نیرو به پیمانکاران
در سال جاری
فالحتیــان ،معــاون امــور بــرق و انــرژی وزارت نیــرو در
گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا ،از بهبــود وضعیــت
مطالبــات پیمانــکاران و فروشــندگان بــرق طــی یــک مــاه
آینــده خبــرداد و گفــت :بــا همــکاری دولــت بدهــی وزارت
نیــرو بــه پیمانــکاران و فروشــندگان بــرق طــی یــک مــاه
آینــده تــا ســقف  8هزارمیلیــارد تومــان تصویــه خواهــد شــد
و پیــش بینــی میشــود قســمتی از مطالبــات فروشــندگان
بــرق بــه صــورت نقــدی پرداخــت شــود.
وی در مــورد میــزان بدهــی وزارت نیــرو بــه بخــش بانکــی
و بخــش خصوصــی تصریــح کــرد :ایــن بدهــی هــا بــه دو
بخــش تقســیم مــی شــود؛ بخــش اول آن مربــوط بــه بدهــی
صنعــت بــرق بــه شــبکه بانکــی اســت .دولتهــای پیشــین
بــرای تامیــن منابــع مالــی احــداث نیروگاههــا ،آنهــا را بــه
بانکهــا یــا نهادهــا و بخــش خصوصــی واگــذار کردنــد کــه
ایــن انتقــال مالکیــت در قالــب رد دیــون یــا مزایــده بــود
کــه بــا بررســیهای انجــام شــده در ســازمان حسابرســی
قــرار شــده اســت کــه میــزان  6200میلیــارد تومــان از ایــن
بدهــی پرداخــت شــود.
فالحتیــان در مــورد میــزان بدهــی بــه فروشــندگان و
پیمانــکاران بــرق تاکیــد کــرد :بخــش دیگــر ایــن بدهــی هــا
مربــوط به فروشــندگان بــرق و پیمانــکاران وزارت نیرو اســت
کــه ایــن عــدد بالــغ بــر 12یــا  13هــزار میلیــارد تومــان
اســت کــه مقــرر شــده 1500میلیــارد تومــان از ایــن بدهــی
در قالــب اســناد خزانــه اســامی بیــن تولیــد کننــدگان بــرق
خصوصــی توزیــع شــود .در نتیجــه بــا کســر 1500میلیــارد
تومــان از اصــل بدهــی وزارت نیــرو بــه پیمانــکاران 10500
میلیــارد تومــان از ایــن بدهــی باقــی مــی مانــد کــه بــه
تدریــج پرداخــت خواهــد شــد.
بــه گفتــه فالحتیــان براســاس مصوبــه دریافتی  17شــهریور
ســال جــاری قــرار اســت  20هــزار میلیــارد تومــان از بدهــی
ایــن پیمانــکارا ن بــه بانکهــا و شــهرداری هــای از طریــق
انتشــار اوراق خزانــه اســامی تصویــه شــود.
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وی افــزود :در ایــن مصوبــه بودجــهای بــه صنعــت بــرق
کشــور تخصیــص داده شــده کــه مــا ســعی خواهیــم کــرد
بــا انتشــار اوراق اســناد اســامی بــه پیمانــکاران بخــش
دیگــری از بدهــی وزارت نیــرو را تصویــه کنیــم.
معــاون وزیــر نیــرو در مــورد مجمــوع بدهــی وزارت نیــرو
تصریــح کــرد :کل بدهــی وزارت نیــرو در حــدود  32هــزار
میلیــارد تومــان اســت کــه میــزان بدهــی وزارت نیــرو بــه
شــبکه بانکــی حــدود  16هــزار میلیــارد تومــان تخمیــن زده
شــده اســت6200 .میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه نیــروگاه
هایــی اســت کــه قبــا بــه بخــش خصوصــی یــا بانــک هــا در
دولــت هــای پیشــین واگــذار شــده10 ،هــزار میلیــارد تومــان
آن بــه صــورت اقســاطی بــه تدریــج تصویــه خواهــد شــد.
وی گفت:حــدود  16هــزار میلیــارد تومــان از کل بدهــی
وزارت نیــرو مربــوط بــه تولیــد کننــدگان و گــروه مشــاورین
و پیمانــکاران آن اســت کــه بــا شــرایط جدیــد و امکانــات
ایجــاد شــده  ،پیــش بینــی میشــود کــه حداکثــر تــا یــک
مــاه آینــده حداقــل  7هــزار میلیــارد تومــان؛ 6200میلیــارد
تومــان از طریــق اوراق اســناد رســمی بــه بانکهــا و
1500میلیــارد تومــان آن از طریــق اوراق خزانــه اســامی بــه
طلبــکاران پرداخــت شــود .
