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در حالــی ســخنان رئیسجمهــوری کشــورمان در رســانههای جهــان
بازتــاب گســتردهای داشــت کــه محــور صحبتهــای ایشــان در رابطــه بــا
برجــام و اجرایــی شــدن آن بــود .هــر چنــد در ایــن مــدت موانــع زیــادی
بــر ســر راه تحقــق کامــل پیشبینیهــای اولیــه از گشــایشهای
اقتصــادی بــه وجــود آمــد ،امــا تــا بــه امــروز مشــکالت زیــادی هــم حــل
شــدهاند و بــه تازگــی حتــی شــاهد صــدور مجــوز فــروش هواپیمــا بــه
ایــران بودهایــم .اگــر مــا بــه برخــی از شــاخصها در  ۹مــاه گذشــته
نــگاه کنیــم ،متوجــه میشــویم روابــط بینالمللــی ایــران تــا حــد
مطلوبــی بهبــود یافتــه اســت.
شــرکتهای بزرگــی کــه تــا چنــدی پیــش حتــی اجــازه ورود بــه ایــران را
نداشــتند ،امــروز وارد همــکاری بــا ایــران شــدهاند .در چنــد مــاه گذشــته
بیــش از  ۳۰۰۰نفــر از مدیــران ارشــد خارجــی بــا ســرمایهگذاران و
مســئوالن دولتــی ایــران بــه مذاکــره پرداختهانــد .حضــور برندهــای بزرگ
و معتبــر در ایــران میتوانــد تــا حــد زیــادی بــه کشــور کــه در مســیر
توســعه گام برمــیدارد کمــک کنــد .عــراق هــم در وضعیــت مشــابهی
بــا ایــران قــرار داشــت ،امــا بــه عنــوان مثــال حــدود  ۱۳ســال طــول
کشــید تــا فقــط شــرکت بــرق ایــن کشــور از فهرســت تحریمهــای غــرب
خــارج شــود .حــال مشــاهده میکنیــم کــه بانکهــا و شــرکتهای
ایرانــی بالفاصلــه پــس از اجرایــی شــدن برجــام ،تحریمهــا را پشــت ســر
گذاشــتند .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه امــروز اراده ملــی ،اتحــاد
و همدلــی در داخــل کشــور ایجــاد شــود تــا ثمــره برجــام را در پوســت
اقتصــاد مشــاهده کنیــم.
بدیهــی اســت بــرای تحــول و رشــد اقتصــاد کشــور بایــد از شــرایط
پســابرجام اســتفاده شــود و غیــر از ایــن امــکان رشــد و توســعه وجــود
نــدارد ،چــرا کــه کشــور مــا نمیتوانــد تــا ابــد بــا تکیــه بــر تولیــد و
فــروش نفــت اقتصــاد ادامــه در صفحــه 4

روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

ایران باالترین رشد پیشبینیشده برای
کشورهای نفتی را خواهد داشت
رییــس جمهــور کشــورمان بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــادی ایــران تــا
پایــان ســال  ۲۰۱۶بــه حــدود  ۵درصــد خواهــد رســید،
گفــت :بــر اســاس همــه پیشبینیهــای داخلــی و بینالمللــی ،ایــران در ســال
جــاری از باالتریــن رشــدهای پیشبینیشــده بــرای کشــورهای نفتــی برخــوردار
خواهــد بــود.
حســن روحانــی در هفتــاد و یکمیــن مجمــع عمومــی ســاالنه ســازمان ملــل متحــد
اظهــار داشــت :بــه یــاری خداونــد و بــا اســتقامت دولــت و مــردم ایــران و حضــور
فزاینــده شــرکای بینالمللــی از مناطــق مختلــف جهــان ،تنهــا هشــت مــاه پــس
از رفــع تحریــم هــای ظالمانــه هســتهای ،رونــد بهبــود شــرایط اقتصــادی در ایــران
بــه عنــوان امــن تریــن و پربــازده تریــن مقصــد ســرمایه گــذاری و مشــارکت در
منطقــه ،در بهــار امســال بــه رشــد بــاالی  ۴درصــد ،تــورم تــک رقمــی و نزدیــک
شــدن بــه تولیــد و صــادرات نفتــی در دوران پیــش از تحریــم هــا رســیده و شــاهد
شــکوفایی بیشــتر اقتصــادی ،علمــی و فــن آوری در ایــران خواهیــم بــود.
وی در ادامــه افــزود :ایــران جــزو معــدود کشــورهای نفتــی اســت کــه توانســت
اثــر افــت شــدید قیمــت نفــت در ســال  ۲۰۱۴بــر اقتصــاد کشــور را کنتــرل کنــد.
مــا قصــد داریــم بــا انجــام اصالحــات اقتصــادی و رعایــت انضبــاط پولــی و مالــی،
بــا حفــظ دســتاورد کاهــش نــرخ تــورم ،ثبــات و پیشبینــی پذیــری اقتصــادی

را افزایــش داده و از ایــن طریــق زمینهســاز ســرمایهگذاری بیشــتر در اقتصــاد
شــویم.
رئیــس جمهــور کشــورمان گفــت :رشــد اقتصــادی ایــران تــا پایــان ســال ۲۰۱۶
بــه حــدود  ۵درصــد خواهــد رســید و بــر اســاس همــه پیشبینیهــای داخلــی و
بینالمللــی ،ایــران در ســال جــاری از باالتریــن رشــدهای پیشبینیشــده بــرای
کشــورهای نفتــی برخــوردار خواهــد بــود.
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت :بیــش از  ۱۵ســال از
فاجعــه تروریســتی دردناکــی مــی گــذرد کــه در همیــن شــهر اتفــاق افتــاد .فاجعــه
ای کــه ابعــاد انســانی آن ،همــگان را تحــت تاثیــر قــرار داد .در آن روز کســی تصــور
نمــی کــرد کــه ایــن واقعــه ،خــود زمینــه ســاز فجایعــی بزرگتــر و مســبب جنگــی
ویرانگــر در خاورمیانــه و گســترش ناامنــی در جهــان گــردد .ایــن جنــگ ،بــذر
ـم بــدون مــرز را در جــای جــایِ کــره زمیــن کاشــت.
تروریسـ ِ
وی در ادامــه افــزود :امــروز شــاید مبــرم تریــن ســوالی کــه مجامــع بیــن المللــی
بایــد بــه آن بپردازنــد ایــن اســت کــه چــرا در چنیــن شــرایطی قــرار گرفتــه ایــم؟
کــدام رویکردهــا ،سیاســتها و اقدامــات نادرســت ،زمینــه ســاز گســترش ناامنــی
در سراســر جهــان شــده اســت؟ و نــگاه مــا بــه تصویــر  ۱۵ســال آینــدۀ جهــان
چیســت؟ادامه در صفحــه 3
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در گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران اعــام
کــرد مشــروح خبــر

اخبار کوتاه
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ـزی
ـرق اندونـ
ـگاوات بـ
ـزار مـ
ـد  35هـ
ـای تولیـ
هـ

مشروح خبر

ـترکان
ـی مشـ
ـه برخـ
ـرق بـ
ـی بـ
ـروش تخفیفـ
فـ
ـد معــاون توانیــر بــا اشــاره بــه پرداخــت
ـاز شـ
ایــران باالتریــن رشــد پیشبینیشــده بــرای آغـ
کشــورهای نفتــی را خواهــد داشــت رییــس پــاداش بــه مشــترکان همــکار بــا طــرح ذخیــره
ـرکت خبــر
ـی برای شـ
ـن المللـ
ـرکتهای بیـ
ـوت از شـ
دعـ
جمهــور کشــورمان بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــادی عملیاتــی صنعــت بــرق ،گفــت مشــروح خبــر
در مناقصــات نفتــی مشــروح خبر
ایــران تــا پایــان ســال  ۲۰۱۶بــه حــدود  ۵درصــد
اختصــاص  ۶۰هــزار میلیــارد ریــال بــه
خواهــد رســید ،گفــت مشــروح خبــر
پتروشــیمی هــای کشــور مشــروح خبــر
ـادی
ـروگاه بـ
ـران نیـ
ـی در ایـ
ـرکت سوئیسـ
شـ
نوســازی صنایع نفتــی مشروح خبر

دولتــی کــه بیشــترین درآمــد را داشــت
ـار آورد عضــو هیــات
ـه بـ
ـی را بـ
ـترین بدهـ
بیشـ

مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ضمــن انتقــاد از
سیاســتهای خصوصــی ســازی در دولــت قبــل

ـد یــک شــرکت سوئیســی
ـی کنـ
ـدازی مـ
راه انـ
قــراردادی بــه ارزش  800میلیــون دالر بــرای
ســاخت نیــروگاه بــادی در شــمال ایــران بــه امضــا
رســانده اســت مشــروح خبــر

مذاکــرات جدیــد ایــران و ترکمنســتان بــرای
ســوآپ گاز بــه ترکیــه مشــروح خبــر

ـیمی
ـتریان پتروشـ
ـع مشـ
ـوئد به جمـ
ـی و سـ
آلبانـ
ایــران پیوســتند مشــروح خبر