فالحتیــان معتقــد اســت در صورتــی کــه دولــت مــی
توانســت از محــل مابعــد التفــاوت قیمــت تمــام شــده و
تکلیفــی بدهــی خــود را بــه صنعــت بــرق بپــردازد وضعیــت
بدهــی وزارت نیــرو وضعیــت مناســبی پیــدا مــی کــرد.
معــاون وزیــر نیــرو از تمهیــدات آینــده وزارت نیــرو در
مــورد نحــوه پرداختهــا و جلوگیــری از دیــر کــرد آنهــا
گفــت :در قراردادهــای جدیــد ،وزارت نیــرو تضامینــی بــرای
تولیدکننــدگان تضمینــی بــرق اندیشــیده اســت و دولــت
را موظــف ســاخته کــه در صــورت دیــر کــرد موظــف بــه
پرداخــت جریمــه خواهــد شــد .همچنیــن برخــی از ایــن
قراردادهــا کــه در قالــب مزایــده یــا مناقصــه بــا پیمانــکاران
عقــد شــده نیــز مشــمول جریمــه تاخیــر مــی شــود.

بــه گفتــه معــاون وزیــر نیــرو بــه دلیــل کاهــش
درآمدهــای دولــت در ســنوات گذشــته ،وزارت
نیــرو تــوان پرداخــت برخــی از جرایــم دیــر کــرد بــه
فروشــندگان بــرق را نداشــت کــه بــا بهبــود شــرایط
موجــود صنعــت بــرق دیــر کــرد دولــت بــه ایــن
پیمانــکاران پرداخــت خواهــد شــد کــه ایــن پرداخــت
هــا بــه فضــای کســب و کار صنعــت بــرق رونــق خواهــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 ،بــه ایــن علــت کــه در حــال حاضــر مــا بــرای نفتــی کــه
تولیــد مــی کنیــم ،مشــتری داریــم و مشــتریان مــا از قبــل
تعریــف شــده هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه در ســال
جــاری میــادی برنامــه مــا ایــن اســت کــه رونــد تولیــد
خــود را بــه حــدود 4میلیــون بشــکه در روز برســانیم و میــزان
تولیــد نفــت خــام حداقــل 2/2میلیــون بشــکه باشــد.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران
اظهــار داشــت :آخریــن موضوعــی کــه ایــران مطــرح کــرده
ایــن اســت کــه در اجــاس الجزایــر شــرکت مــی کنــد امــا
ضوابطــی را کــه بــرای تعییــن ســقف تولیــد و توقــف تولیــد
بــرای ایــران باشــد ،نمــی پذیــرد .البتــه کشــور روســیه هــم
بــه دفــاع از ایــران پرداختــه و رســماً اعــام کــرده از اینکــه
ایــران در ایــن اجــاس شــرکت مــی کنــد ،خوشــحال اســت،
امــا ایــران الزامــی نــدارد کــه طــرح فریــز نفتــی را بپذیــرد.
ایــران هــم قطع ـاً ایــن موضــوع را نخواهــد پذیرفــت.
اهداف سیاسی در پشت این ماجرا است
در همیــن ارتبــاط حســن مــرادی ،کارشــناس حقوقــی انــرژی
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه فریــز نفتــی طرحــی اســت کــه ابتــدا
توســط نوچــه هــای عربســتان مطــرح شــد و کویــت و ســایر
کشــورها مقــرر کردنــد کــه تولیــد نفــت را فریــز کننــد و ایــن
موضــوع را بــه ســایر کشــورهای غیــر اوپــک تعمیــم دهنــد،
گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه مــا در وضعیــت بحرانــی
پــس از تحریــم هــا هســتیم و حقــی از مــا ضایــع شــده و مــا
بایــد بــه ایــن حــق برســیم.
وی اضافــه کــرد :بنابرایــن مســئوالن کشــورمان در مقابــل
ایــن حــرکات ایســتادند و اعــام کردنــد کــه نمــی تواننــد
در طــرح فریــز نفتــی شــرکت کننــد ،امــا زمانــی کــه ایــن
کشــورها موفــق نبودنــد و نتوانســتند قــدم جــدی بردارنــد،
عربســتان هــم بــه کمــک آمــد و ایــن موضــوع را عنــوان کــرد
کــه بــه طــرح فریــز نفتــی مــی پیونــدد.