ـرکت
ـه شـ
ـران بـ
ـی ایـ
ـای نفتـ
ـدان هـ
ـعه میـ
توسـ
هــای توانمنــد واگــذار مــی شــود مشــروح

شــرکت بــرق حرارتــی بــه فهرســت ســازمان
ـت مشــروح خبــر
ـور پیوسـ
ـعه ای کشـ
ـای توسـ
هـ

مشــروح خبــر
حــذف کارت بازرگانــی مــرگ اتاقهــای
برگــزاری مناقصــه راهــکار اتمــام انتقــادات بازرگانــی اســت رئیــس کمیســیون رقابــت ،مشــروح خبــر
خصوصــی ســازی و ســامت اداری اتــاق بازرگانــی
بــه قــرارداد یونیــت اینترنشــنال مجمــوع ایــران معتقداســت اتاقهــای بازرگانــی آمادگــی

 6میلیــون دالر صــادرات آب در ســال 94

قــرارداد ســاخت نیــروگاه از ســوی شــرکت ترکی ـهای
 6هــزار مــگاوات ظرفیــت دارد و مقــرر شــده اســت

مشــروح خبــر

الزم را بــرای حــذف کارت بازرگانــی ندارنــد

مشــروح خبــر

هلدینــگ خلیــج فــارس  ١١پتروشــیمی بــا
اعتبــار  ٦میلیــارد یــورو میســازد مشــروح

خبــر

 ۳میلیــارد دالر پــروژه فعــال آب و بــرق
ـا رشـ
ـراه بـ
ـه  FATFهمـ
ـتن بـ
پیوسـ
ـد اقتصادی در خــارج کشــور داریــم حمیــد چیتچیــان
 ،خــوب اســت حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو در حاشــیه بازدیــد از دوازدهمیــن نمایشــگاه
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری نســیم اقتصــاد دربــاره بینالمللــی آب و فاضــاب مشــروح خبــر
ـد در
ـع تولیـ
ـن موانـ
ـرژی بزرگتریـ
ـرق و انـ
آب ،بـ
تعامــل ایــران بــا  FATFگفتمشــروح خبــر
کشــور اســت مشــروح خبــر
بــورس انــرژی بــدون محدودیــت از
گامهــاي جديتــر شــدن همــكاري ايــران ســرمایه گــذاران خارجــی اســتقبال مــی نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت آب و آب و
و دانمــارك در انــرژي تجديدپذيــر حميــد کنــد مدیرعامــل بــورس انــرژی گفــت :خریــداران فاضــاب آغــاز بــه کار کــرد مشــروح خبــر
ســفر قریــب الوقــوع زنگنــه بــه ارمنســتان/
مذاکــرات گازی در پیــش اســت مشــروح خبــر

چيتچيــان وزيــر نيــرو ،تهــران را بــه ســمت
كپنهــاگ تــرك كــرد .كپنهــاگ پايتخــت كشــوري
كــه پيشــتاز اســتفاده از انرژيهــاي تجديدپذيــر
اســت مشــروح خبــر

خارجــی بــا اخــذ کــد ســهامداری از شــرکت ســپرده
گــذاری مرکــزی مــی تواننــد مشــروح خبــر
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
حضــور ســه برابــری شــرکتهای
ـش واردات بـ
ـرح افزایـ
ـتان طـ
ـت پاکسـ
خارجــی پــس از اجرایــی شــدن برجــام دولـ
ـرق از شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ـد مراکـ
ـی بایـ
ـی واقعـ
ـش خصوصـ
بخـ
ـرد مشــروح خبــر
ـب کـ
ـران را تصویـ
ـز تجاری «کیومــرث جلیلیــان» دبیــر دوازدهمیــن نمایشــگاه ایـ
خواهیــد کــرد
ـران را اداره کنـ
ـارج از ایـ
خـ
ـد ســیدرضی حاجــی بینالمللــی صنعــت آب و تاسیســات آب و فاضــاب

آقــا میــری ،رییــس کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت مشــروح خبــر

آمادگــی ایــران بــرای مشــارکت در طــرح

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت در شــرایطی بهصــورت
یــک مســاله جهانــی درآمــده ،کــه در ایــن ســالها ،عمــدۀ
تــاش قدرتهــای بــزرگ جهانــی ،اســتفاده از شــیوه هــای
مختلــف ســرکوب و مداخــات نظامــی ،بــه بهانــه رفــع
نگرانــی از ناامنــی شــهروندان شــان بــوده اســت ،گفــت:
تروریســم بــدون مــرز و خشــن و افراطــی را شــاید
پدیــده
ِ
بتــوان نتیجــۀ اســتراتژیهای امنیتــی قدرتهــای بــزرگ طــی
 ۱۵ســال گذشــته دانســت .درس بزرگــی کــه از تحلیــل ایــن
رونــد بایــد آموخــت ایــن اســت کــه تامیــن امنیــت در یــک
نقطــهء جهــان بــه قیمــت ناامــن کــردن نقــاط دیگــر ،نــه
تنهــا ممکــن نیســت بلکــه بــه ناامنــی بیشــترنیز دامــن مــی
زنــد.
وی اضافــه کــرد :کار بــدان جــا کشــید کــه تروریســتها
در ســرزمینهای شــام ،عــراق و لیبــی ،ادعــای تشــکیل
حکومــت کردنــد و اندوهبارتــر آنکــه نیــات پلیــد خــود
را پشــت ادبیــات دینــی پنهــان نمــوده و بــا ترویــج آمــوزه
هــای افراطــی و تکفیــری دیــن رحمــت و محبــت را بــه
ابــزاری بــرای خشــونت و وحشــت تبدیــل کردنــد.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :قرنــی کــه بــا تــرور و خشــونت در
نیویــورک آغــاز شــد نبایــد بــا رقابــت هــای خصمانــه و آتــش
افــروزی فزاینــده در خاورمیانــه ادامــه یابد.
رییــس جمهــور کشــورمان بــا بیــان اینکــه امــروز بــروز
خشــونت در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا شــتاب
حیــرتآوری بــه خــود گرفتــه و ایــن منطقــه گرفتــار
مخربتریــن سیاســتها شــده
وحشــیانهترین خشــونتها و ّ
اســت ،اظهــار داشــت :میلیونهــا ســوری ،آوارۀ بیابانهــا و
دریاهــا شــده و صدهــا هــزار انســان بــه خــاک و خــون
غلطیــده انــد؛ مــردم عــراق از هــر قــوم و طایفــه ،نگــران
تمامیــت ارضــی و آینــده کشــور خــود هســتند؛ مــردم بــی
دفــاع یمــن روزانــه آمــاج بمبارانهــای ویرانگــر هســتند
و افغانســتان هنــوز در پــی چنــد دهــه اشــغال و جنایــت ،از
رنــج خشــونت و تــرور نیاســوده اســت و فلســطینیان مظلــوم
هنــوز در بنــد آپارتایــد رژیــم غاصــب صهیونیســتی هســتند.
روحانــی عنــوان کــرد :شــکی نیســت کــه اگــر اراده آن باشــد
کــه رونــد خطرنــاک جــاری متوقــف شــود و منطقــه در
مســیر توســعه و آرامــش قــرار گیــرد ،برخــی کشــورهای
منطقــه بایــد دســت از بمبــاران همســایگان و حمایــت
از گروههــای تکفیــریِ تروریســتی بردارنــد و بــا قبــول
مســئولیت خــود ،در صــدد جبــران خســارت هــا برآینــد.

انـرژی
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ایــاالت متّحــده ،بــه خوبــی مــی دانــد کــه برجــام ،اکنــون یــک ســند پذیرفتــه شــدۀ چندجانبــه اســت و
اهمــال نســبت بــه اجــرای آن از ســوی امریــکا ،تخلفــی بیــن المللــی تل ّقــی خواهــد شــد و اعتــراض جامعــۀ
جهانــی را برخواهــد انگیخــت
وی یــادآور شــد :دولــت عربســتان ســعودی اگــر بــه تحقــق
چشــم انــداز تــازه ای در توســعه خــود و امنیــت منطقــه
چشــم دوختــه اســت ،بایــد از ادامــه سیاســت هــای تفرقــه
افکنانــه ،ترویــج ایدئولــوژی نفــرت و تعــرض بــه حقــوق
همســایگان بــاز ایســتد ،مســئولیت خــود نســبت بــه حیــات
و حرمــت زائــران را بپذیــرد و روابــط خــود را بــر پایــه
احتــرام متقابــل و مســئولیت پذیــری در قبــال ملتهــای
منطقــه تنظیــم کنــد.
رییــس جمهــور کشــورمان بــا اشــاره بــه اینکــه آینــده
منطقــه مــا در گــرو مواجهــه بــا چالــش هایــی از قبیــل
بحرانهــای امنیتــی ناشــی از فقــدان مشــروعیت و
ناکارامــدیِ دولتهاســت ،گفــت :بــدون مردمســاالریِ واقعــی
ِ
مشــارکت فراگیــر ،نمیتــوان بــا اشــکال
جلــب
و بــدون
ِ
گوناگــون شــبکههای جنایــی وتروریســتی مبــارزه کــرد.
روحانــی در ادامــه افــزود :مــا بــر ایــن باوریــم که کشــورهای
منطقــه بــا تکیــهبــر تاریــخ و فرهنــگ مشــترک ،میتواننــد
آینــده مشــترک خــود را بیافریننــد و جریانهــای تروریســتی
را منــزوی ســازند .نبایــد اجــازه داد منطقـهای کــه صد ســال
پیــش بــه کشــورهای متعــدد تجزیــه شــد یکبــار دیگــر در
معــرض تجزیــه مجــدد قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد اصولــی ایــران ،مشــارکت
ســازنده بــا همســایگان بــرای تحقــق نظــم پایــدار مبتنــی
بــر امنیــت جمعــی و حمایــت از توســعه کشــورهای منطقــه

و ایجــاد پیوندهــای متقابــل اقتصــادی اســت ،اذعــان کــرد:
ریشــه کــن کــردن خشــونت در منطقــه ،بــدون مــردم
ســاالری ،ارتقــاء حقــوق شــهروندی و توســعه اقتصــادی،
میســر نیســت.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران بــا هرگونــه فرقــه گرائــی
و دامــن زدن بــه اختالفــات مذهبــی مخالــف اســت ،گفــت:
مســلمانان ،اعــم از شــیعه و س ـ ّنی قرنهاســت کــه در کنــار
یکدیگــر ،بــا احتــرام و اتّحــاد ،برادرانــه زندگــی کــرده و
خواهنــد کــرد .تبدیــل تفاوتهــای مذهبــی بــه تقابــل هــای
پــر تنــش ،از مطامــع سیاســی برخــی کشــورها سرچشــمه
مــی گیــرد کــه میکوشــند بــا پوشــشهای مذهبــی،
قــدرت طلبــی خــود را پنهــان ســازند.
رییــس جمهــور کشــورمان خاطرنشــان کــرد :ایــران بــرای
حــل معضــات منطقــه ،حفــظ تمامیــت ارضــی کشــورها،
عــدمتغییــر مرزهــا ،حــق حاکمیــت ملتهــا بــر سرنوشــت
خــود و عــدم اســتفاده از زور را ضــروری میشــمارد و بــر
اســتفاده از ظرفیــت دیپلماســی بــرای حــل تعارضــات تأکیــد
مــی کنــد.
روحانــی اضافــه کــرد :علیرغــم مشــکالت امــروز ،مــن بــه
فردایــی پــر امیــد بــاور دارم ،و تردیــد نــدارم کــه بــا تدبیــر
میتوانیــم بــر ایــن مشــکالت فائــق آئیــم .تجربــة گفتگــو
میــان ایــران و کشــورهای ۵+۱و دســتیابی بــه «برنامــه
جامــع اقــدام مشــترک» (برجــام) نمونــهای موفــق از
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سیاســت اعتــدال و تعامــل ســازنده و رویآوردن بــه گفتگــو
اســت؛ کــه بــا اتخــاذ رویکــرد بــرد – بــرد بــه یــک بحــران
غیرضــروری امــا پیچیــده و طوالنــی پایــان داد.
رییــس جمهــور کشــورمان اظهــار داشــت :ایــن توافــق بــا
طراحــی ســازوکارهای اعتمادســاز ،پایــان دادن بــه اتهامــات
جعلــی «ابعــاد احتمالــی نظامــی» و پذیــرش اعمــال حــق
ِ
غنــی ســازی ،بــر برنامــه هســتهای صلحآمیــز ایــران
مهــر تاییــد زد؛ بــه نگرانیهــایِ ســاختگی پایــان داد و
تحریمهــای ظالمانــه علیــه ایــران را رفــع کــرد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه فراتــر از حــل پرونــده هســتهای،
فصــل مشــکالتِ
برجــام درسهــایِ مهمــی بــرای حــل و
ِ
پیچیــده جهانــی نیــز بــه همــراه دارد ،گفــت :برجــام فقــط
یــک توافــق سیاســی نیســت ،بلکــه یــک رویکــرد جدیــد و
روشــی خالقانــه بــرای تعامــل ســازنده بــ ه منظــور حــل و
فصــل مســالمتآمیز بحرانهــا و چالشهــا اســت .بــرای
ایــن کــه بتوانیــم از آمــوزه برجــام در بهبــود روابــط بیــن
المللــی بهــره گیریــم ،هرگــز نبایــد فرامــوش کنیــم کــه
فشــارها و تحریــم هــا و تهدیدهــای غیرقانونــی کــه بــا هــدف
برچیــدن کلیــه تاسیســات غنــی ســازی طراحــی شــده بــود،
بــه شکســت انجامیــد و امــروز شــورای امنیــت و آژانــس بیــن
المللــی انــرژی اتمــی رســماً برنامــه صلــح آمیــز هســته ای
ایــران را پذیرفتــه انــد.
وی در ادامــه گفــت :ایــاالت متّحــده ،بــه خوبــی مــی داند که
برجــام ،اکنــون یــک ســند پذیرفتــه شــدۀ چندجانبــه اســت
و اهمــال نســبت بــه اجــرای آن از ســوی امریــکا ،تخلفــی
بیــن المللــی تل ّقــی خواهــد شــد و اعتــراض جامعــۀ جهانــی
را برخواهــد انگیخــت .هــر گونــه بدعهــدی در اجــرای برجــام،
بــه بــی اعتبــاری بیشــتر ایــاالت متحــده در ســطح جهــان
میانجامــد .تعلــل ایــاالت متحــده در اجــرای تعهــدات
قانونــی اش در ماههــای گذشــته اشــتباهی راهبــردی اســت
کــه بایــد فــورا ً جبــران شــود.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه اینگونــه اقدامــات
غیرقانونــی مســبوق بــه ســابقه اســت و آخریــن نمونــه آن
رای دیــوان عالــی امریــکا در تاییــد دســت انــدازی بــه
میلیاردهــا دالر امــوال ملــت ایــران در ســالهای گذشــته
اســت ،گفــت :ایــن تجربــه بــه دنیــا نشــان داد کــه گــروه
هــای فشــار صهیونیســتی مــی تواننــد از طریــق مصوبــات
غیرقابــل دفــاع کنگــره ،حتــی عالــی تریــن نهــاد حقوقــی
و قضایــی آمریــکا را بــه نقــض بدیهیتریــن اصــول آمــره
حقــوق بیــن الملــل عرفــی و قــراردادی وادارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دولتی که بیشترین
درآمد را داشت
بیشترین بدهی را به
بار آورد

عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق
ضمــن انتقــاد از سیاســتهای خصوصــی ســازی
ت قبــل و ممانعــت مجلــس هفتــم از
در دولــ 
واقعــی شــدن قیمــت انــرژی گفــت :مجمــوع ایــن
عوامــل موجــب شــد تــا تعــادل بودجــه دولــت
برهــم خــورد و باعــث شــد رییــس جمهــور دولــت
قبــل در پایــان دولــت خــود  ۵۰۰هــزار میلیــارد
تومــان بدهــی برجــای بگــذارد .یعنــی دولتــی کــه
بیشــترین درآمــد را داشــت بیشــترین بدهــکاری را
بــه بــار آورد.

محمــد پارســا در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
دالیــل کمبــود نقدینگــی در وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه
قیمــت بــرق غیــر واقعــی اســت گفــت :بحثهــای مربــوط بــه
ی ســازی قیمــت بــرق از آنجایــی مطــرح شــد کــه قــرار
واقعـ 
بــود نیروگاههــا و ســایر صنایــع ماننــد پاالیشــگاهها بــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــوند تــا بــا ایجــاد رقابــت بیــن
شــرکتهای خصوصــی قیمتهــا واقعــی شــده و شــرکتها بــا
اصــاح ســاختار بــه افزایــش راندمــان و در نتیجــه قیمــت
هــای رقابتــی برســند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن خصوصــی ســازی بــا آزاد کــردن
قیمتهــا همــراه نبــود ،اظهــار کــرد :در واقــع دولــت قبــل
بایســتی ابتــدا قیمتهــا را آزاد میکــرد و ســپس دســت بــه
واگــذاری شــرکت هــا بــه بخــش خصوصــی مــیزد.
بــه گفتــه عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق،
اشــتباه دیگــر توســط مجلــس هفتــم اتفــاق افتــاد کــه از
رونــد افزایشــی قیمــت حاملهــای انــرژی ماننــد بــرق،
گاز ،گازوییــل و  ...جلوگیــری کــرد؛ ب ـ ه طــوری کــه جلــوی
افزایــش قیمــت ســال بــه ســال کــه منجــر بــه تعدیــل
قیمــت میشــد گرفتــه شــد و یارانــهای کــه قبــل از ســال
 ۱۳۸۴پرداخــت میشــد در ســال  ۱۳۸۹از حــدود ۲۰
هــزار میلیــارد تومــان بــه حــدود  ۳۰۰هــزار میلیــارد تومــان
افزایــش یافــت.
وی ادامــه داد :امــروز نیــز بــا وجــود تخصیــص یارانــه هنــوز
ردیــف بودجــه مشــخصی در ایــن رابطــه دیــده نمــی شــود
و بدهکاریهــای دولــت بــه تولیدکننــدگان و پیمانــکاران و
تولیدکننــدگان تجهیــزات بــرق قــرار اســت بــه صــورت اوراق
خزانــه اســامی و روشــهای دیگــر پرداخــت شــود کــه ظاهــرا
در ســال جــاری  ۷۵۰۰میلیــارد تومــان اوراق خزانــه اســامی
بــرای صنعــت بــرق تخصیــص داده شــده کــه معــادل ۲۵
درصــد از کل بدهــی وزارت نیــرو اســت.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق بــا اشــاره
بــه حــذف بنــد قانونــی پرداخــت مابهالتفــاوت بــا آغــاز
هدفمنــدی یارانههــا اظهــار کــرد :بــه نظــر مــن هدفمنــدی
یارانههــا برنامــه غلطــی بــود ،چراکــه در هدفمنــدی قبــل
از هــر چیــز بایســتی قیمــت ارز واقعــی باشــد .بــر خــاف
برنامــه چهــارم و پنجــم توســعه کــه طبــق آن بایســتی
قیمــت ارز بــه صــورت شــناور و بــا تفریــق تــورم داخلــی
از تــورم خارجــی اصــاح شــود ،دولــت وقــت قیمــت ارز را
همچنــان پاییــن نگــ ه داشــت.
پارســا ادامــه داد :بــا محاســباتی کــه در کمیســیون انــرژی