مــرادی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه نفــوذی کــه عربســتان
دارد ،مــی توانــد ســر موضــع خــود بایســتد و تأثیرگــذار هــم
باشــد ،اظهــار داشــت :امــا در مــورد ایــن موضــوع کــه مــا هــم
بــه طــرح فریــز نفتــی بپیوندیــم ،کشــورمان در شــرایط خاص
پــس از تحریــم اســت و هــدف مــان رســیدن بــه جایــگاه
قبــل از تحریــم هــا اســت ،بنابرایــن طــرح فریــز نفتــی را
نپذیرفتــه ایــم و نمــی توانیــم بــه ایــن جرگــه بپیوندیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :کشــورهای مطــرح کننــده فریــز نفتــی
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بــه دنبــال آن هســتند کــه ایــران را محــدود کنند ولــی حرف
مــا حــق اســت و آن ایــن اســت کــه از حقــوق واقعــی خودمان
محــروم شــده ایــم و بایــد بــه آن نقطــه برســیم .پــس از آنکــه
بــه ســقف تولیــد رســیدیم ،ســپس مــی توانیــم در مــورد ایــن
موضوعــات تصمیــم گیــری کنیم.
ایــن کارشــناس حقوقــی انــرژی در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه اگــر ایــران بــا گذاشــتن شــروطی موضــوع فریــز نفتــی
را بپذیــرد ،چــه هزینــه هایــی را بــه کشــورمان تحمیــل مــی
کنــد ،گفــت :تــا قبــل از اینکــه بــه هــدف گــذاری رســیدن
بــه شــرایط پیــش از تحریــم هــا در مــورد تولیــد نفــت
نرســیده ایــم ،بــه نفــع منافــع ملــی کشــورمان نیســت کــه
اقــدام بــه فریــز نفتــی کنیــم.
مــرادی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا زمانــی کــه میــزان تولیــد
نفــت بــه  3میلیــون بشــکه نرســیده اســت ،نبایــد اجــرای
فریــز نفتــی را در دســتور کار قــرار دهیــم ،عنــوان کــرد :اگــر
فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه فریــز نفتــی بــدون حضــور
ایــران اجرایــی شــود ،احتمــاال کاهــش قیمــت هــا خیلــی
معنایــی نخواهــد یافــت و رونــد قیمــت هــا افزایشــی خواهــد
بــود.
وی در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کشــورهای عربــی
چــه اهــداف دیگــری را از طــرح فریــز نفتــی دنبــال مــی
کننــد ،گفــت :بالطبــع اهــداف سیاســی در پشــت ایــن ماجــرا
اســت و ایــن کشــورها هــدف سیاســی انــزوای ایــران را دنبــال
و ایــن گونــه عنــوان مــی کننــد کــه اگــر فریــز نفتــی اجــرا
نمــی شــود یــا ناقــص اجــرا مــی شــود ،ایــران مقصــر اســت و
کاهــش قیمــت نفــت متوجــه ایــران اســت.

عضــو هیــات رییســه اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه هنــوز
دولتمــردان بــه حضــور بخــش خصوصــی در بخــش نفــت
و انــرژی اعتقــادی پیــدا نکردهانــد ،گفــت :وزارت نفــت
همچنــان گرفتــار ایــن موضــوع اســت کــه نتوانســته بــه
فهــم درســتی از اصــل  ۴۴قانــون اساســی و خصوصــی
ســازی دســت پیــدا کنــد.
مهــدی شــریفی نیکنفــس ،عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران ،در نشســت هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران
مزیتهــای صنعــت پتروشــیمی ایــران را مــورد اشــاره قــرار
داد و گفــت :مزیــت اصلــی صنعــت پتروشــیمی ایــران ،تولیــد
در مقیــاس جهانــی بــا اتــکا بــه دریافــت خــوراک فــراوان بــا
قیمــت رقابتــی اســت .امــا در حــال حاضــر ایــن مزیــت بــا
چالشهایــی چــون افزایــش قابــل توجــه و غیررقابتــی قیمت
خــوراک دریافتــی از واحدهــای باالدســتی ،بهرهبــرداری از
منابــع جدیــد خــوراک در جهــان و ســرمایهگذاری گســترده
در صنعــت پتروشــیمی و کاهــش جهانــی بهــای انــرژی و
بــه دنبــال آن افــت شــدید قیمــت محصــوالت پتروشــیمی
مواجــه شــده اســت.