انـرژی
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انجــام دادیــم ،دولــت از محــل عــدم تعدیــل نــرخ ارز و عــدم
تعدیــل نــرخ حامــل هــای انــرژی در ایــن هشــت ســال ۸۶۰
هــزار میلیــارد تومــان درآمــد از دســت داد ،در حالــی کــه بــه
هــدف خــود کــه کنتــرل نــرخ ارز بــود نرســید و ارز از ۱۲۰۰
تومــان بــه صــورت جهشــی بــه بــاالی  ۳۰۰۰تومــان رســید.
بــه گفتــه وی امــروز نیــز نــرخ ارز مبادالتــی متناســب بــا
نــرخ تــورم نیســت و اگــر میــزان افزایــش آن بــا نــرخ تــورم
هماهنــگ نشــود ،بــا ایجــاد یــک تنگنــای دیگــر ممکــن
اســت نــرخ ارز تــا  ۷۰۰۰تومــان افزایــش یابــد .پــس تکــرار
شــدن ایــن ســیکل معیــوب همــواره منجــر بــه مشــکالت
اینچنینــی خواهــد شــد.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه
قبــل از هــر چیــز ابتــدا بایــد نــرخ ارز اصــاح شــود و ســپس
ی ســازی قیمــت بــرق و دیگــر حامــل هــای
بــرای واقعــ 
انــرژی اقــدام شــود ،تاکیــد کــرد :اگــر امــروز قیمــت حامــل
هــای انــرژی را برابــر بــا فــوب خلیــج فــارس در نظــر بگیریــم
چنــد ســال بعــد بــا وجــود خــاء نــرخ ارز ،دوبــاره قیمــت
حاملهــای انــرژی از واقعیــت دور خواهــد شــد.
پارســا اظهــار کــرد :پاییــن نگـ ه داشــتن قیمــت ارز مســتلزم
آن اســت کــه بانــک مرکــزی دالرهــای نفتــی را بــه بــازار
عرضــه کنــد تــا بــا پشــتوانه دالری قیمــت را پاییــن نگــ ه
دارد .بــه نظــر ایــن کار اشــتباه و نوعــی بــر بــا د دادن ثــروت
ملــی اســت و تولیدکننــدگان داخلــی مادامــی کــه نتواننــد
متناســب بــا قیــت واقعــی ارز فعالیــت کننــد ،دچــار ضــرر
شــده و توانایــی رقابــت بــا محصــوالت وارداتــی را از دســت
میدهنــد.
وی بــا ارائــه راهــکار بــرای اصــاح قیمــت ارز و واقعــی
ســازی حاملهــای انــرژی ،گفــت :بــا اشــتباه تاریخــی کــه
در مجلــس هفتــم صــورت گرفــت ،تبعــات و مضــرات آن تــا
مدتهــا باقــی خواهــد مانــد .از طرفــی بــاال بــردن ناگهانــی
قیمــت بــرق تبعــات اجتماعــی شــدیدی بـه همــراه خواهــد
داشــت.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ادامــه داد :راه
حلــی کــه مــا بــه وزارتخانههــای نیــرو ،نفــت و صنعــت،
معــدن و تجــارت پیشــنهاد دادیــم ایــن اســت کــه اوال
شــرکت نفــت مســتقل شــود و بــ ه صــورت یــک شــرکت
بینالمللــی در بیایــد .ایــن کار باعــث میشــود کــه پــول
نفــت از حــوزه اختیــارات بانــک مرکــزی و تصمیمــات گاه
غلــط آن خــارج شــود.
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سیاست انزواطلبی دیگر پاسخگو نیست
خــود را زنــده نگــه دارد .اقتصــاد نفتــی بــه شــدت
تحلیلپذیــر اســت و شــرایط یــک ســال گذشــته
کشــورهای صادرکننــده نفــت ،متزلــزل بــودن
اقتصــاد تــک محصولــی را نشــان داد .بــه غیــر از
کاهــش قیمــت نفــت در یــک ســال اخیــر ،بســیاری
از کشــورهای خریــدار نفــت بــه ســمت مصــرف
انرژیهــای نــو رفتهانــد.
همــه ایــن اوامــر نشــاندهنده ایــن امــر اســت کــه
مــا در ســالهای آینــده بــرای فــروش نفــت خــود
دچــار مشــکل میشــویم و بایــد مســیر جدیــدی
بــرای اقتصــاد خــود تعریــف کنیــم .بایــد توجــه
داشــته باشــیم کــه بــه قطــع سیاســت انزواطلبــی
اقتصــاد کشــور را بیــش از پیــش دچــار بحــران
میکنــد .
حــال همانطــور کــه آقــای روحانــی هــم در
نیویــورک اعــام کردنــد زمینــه ســرمایهگذاری در
ایــران فراهــم اســت .پــس بایــد برنام ـهای در کشــور
اجــرا شــود تــا تمــام  ۸۰میلیــون نفــر جمعیــت
کشــور در رشــد و شــکوفایی اقتصــاد ســهیم باشــند.
زیــرا چنیــن جمعیتــی بــازار مناســبی بــرای جــذب
ســرمایه اســت و آن را میتــوان بــه عنــوان نیــروی
کار مناســب تلقــی کــرد .مــا نبایــد بــا مخالفتهــای
بیپایــه و اســاس تمــام داشــتههای خــود را از بیــن
ببریــم .کشــور مــا مملــو از نیــروی کار فعــال اســت و
اگــر اصالحــات اقتصــادی در کشــور صــورت نگیــرد،
ایــن نســل از بیــن م ـیرود.
بایــد توجــه داشــت کــه اصــاح اقتصــادی جــز
تعامــل بــا دنیــا و اســتفاده از ســرمایه و ظرفیــت
ســایر کشــورها میســر نمیشــود .پــس بایــد بــا
ایجــاد امنیــت بــرای ســرمایهگذاران و کمتــر کــردن
ریســک ســرمایهگذاری و بــا تکیــه بــر رهنمودهــای
مقــام معظــم رهبــری اقتصــاد درونزا و برونگــرا را
در کشــور بــه منصــه ظهــور برســانیم.
منبع  :روزنامه آرمان

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مجمــوع قــرارداد ســاخت نیــروگاه از ســوی
شــرکت ترکیـهای  6هــزار مــگاوات ظرفیــت دارد
و مقــرر شــده اســت بــا اجــرای آن و در اختیــار
قــرار دادن روزانــه  15میلیــون متــر مکعــب گاز
بــه ایــن شــرکت ترکیـهای ،ظرفیــت تولیــد بــرق
حرارتــی کشــور  ۱۰درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
یادداشــت -ســید مســعود احمــدی -کارشــناس
ارشــد انــرژی
در صــورت برگــزاری مناقصــه بــرای پروژههــای در حــال
واگــذاری بــه شــرکت ترکیــهای یونیــت اینترنشــنال
عــاوه بــر رفــع مغایرتهــای قانونــی ایــن قــرارداد
زمینــه حمایــت از تــوان داخــل در احــداث نیــروگاه
فراهــم خواهــد شــد.
تــاش وزارت نیــرو بــرای انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت
ترکیــهای یونیــت اینترنشــنال بــرای احــداث نیــروگاه
در کشــور انتقــادات فراوانــی را بــه همــراه داشــته اســت.
ایــن شــرکت قراراســت  4نیــروگاه بــه ارزش  3میلیــارد
دالر در ایــران احــداث کنــد .مجمــوع ایــن نیروگاههــا
 6هــزار مــگاوات ظرفیــت دارد و مقــرر شــده اســت بــا
اجــرای آن و در اختیــار قــرار دادن روزانــه  15میلیــون
متــر مکعــب گاز (معــادل  60درصــد میــزان کل صــادرات
گاز کشــور) بــه ایــن شــرکت ترکی ـهای ،ظرفیــت تولیــد
بــرق حرارتــی کشــور  ۱۰درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
تاکنــون واکنشهــای زیــادی از ســوی شــرکتها و
مســئولین کشــور بــه ایــن قــرارداد وارد شــده اســت.
ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده بــرق ،شــرکت مپنــا،
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و کارشناســان
اقتصــادی بــا انتشــار نامــه و در مصاحبههــای مختلفــی
ایــرادات و مشــکالت انعقــاد ایــن قــرارداد را مطــرح
کرد هانــد.
واگــذاری احــداث نیــروگاه بــه صــورت تــرک تشــریفات
بــدون برگــزاری مناقصــه ،تضمیــن خریــد بــرق بــه مــدت
 6سال(1ســال بیشــتر از تولیدکننــدگان داخلــی کــه
اقــدام بــه احــداث نیــروگاه جدیــد میکننــد) ،امــکان
صــادرات بــرق و مغایرتهــای قانونــی همچــون قانــون
تشــویق وحمایــت ســرمایهگذاری خارجــی و قانــون
رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی

انـرژی
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نوســازی صنایع نفتــی

برگزاری مناقصه راهکار اتمام انتقادات به
قرارداد یونیت اینترنشنال
کشــور از جملــه تبعیضهــا و ایــرادات وارد بــه ایــن قــرار
داد اســت.
بــا بــاال گرفتــن انتقــادات بــه ایــن قــرارداد چیــت چیــان
وزیــر نیــرو اعــام کــرده بــود کــه « هیــچ امتیــازی در
قــرارداد اخیــر بــه شــرکت یونیــت داده نشــده اســت».
وزیــر نیــرو در مصاحب ـهای دیگــر ضمــن اعــام آمادگــی
وزارت نیــرو بــرای انعقــاد قــرارداد ســاخت نیــروگاه بــا
شــرکتهای خصوصــی داخلــی اظهــار داشــته اســت
کــه وزارت نیــرو خــود را متعهــد بــه انعقــاد قــرارداد
بــا شــرکتهای خصوصــی داخلــی بــا همــان شــرایط
قــرارداد شــرکت یونیــت میدانــد و از تمــام شــرکتهای
داخلــی دعــوت میکنیــم بــا همیــن شــرایط در عرصــه
نیروگاهســازی وارد شــوند.
دفــاع وزیــر نیــرو از انعقــاد ایــن قــرارداد در حالــی صورت
گرفتــه اســت کــه بررســی مفــاد ایــن قــرارداد نشــان داده
اســت کــه مغایرتهــای قانونــی را نیــز بــه همــراه دارد.
قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایهگذاری خارجــی
هــر گونــه انحصــار و امتیــاز دهــی بــه ســرمایه گــذاران
خارجــی را نفــی کــرده اســت .در فصــل دوم ایــن قانــون
کــه شــرایط عمومــی پذیــرش ســرمایه خارجــی را بیــان
مــی کنــد ،در ذیــل بنــد «ج» از مــاده  2ایــن قانــون
آمــده اســت کــه ایجــاد امــکان ســرمایهگذاری در
کشــور نبایــد متضمــن اعطــای امتیــاز توســط دولــت
بــه ســرمایهگذاران خارجــی بــه گونــهای باشــد کــه
ت انحصــاری قــرار
ســرمایهگذاران خارجــی را در موقعیــ 
دهــد ..ایــن در حالــی اســت کــه در مصوبــه شــورای

اقتصــاد ،کــه بــر اســاس درخواســت وزارت نیــرو صــادر
شــده اســت ،امتیــاز ویــژه و انحصــاری صــادرات بــرق
تولیــدی یــک نیــروگاه بــه یــک شــرکت  %100خارجــی
واگــذار شــده اســت.
مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و
ارتقــای نظــام مالــی کشــور نیــز اختیــار وزارت نیــرو
نســبت بــه انعقــاد قــرارداد بــا ســرمایه گــذاران داخلــی
و خارجــی بمنظــور اهــداف مذکــور در ایــن مــاده را
تعییــن کــرده اســت .مــاده  5آئیــن نامــه اجرائــی ایــن
مــاده مقــرر کــرده اســت کــه «بــه منظــور جلوگیــری از
ایجــاد انحصــار و موقعیــت ویــژه ،دســتگاههای اجرایــی
موظفنــد قراردادهــای موضــوع ایــن آییــن نامــه را بــا
رعایــت قانــون برگــزاری مناقصــات منعقــد نماینــد ».امــا
بررســیهای صــورت گرفتــه در مــورد انعقــاد قــرارداد
ســاخت نیــرو گاه شــرکت یونیــت اینترنشــنال در ایــران
بــدون برگــزاری مناقصــه و از طریــق تــرک تشــریفات بــه
شــرکت خارجــی واگــذار شــده اســت.
بنابــر ایــن بــا توجــه بــه مغایرتهــای قانونــی انعقــاد
ایــن قــرارداد و اعــام آمادگــی وزارت نیــرو بــه منظــور
واگــذاری طرحهــای احــداث نیــروگاه در شــرایطی
یکســان بــرای شــرکتهای داخلــی و خارجــی ،الزم اســت
کــه انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت ترکیــهای اینترنشــنال
نیــز بــه صــورت مناقصــه و در شــرایطی یکســان بــرای
شــرکتهای داخلــی و خارجــی صــورت گیــرد تــا عــاوه
بــر رفــع ابهــام در مــورد ایــن قــرارداد زمینــه حمایــت از
تــوان داخــل در ســاخت نیــروگاه فراهــم شــود.
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مدیریــت پشــتیبانی ســاخت و تامیــن کاالی شــرکت
ملــی نفــت ایــران بــه نمایندگــی از وزارت نفــت و در
مســیر اجــرای طــرح بومیســازی  ١٠گــروه خانــواده
کاالهــای پرمصــرف صنعــت نفــت تاکنــون ۵٢
قــرارداد بــه ارزش تقریبــی  ٧٠٠میلیــارد تومــان بــا
ســازندگان داخلــی امضــا کــرده اســت.
رامیــن قلمبــر دزفولــی ،مدیــر پشــتیبانی ســاخت و
تامیــن کاالی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه تشــریح
آخریــن وضعیــت طــرح بومیســازی  ١٠گــروه خانــواده
کاالهــا و تجهیــزات پرمصــرف صنعــت نفــت پرداخــت
و گفــت :بــا دســتور وزیــر نفــت و پــس از بررســیهای
کارشناســی ،پروژههــای دهگانــه در اواخــر ســال ٩٣
تعریــف و شــرکت کاالی نفــت بــه عنــوان مجــری ایــن
طــرح انتخــاب شــد.
وی افــزود :متناســب بــا ایــن مســوولیت بــرای هریــک
از پروژههــای دهگانــه ،مدیــر پــروژه تعییــن شــد و
فعالیتهــای مربــوط بــه ایــن طــرح پــس از انحــال
شــرکت کاال در ســال  ٩٣تاکنــون بــا قــوت ادامــه دارد.
قلمبــر بــا بیــان اینکــه تاکنــون از مجمــوع  ١٠گــروه
تجهیــزات مدنظــر در ایــن طــرح ۵٢ ،قــرارداد مربــوط
بــه چهــار گــروه از تجهیــزات نهایــی شــده اســت ،گفــت:
ارزش ایــن قراردادهــا بالــغ بــر  ٧٠٠میلیارد تومان اســت.
بــه گــزارش شــانا ،بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول،
تجهیــزات ســرچاهی و رشــتههای تکمیلــی درون چاهــی،
پمپهــای درونچاهــی و پمپهــای ســرچاهی ،انــواع
متههــای حفــاری و ابزارهــای انــدازه گیــری حفــاری،
عناویــن چهــار پــروژهای اســت کــه قراردادهــای ســاخت
داخــل فناورانــه آنهــا منعقــد شــده اســت.وی بــا بیــان
اینکــه پــروژه ســاخت انــواع لولــه نیــز در حــال نهایــی
شــدن اســت ،افــزود :ایــن پــروژه شــامل لولههــای
جــداری بــدون درز از  3/8تــا  ١٣اینــچ ،لولههــای
جــداری بــا درز از  ٢٠تــا  ٣٠اینــچ ،لولههــای مغــزی
 ،CRAلولههــای حفــاری و لولههــای جریانــی بــدون
درز بــاالی شــش اینــچ اســت کــه مناقصــه لولههــای
مغــزی  CRAبــه منظــور تامیــن  ۶٠٠کیلومتــر لولــه
مــورد نیــاز شــرکت نفــت و گاز پــارس تــا پایــان مهرمــاه
برگــزار میشــود.
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دعوت از شرکتهای بین المللی
برای شرکت در مناقصات نفتی