مهــدی شــریفی نیکنفــس در ادامــه گــزارش خــود،
تصویــری از وضعیــت گذشــته و حــال ایــن صنعــت در ایــران
ترســیم کــرد و گفــت :بهرغــم دســتاوردهایی کــه ایــن
صنعــت در ســالهای گذشــته کســب کــرده اســت ،اکنــون
اجــزای صنعــت پتروشــیمی در ایــران دچــار تفــرق شــده
و بیــش از  70درصــد واحدهــای تولیــدی تحــت کنتــرل
چهــار وزارتخانــه از جملــه دفــاع ،رفــاه ،نفــت و آمــوزش و
پــرورش اســت.
بــه گفتــه وی ،نوآوریهــای بینالمللــی و از دســت رفتــن
مزیتهــای رقابتــی ،عــدم وجــود برنامهریــزی بلندمــدت
و دیــدگاه اســتراتژیک در بخــش فــروش ،فقــدان نــگاه
تخصصــی بــه بخــش بازرگانــی و عــدم تســلط حرفــهای،
عــدم توســعه لجســتیک متــوازن بــا رشــد ظرفیــت تولیــد و
همــکاری و هماهنگــی ضعیــف و حداقلــی در بخــش بازرگانی
از جملــه چالشهــای ایــن صنعــت در بخــش فــروش اســت.
وی راهــکار توســعه ایــن صنعــت در کشــور را همافزایــی
یــا ســینرژی در حرکــت دســتهجمعی یــا حرکــت  vشــکل
پرنــدگان مهاجــر دانســت و گفــت :تنهــا راه تــداوم رشــد
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و توســعه صنعــت پتروشــیمی کشــور در دنیــای پررقابــت
امــروز و رســیدن بــه یــک ذهنیــت جهانــی و حرکــت بــه
ســمت فضــای رقابتــی از طریــق همافزایــی مزیتهــا و
یــا شایســتگیهای رقابتــی شــامل هــم افزایــی در بخــش
فــروش ،عملیــات ،ســرمایه گــذاری ،ادغامهــا و مدیریــت
اســت.
بخش خصوصی اثرگذاری خود را افزایش دهد
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
نیــز بــا اشــاره بــه گزارشهایــی کــه توســط منصــور
معظمــی و مهــدی شــریفی نیکنفــس ارائــه شــد ،گفــت :در
ســالهای آینــده ،ســهم خودروهــای برقــی بــه  25درصــد در
جهــان خواهــد رســید و دیگــر جهــان نیــازی بــه انــرژی مــا
نخواهــد داشــت .در چنیــن شــرایطی توجــه بــه انرژیهــای
نــو نیــز رو بــه فزونــی خواهــد گذاشــت .بنابرایــن الزم اســت،
اتــاق در ایــن مــورد مواضــع خــود را روشــن کنــد و خواســتار
توجــه بــه ایــن تحــوالت شــود .بخــش خصوصــی بایــد
اثرگــذاری خــود را در سیاســتگذاری انــرژی افزایــش دهــد.
ارزانفروشی مواد خام
مهــدی پورقاضــی هــم بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نظــر
میرســد ،گــزارش ارائــه شــده از ســوی مهــدی شــریفی
نیکنفــس بیشــتر روی صــادرات محصــوالت خــام تمرکــز
دارد ،گفــت :از آنجــا کــه برخــی مقاصــد صادراتــی ایــران
نظیــر هنــد و ترکیــه تعرفههــای آنتیدامپینــگ در مــورد
محصــوالت ایرانــی وضــع میکننــد ،ایــن اســتنباط ایجــاد
میشــود کــه ایــران محصــوالت خــود را ارزان میفروشــد.
ظاهــرا ســاختار شــبهدولتی بنگاههــای بــزرگ تولیــدی
منجــر بــه ارزانفروشــی شــده اســت و ایــن گونــه اعتبــار
ایــران زیــر ســئوال مــیرود.
پورقاضــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بنگاههــا بعضــا نیــاز
داخلــی را نیــز تامیــن نمیکننــد ،گفــت :اســتدالل آنهــا
بــرای چنیــن رویههایــی ،حفــظ بازارهــای صادراتــی اســت
کــه البتــه ممکــن اســت حــق بــا آنــان نیــز باشــد امــا ایــن
مســایل نشــاندهنده ناهماهنگــی در سیاســتگذاری و
فــروش ایــن محصــوالت از جملــه پتروشــیمی و فوالد اســت.
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اقتصاد فقیر
کتــاب حاضــر حاصــل ســال هــا پژوهــش میدانــی بــرای بررســی جزئیــات زندگــی بســیار پیچیــده فقــرا و مســائل در هــم تنیــده بــا آن
ماننــد ســطح پاییــن بهداشــت و تحصیــات در مناطــق فقیــر نشــین کشــورهای در حــال توســعه اســت .نویســندگان کتــاب ،آبهیجیــت
بنرجــی هنــدی و اســتر دوفلــو فرانســوی ،بیــش از پانــزده ســال از عمر خویــش را صــرف بررســی زندگی فقــرا در روســتاهای هنــد ،مراکش،
کنیــا ،اندونــزی و بســیاری دیگــر از کشــورهای در حــال توســعه كــرده انــد .بنرجــی ،اســتاد اقتصــاد در موسســه فنــاوری ماساچوســت (ام.
آی.تــی) و از موسســات آزمایشــگاه اقــدام بــرای مبــارزه بــا فقــر عبداللطیــف جمیــل (جــی پــل) اســت کــه پیــش از ایــن در دانشــگاه
هــای هــاروارد و پرینســتون نیــز تدریــس کــرده اســت .او بــه همــراه اســتر دوفلــو ،دیــن کارلــن ،مایــکل کرمــر ،جــان لیســت و ســندهیل
مولناتــان از پیشــگامان توســعه آزمــون هــای میدانــی شــناخته مــی شــود کــه روشــی مهــم در ارزیابــی سیاســت هــای توســعه بــه شــمار
مــی رود و روحــی تــازه بــه تــاش هــا بــرای فقــر زدایــی دمیــده اســت.
فقــر جــدای از مســائل اقتصــادی همزمــان چالــش هــای فکــری و اخالقــی را نیــز بــر مــی انگیــزد .پیتــر ســینگر ،فیلســوف اخــاق و اســتاد
اخــاق زیســتی دانشــگاه پرینســتون ،معتقــد اســت حمایــت نکــردن از کــودکان فقیــر در حــال مــرگ بــه لحــاظ اخالقــی بــا کشــتن
انســان هــا تفــاوت چندانــی نــدارد .او بــا همیــن نــوع نگــرش راه حلــی نیــز بــرای از میــان بــردن فقــر جهانــی ارائــه داده کــه بــر مبنــای
کمــک اخالقــی بــه کســانی اســت کــه درآمــدی کمتــر از نیــاز خــود دارنــد .ســینگر در مقالــه کالســیک خــود «قحطــی ،فراوانــی و اخــاق»
کــه بیــش از چهــل ســال از نــگارش آن مــی گــذارد ،اســتدالل کــرد زیســتن در فراوانــی ،در حالــی کــه دیگــران از گرســنگی رنــج مــی
برنــد ،از نظــر اخالقــی غیــر قابــل دفــاع اســت :اگــر مــا مــی توانیــم بــدون فــدا کــردن چیــزی بــا اهمیــت اخالقــی یکســان ،از چیــز بــدی
جلوگیــری کنیــم ،از نظــر اخالقــی موظفیــم آن را انجــام دهیــم .ســینگر در کتــاب «زندگــی ای کــه مــی توانــی نجــات دهــی» اســتدالل
مــی کنــد افــرادی کــه در رفــاه کشــورهای غربــی زندگــی مــی کننــد ،اخالقـ ًا بایــد بســیار بیشــتر از آنچــه در ایــن کشــورها بــه عنــوان
کمــک مرســوم شــناخته مــی شــود ،بــه مــوارد انســان دوســتانه کمــک کننــد .ســینگر نیــز مــی پذیــرد کــه مشــکالتی در مــورد اطمینــان
از رســیدن پــول بــه جایــی کــه بیشــترین نیــاز بــه آن هســت و اســتفاده کارآمــد از آن وجــود دارد ،بــا ایــن حــال فکــر نمــی کنــد ایــن
مشــکالت عملــی نتیجــه اصلــی او را زیــر ســوال ببــرد.
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