پیوستن به FATF
همراه با رشد
اقتصادی  ،خوب
است
نســیم اقتصــاد -عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی از بــه روز نبــودن سیســتم هــای پولــی و
مالــی کشــور خبــر داد و گفــت :در صورتــی کــه بتــوان
از مزایــای  FATFاســتفاده مناســب کــرد و اقتصــاد
کشــور را بــه تحــرک درآورد ،ایــن توافــق میتوانــد
مثبــت باشــد
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری
نســیم اقتصــاد دربــاره تعامــل ایــران بــا  FATFگفــت :پــس
از برجــام هــر نــوع تعامــل کــه منجــر بــه ارتباطــات بیشــتر
بــا دنیایــی شــود کــه مــا را بــه اقتصــاد جهانــی متصــل کنــد
و موتــور تولیــد ناشــی از اقتصــاد غیــر نفتــی کشــور را بــه
حرکــت درآورد ،مــی توانــد مثبــت باشــد.
او بــا بیــان اینکــه پیوســتن بــه  FATFبــه شــرط اســتفاده
مناســب مــا از فرصتهــا خــوب اســت ،افــزود :ایــن پیوســتن
بایــد منجــر بــه شــکوفایی اقتصــاد کشــور و همچنیــن رشــد
اقتصــادی مناســب شــده و درامــد مــردم را افزایــش دهــد و
تمــام ایــن مــوارد زنجیــرهای اســت کــه مــی توانــد پــس از
تعامــات بــا نهادهــای مالــی ،بانکــی و بینالمللــی دنیــا
صــورت گرفتــه و مثمــر ثمــر باشــد.
صالحــی بــا اشــاره بــه مســتندات موجــود مبنــی بــر تاییــد
نهادهــای رســمی کشــور بــرای پیوســتن بــه  FATFتصریــح
کــرد :اگــر مــا بــا یکــی از نهادهــای بینالمللــی ماننــد
 FATFتعهداتــی را امضــا میکنیــم بایــد بتوانیــم در کنــار
حرکــت بــه ســمت شفافســازی و ارائــه اطالعــات مالــی خــود
و همچنیــن پذیــرش تعهــدات اقتصــادی و مالــی از مزایــای
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پیوســتن بــه ایــن مجموعههــا نیــز اســتفاده کــرده و نهادهــای
خــود را رشــد دهیــم.
او بــا اشــاره بــه برجــام تاکیــد کــرد :اکنــون پــس از  8ســال
تحریــم و عقــب افتادگــی اقتصــادی کشــور نمیتوانیــم از
امکانــات بینالمللــی و نقــل و انتقالهــای پولــی اســتفاده
کنیــم.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد :اکنــون نهادهــای مالــی هــم
از وضعیــت جدیــد و بــه روز سیســتمهای مالــی دنیــا عقــب
افتادنــد و ایــن اتفاقــات بایــد بتوانــد سیســتمهای مالــی مــا
را رشــد داده و بــه روزرســانی کننــد تــا بتوانیــم از امکانــات
ارتباطاتــی جدیــد اســتفاده کنیــم.
او اظهــار کــرد :در راســتای توافــق بــا  FATFنیــز نبایــد
بــه دلیــل عقــب ماندگــی سیســتمها و بــه روز نبــودن ســازو
کارهــای ســاختاری کشــور نتوانیــم از مزایــای ان اســتفاده
کنیــم و در نــه تنهــا منتقــع نشــویم بلکــه متضضــر نیــز
باشــیم.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی بــا بیــان
اینکــه در صــورت حرکــت در جهــت ایتفــاده از مزایــای ایــن
ســازمان توافــق بــا  FATFمــی توانــد مثبــت باشــد ،افــزود:
ایــن ســازمان اعتبــاری مالــی مــی توانــد از بســیاری خطاهــا
و همچنیــن از مشــکالتی کــه ممکــن اســت بــه اقتصــاد کشــور
ورود شــود جلوگیــری کنــد.
او تاکیــد کــرد :اگــر مــا از ایــن ســازمانها بــا حداکثــر
ظرفیتهــای آنهــا اســتفاده کنیــم بــه نظــر میرســد کــه
میتوانــد یــک فرصــت باشــد نــه یــک

تهــران -ایرنــا -مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران
گفــت :درخواســت ارائــه مــدارک بــه منظــور شــرکت
در مناقصــات ،هفتــه آینــده بــرای شــرکت هــای معتبــر
بیــن المللــی ارســال مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا از اعــام روز پنجشــنبه وزارت نفــت،
علــی کاردر مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه
ابــاغ الگــوی قراردادهــای جدیــد نفتــی بــه دولــت
اشــاره کــرد و گفــت :طبــق روال قانونــی ،درخواســت
ارائــه مــدارک و اطالعــات فنــی ،مالــی و  ...از ســوی
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه شــرکت هــای بیــن
المللــی اکتشــاف و تولیــد ( )E&Pو شــرکت هــای
نفتــی بیــن المللــی ( )IOCارســال مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ادامــه داد:
پــس از ارائــه مــدارک و اطالعــات از ســوی شــرکت
هــا ،شــرکت ملــی نفــت ایــران نســبت بــه ارزیابــی
متقاضیــان اقــدام و فهرســت شــرکت هــای مــورد
تاییــد خــود را اعــام مــی کنــد.
بــه گفتــه کاردر ،شــرکت هــای تاییــد شــده از ســوی
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برای سوآپ گاز به ترکیه

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــرکت ملــی
نفــت ،علیرضــا کاملــی بــا اشــاره بــه افزایــش صــادرات
گاز طبیعــی ایــران ،گفــت :هــم اکنــون بــه طــور متوســط
روزانــه حــدود  ۳۲میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی توســط
ایــران صــادر میشــود.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اعــام اینکــه
حجــم تولیــد گاز طبیعــی ایــران تــا ســه ســال آینــده
بیــش از  ۳۰۰میلیــون مترمکعــب در روز افزایــش
مییابــد ،تصریــح کــرد :از ایــن رو بــه تناســب افزایــش
تولیــد بایــد حجــم صــادرات گاز بــه میــزان چشــمگیری
افزایــش یابــد.
ایــن مقــام مســئول از تــاش بــرای متنــوع ســازی ســبد
قراردادهــای صادراتــی گاز کشــور خبــر داد و افــزود:
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شــرکت ملــی نفــت ایــران مــی تواننــد در مناقصــه
شــرکت کننــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،کاردر پیــش از ایــن بــا
پیــش بینــی ایــن کــه نخســتین مناقصــه قراردادهــای
جدیــد نفتــی مهرمــاه برگــزار مــی شــود ،اعــام کــرده
بــود :احتمــال مــی رود از میــان میــدان هــای بــزرگ
نفتــی ،آزادگان جنوبــی نخســتین میدانــی باشــد
کــه مناقصــه آن در قالــب قراردادهــای جدیــد نفتــی
برگــزار مــی شــود.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ،ایــن
شــرکت ســبدی از مدلهــای قــراردادی را مشــتمل
بــر مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی ،بیــع متقابــل و
 EPCFمــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد و در برخــی
طــرح هــا از منابــع داخلــی بهــره مــی گیــرد.
بــر ایــن اســاس ،شــرکت هــای داخلــی مــی تواننــد
راهبــری میــدان هــای متوســط و کوچــک را بــر عهده
گیرنــد و بــا همــکاری شــرکت هــای خارجــی و یــا بــه
صــورت مســتقل ،فعالیــت هــای موضــوع قــرارداد را
دنبــال کننــد؛ میــدان هــای بــزرگ نیــز در قالــب
قراردادهــای جدیــد نفتــی بــه شــرکت هــای خارجــی
واگــذار مــی شــوند و ایــن شــرکت هــا بــا همــکاری
شــرکت ایرانــی صاحــب صالحیــت در میــدان مدنظــر
فعالیــت مــی کننــد.
مذاکرههــای مربــوط بــه قراردادهــای صــادرات گاز در
ســطح بینالملــل طوالنــی مــدت بــوده و الزاماتــی را
بــرای طرفیــن ایجــاد میکنــد ،در ایــن زمینــه تــاش
میشــود تــا تمــام راههــای ممکــن بررســی و محلــی
مناســب بــرای صــادرات گاز تولیــدی انتخــاب شــود.
کاملــی از بررســی و مذاکــره در مــورد گزینههــای مختلــف
بــرای انجــام ســوآپ گاز خبــر داد و یــادآور شــد :هــم
اکنــون پیشــنهاداتی در مــورد ســوآپ گاز ترکمنســتان بــه
ترکیــه و کشــورهای دیگــر در حــال بررســی بــوده و پیــش
بینــی میشــود کــه از ایــن گاز بتــوان بــرای انتقــال بــه
جنــوب اســتفاده کــرد.
بــه گفتــه وی ،هــم اکنــون ایــران گاز تحویلــی از جمهوری
آذربایجــان را از طریــق مــرز آســتارا دریافــت و از طریــق
مــرز جلفــا بــه نخجــوان ســوآپ میکنــد.
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گامهاي جديتر
شدن همكاري ايران
و دانمارك در انرژي
تجديدپذير

گــروه انــرژي حميــد چيتچيــان وزيــر نيــرو ،تهــران را بــه
ســمت كپنهــاگ تــرك كــرد .كپنهــاگ پايتخــت كشــوري
كــه پيشــتاز اســتفاده از انرژيهــاي تجديدپذيــر اســت
و در حــال حاضــر 140درصــد بــرق موردنيــاز خــود را از
طريــق نيروگاههــاي بــادي تاميــن ميكنــد .بــا اجرايــي
شــدن برجــام وســفر ســران كشــورهاي بــزرگ اقتصــادي
بــراي ســرمايهگذاري در ايــران ،پرونــده همكاريهــاي
مشــترك ايــران و دانمــارك در حــوزه انــرژي نيــز گشــوده
شــد .بــا گذشــت 9مــاه از ســفر وزيــر امورخارجــه دانمارك
و هيــات همــراه بــه تهــران و ديــدار او بــا وزيــر نيــرو،
اينبــار نوبــت چيتچيــان بــود كــه بــار ســفر ببنــدد.
بــا توجــه بــه پتانســيلهاي بــاالي دانمــارك در زمينــه
انرژيهــاي پــاك و ظرفيتهايــي كــه ايــران در زمينــه
انــرژي بــادي و خورشــيدي دارد ،بــه نظــر ميرســد عــزم
هــر دو كشــور بــراي رســيدن بــه توافــق تجــاري در ايــن
حــوزه جديتــر شــده اســت .بــه گــزارش «تعــادل» بــه
نقــل از پايــگاه اطالعرســاني وزارت نيــرو ،در ايــن ســفر
ســه روزه كــه بــا دعــوت رســمي وزيــر انــرژي دانمــارك
صــورت گرفتــه ،چيتچيــان از برنامــه «دولــت ســبز»
دانمــارك ،كارخانــه توليــد بــرق بــا ســوخت زبالــه،
كارخانههــاي وســتاس و زيمنــس بازديــد خواهــد كــرد.
بــه گــزارش «تعــادل» بــه نقــل از ســايت اســتيت او
گريــن ،دانمــارك تصميــم دارد بــا تعميــق برنامههــاي
خــود در راســتاي اقتصــاد ســبز ،بــه عنــوان نخســتين
كشــور اســتقالل خــود را از ســوختهاي فســيلي در ســال
 2050جشــن بگيــرد .برنامــه موســوم بــه «دولــت ســبز»
در هميــن راســتا بــا مشــاركت بخــش خصوصــي و دولتــي
و بــا حمايــت دولــت دانمــارك ،كنفدراســيون صنعــت
دانمــارك ،انجمــن انــرژي دانمــارك ،شــوراي كشــاورزي و

انـرژی
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كشــور باشــد ».وزيــر نيــرو بــا اشــاره بــه اجــراي طرحهــاي
فاضــاب در بيشــتر شــهرهاي ايــران گفــت :بهكارگيــري
فناوريهــاي نويــن در زمينــه تصفيــه آب و فاضــاب در
ايــران ميتوانــد زمينــه خوبــي بــراي همــكاري مشــترك
شــركتهاي بخــش خصوصــي دو كشــور باشــد .در پايــان
ايــن نشســت مقــرر شــد وزيــر انــرژي ،مطلوبيــت و آب و
هــواي دانمــارك بــا همراهــي چنــد شــركت برتــر ايــن
كشــور بــراي بررســي زمينههــاي همــكاري و توســعه
روابــط دو كشــور در زمينــه آب و بــرق بــه ايــران ســفر
كننــد.

غذايــي دانمــارك و وليعهــد دانمــارك در حــال اجراســت.
دانمــارك كــه پيشــتاز بهرهگيــري از انرژيهــاي پــاك
اســت ،نخســتين كشــوري اســت كــه توربينهــاي بــادي
را بــراي توليــد بــرق راهانــدازي كــرد .دانمــارك بــدان
جهــت كــه داراي 260كمپانــي انــرژي بــادي اســت ،قطــب
انــرژي بــادي جهــان اســت و بــه كشــورهايي چــون آلمان،
نــروژ و ســوئد بــرق صــادر ميكنــد.
و هميــن امــر ســبب شــده فعــاالن حوزههــاي ســوخت و
انــرژي ،محيــط زيســت و آب ،عالقهمنــد بــه كســب تجربــه
از متخصصــان دانماركــي باشــند .حميــد چيتچيــان
در نخســتين روز ســفر خــود ،در ديــدار بــا وزيــر انــرژي
دانمــارك درخصــوص همــكاري مشــترك در زمينــه
انرژيهــاي تجديدپذيــر ،توســعه كيفيــت منابــع آب و

ديدار با وزير محيط زيست
حميــد چيتچيــان پــس از ديــدار بــا همتــاي خــود ،بــا

همچنيــن بازيافــت فاضــاب و اســتفاده دوبــاره از پســاب
در بخشهــاي مختلــف گفتوگــو كــرد .وزيــر نيــرو
ايــران در ايــن ديــدار توســعه اســتفاده از انرژيهــاي
تجديدپذيــر را مهمتريــن محــور همكاريهــاي آينــده
دو كشــور عنــوان كــرد .چيــت چيــان بــا اشــاره بــه
تعهــد وزارت نيــرو در زمينــه رعايــت مالحظــات محيــط
زيســتي در طرحهــا و همچنيــن مشــاركت داوطلبانــه
ايــران درخصــوص توافقهــاي جهانــي كنفرانــس پاريــس
گفــت« :بــا توجــه بــه توانمنديهــاي كشــور دانمــارك
و همچنيــن ظرفيتهــاي بيماننــد ايــران در زمينــه
انــرژي بــادي و خورشــيدي ،توســعه اســتفاده از انرژيهاي
تجديدپذيــر ميتوانــد محورهــاي همــكاري آينــده دو

وزيــر محيــط زيســت و غــذاي دانمــارك ديــدار داشــت.
حميــد چيتچيــان در ايــن ديــدار بــا اشــاره بــه موضــوع
تغييــر اقليــم و كمبــود آب در بخشهــاي بزرگــي از
ايــران گفــت :حــدود 15ســال اســت كــه بــه علــت تغييــر
اقليــم ،خشكســالي نگرانكنندهيــي در ايــران اتفــاق
افتــاده و عــاوه بــر كاهــش بارندگــي ،تبخيــر آب بــه
دليــل افزايــش دمــاي هــوا نيــز بيشــتر شــده اســت .وي
تصريــح كــرد :مــا بايــد هوشــمندانه در زمينــه كاهــش
پيامــد تغييــر اقليــم ،مديريــت مصــرف آب و افزايــش
راندمــان آبيــاري در بخــش كشــاورزي فعاليــت كنيــم و
در ايــن زمينههــا از تبــادل تجربــه و همــكاري بــا كشــور
دانمــارك اســتقبال ميكنيــم .وزيــر نيــرو در پايــان ايــن
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نشســت از شــركتهاي دانماركــي دعــوت كــرد تــا در
زمينــه كيفيــت منابــع آب ،تصفيــه فاضــاب و كاهــش
هدررفــت آب در شــبكه شــهري بــا شــركتهاي ايرانــي
همــكاري كننــد.
روابط تهران -كپنهاگ
طبــق گزارشهــاي پيشــينآبانماه ســال گذشــته بــود كــه
ســفير دانمــارك بــه همــراه هياتــي تجــاري بــه ديــدار وزير
نيــرو آمدنــد .چيتچيــان در آن زمــان بــه نماينــدگان
برخــي شــركتهاي همــراه ســفير دانمــارك وعــده داده
بــود :در صورتــي كــه بــه نتيجــه مطلــوب برســيم ،حمايــت
بســيار جــدي از شــما خواهيــم داشــت و مطمئــن باشــيد
در آينــده بــازار خوبــي در ايــران بــراي شــما وجــود خواهد
داشــت و باعــث ارتقــاي روابــط سياســي و اقتصــادي دو
كشــور خواهــد شــد.
ركــت وســتاس دانمــارك كــه بزرگتريــن توليدكننــده
توربينهــاي بــادي در دنياســت ،ازجملــه شــركتهايي
بــود كــه در ايــن هيــات ،ســفير دانمــارك را همراهــي
ميكردنــد .در آن ســفر اينيگــو ســاباتر ،نايبرييــس
شــركت وســتاس از همــكاري با ايــران خبــر داد .وي اظهار
كــرد« :طــرح صنعتــي پيشــنهادي مــا پنــج تــا هفــت
ســال بــه طــول ميانجامــد و بــا حجــم ســرمايهگذاري
حــدود 100ميليــون دالر ميتــوان توربينهايــي ســاخت
كــه ســهم مهمــي از بــازار بــرق ايــران را تاميــن كنــد».
2مــاه پــس از آن ،نوبــت وزيــر امورخارجــه بــود كــه
پلههــاي وزارت نيــرو را بــاال رود .طبــق گزارشهــاي
پيشــين «تعــادل» ،حميــد چيتچيــان ،وزيــر نيــرو
در ايــن نشســت كــه 15ديمــاه ســال گذشــته انجــام
گرفــت ،بــر همــكاري تــوأم بــا انتقــال تكنولــوژي تاكيــد
كــرد .كريســتين ينســن ،وزيــر امورخارجــه دانمــارك
نيــز در آن ديــدار در پاســخ بــه خبرنــگار «تعــادل» در
بــاب چشــمانداز همكاريهــاي دو كشــور گفــت« :هــم
از ســمت دانمــارك و هــم از ســمت ايــران عالقــه زيــادي
بــراي همــكاري مشــترك وجــود دارد؛ همانطــور كــه وزيــر
نيــروي ايــران اشــاره كردنــد مــا ميتوانيــم قراردادهايــي
را در زمينــه فاينانــس پروژههــا نيــز بــه امضــا برســانيم.
درنهايــت مــن مطمئــن هســتم كــه ايــران و دانمــارك در
زمينــه انرژيهــاي تجديدپذيــر و آبرســاني ،آيندهيــي
عالــي خواهنــد داشــت».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
آلبانی و سوئد به جمع مشتریان پتروشیمی ایران
پیوستند
یــک مقــام مســئول از آلبانــی و ســوئد بــه عنــوان
مشــتریان جدیــد برخــی محصــوالت پتروشــیمی ایــران
در پســابرجام نــام بــرد و گفــت :ایــران بــه زودی یــک
محمولــه پتروشــیمی بــه ایتالیــا صــادر میکنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،تــا پایــان ســال گذشــته چیــن
ســهمی بیــش از  ۵۰درصــدی از بــازار خریــد محصــوالت
پتروشــیمی و فرآوردههــای پلیمــری ایــران را بــه خــود
اختصــاص داده بــود کــه بــا کاهــش آثــار تحریــم حــاال
بــه تدریــج کشــورهای اروپایــی بــه جمــع مشــتریان
پتروشــیمی ایــران اضافــه میشــوند.
بــا ایــن وجــود ،برخــی مســئوالن صنعــت پتروشــیمی
بــا اشــاره بــه عــدم همــکاری بانکهــای اروپایــی
بــرای بازگشــایی خطــوط اعتبــاری فــروش و صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی ایــران بــه اروپــا ،تاکیــد میکننــد:
هــم اکنــون بخشــی از صــادرات پتروشــیمی ایــران بــه
اروپــا توســط شــرکتهای واســطه انجــام میشــود.
همزمــان بــا مــرور ایــن تحــوالت ،کشــورهایی همچــون
آلبانــی ،ســوئد و یونــان بــه عنــوان مشــتریان نوظهــور بــه
جمــع خریــداران محصوالت پتروشــیمیایی ایــران در دوران
پســابرجام اضافــه شــده انــد تــا بــا کاهــش حجــم صــادرات
بــه چیــن ،ایــن کشــورهای اروپایــی جایــی در بازارهــای
هــدف پتروشــیمی ایــران بــرای خــود دســت و پــا کننــد.
از ســوی دیگــر در کنــار کشــورهای بلــوک شــرق اروپــا،
ایــران بــرای نخســتین بــار دو محصولــه اوره پتروشــیمی
بــه برزیــل صــادر کــرده تــا عمــا بلــوک شــرق اروپــا و
آمریــکای جنوبــی هــم از مقاصــد صادراتــی پتروشــیمی
کشــور باشــند و تمامــی محمولههــای پتروشــیمی ایــران
از بــازار چیــن ســردرنیاورد.
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پیمــان فروهــر دبیــر کل انجمــن آبهــای معدنــی و
آشــامیدنی ایــران در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا دربــاره میــزان تولیــد و صــادرات طــی ســال گذشــته
گفت:ســال گذشــته مــا یــک میلیــارد و  200میلیــون لیتــر

تولیــد داشــتیم کــه  40درصــد تولیــد در صنعــت مــا نیــم
لیتــری و  60درصــد  1.5لیتــری اســت کــه  500میلیــون
لیتــر آن نیــم لیتــری بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کرایــه حمــل و نقــل در صنعــت آب
بســته بنــدی بســیار اثرگــذار اســت ،افــزود :بــا توجــه بــه
اینکــه محمولههــای صادراتــی مــا حجیــم و ســنگین
اســت بنابرایــن کرایــه حمــل در رقابــت در بازارهــای
هــدف بســیار اثرگــذار اســت.
فروهــر تصریــح کــرد :چــون هــر ســال حاملهــای انــرژی
افزایــش پیــدا میکنــد و حملونقــل هــم زیرشــاخه آن
اســت لــذا کاالهــای صادرتــی مــا نیــز بــه لحــاظ قیمــت
تغییــر میکنــد و قــدرت رقابتــی مــا هــم نســبت بــه
دیگــر کاالهــای صادرتــی کاهــش مییابــد.
وی بــا اشــاره بــه درآمــد  6میلیــون دالری حاصــل از
صــادرات طــی ســال گذشــته ،اظهــار داشــت :بــازار
صــادرات کیفیــت بســته بنــدی ثابــت میخواهــد مثــا
کیفیــت لیبــل بایــد بــرای حداقــل  5ســال ثابــت و بــدون
تغییــر باشــد امــا بــا توجــه بــه تحریمهــا ،نوســان در
کیفیــت بســته بنــدی و همچنیــن عــدم حضــور موثــر در
نمایشــگاههای بیــن المللــی همــواره رونــد صــادرات مــا
ســیر نزولــی داشــته اســت.
دبیــر کل انجمــن آبهــای معدنــی و آشــامیدنی ایــران
ادامــه داد :متاســفانه طــی  8ســال گذشــته شــرکتهای
تولیــدی ایــران بــه دلیــل ضعــف منابــع مالــی دچــار رکــود
شــدند و تــوان شــرکت در نمایشــگاههای بیــن المللــی را
ندارنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :بیشــتر حــوزه صــادرات مــا
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،عــراق و افغانســتان
اســت امــا جنگهــای داعشــی و داخلــی و ناامنــی بــرای
بازرگانــان و تجــار روی صــادرات بــه عــراق تاثیــر گذاشــته
و میــزان آن را کاهــش داده اســت.
هلدینگ خلیج فارس  ١١پتروشیمی با اعتبار ٦
میلیارد یورو میسازد
بــه گــزارش ایلنــا ،عــادل نــژاد ســلیم گفــت :تاکنــون
اعتبــار  ۱۱پتروشــیمی از طریــق فاینانــس چیــن انجــام
شــده اســت.
وی میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی ایــن طــرح هــا را ٤٠
درصــد یــاد کــرد و گفــت :بهــره بــرداری از ایــن طرحهــا
در ایجــاد اشــتغال و چرخــه اقتصــاد کشــور نقــش مهمــی

انـرژی
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دارد.
نــژاد ســلیم بــا اشــاره بــه ایــن کــه شــرکت صنایــع
پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه عنــوان بزرگتریــن
شــرکت در بــازار ســرمایه ایــران ،فعالیتهــا و عملکــرد
شــرکتهای تابعــه خــود را بــا نظــارت پیگیــری مــی
کنــد ،افــزود :هلدینــگ خلیــج فــارس بــه دنبــال افزایــش
و تنــوع تولیــد اســت.
وی گفــت :ایــران دارای مزیــت رقابتــی در صنعــت
پتروشــیمی اســت کــه بایــد از آن بــه خوبــی اســتفاده
کــرد.
مدیــر عامــل شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس افــزود:
بیــش از  ٨٠درصــد تجهیــزات صنعــت پتروشــیمی ،در
داخــل کشــور ســاخته مــی شــود.
همســو بــا اجرای اصــل  ۴۴قانــون اساســی ،پــس از اجرای
نخســتین مرحلــه خصوصــی ســازی و بــر اســاس مطالعــات
و تجــارب بــه دســت آمــده ،شــرکت صنایــع پتروشــیمی
خلیــج فــارس بــا هــدف حفــظ تشــکل و تــوازن شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی و بــا انتقال ســهام آن شــرکت در
 ١٥شــرکت زیــر مجموعــه بــه عنــوان نخســتین هلدینــگ
صنعــت پتروشــیمی ایــران ایجــاد شــد.
مجتمعهــای پتروشــیمی بنــدر امــام ،پتروشــیمی ارونــد،
شــهید تندگویــان ،بوعلــی ســینا ،پتروشــیمی فجــر،
پتروشــیمی خوزســتان ،شــرکت عملیــات غیرصنعتــی
پتروشــیمی ،شــرکت ره آوران فنــون جنــوب ،شــرکت
پتروشــیمی نــوری ،پتروشــیمی پــارس ،پتروشــیمی
مبیــن ،شــرکت عملیــات غیــر صنعتــی پــازارگاد ،شــرکت
مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی ،شــرکت بازرگانــی
پتروشــیمی و شــرکت پتروشــیمی بیــن الملــل از جملــه
ایــن شــرکتها هســتند.
سفر قریب الوقوع زنگنه به ارمنستان/مذاکرات
گازی در پیش است
ســفیر فــوق العــاده و تــام االختیــار ایــران در ارمنســتان
از ســفر قریــب الوقــوع زنگنــه بــه ارمنســتان بــرای انجــام
برخــی مذاکــرات گازی خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه خبــری
آرمــن پــرس ،ســید کاظــم ســجادی ،ســفیر فــوق العــاده
و تــام االختیــار ایــران در ارمنســتان در حاشــیه نشســت
اقتصــادی «ارمنســتان :دروازه ورود بــه بازارهــای بــزرگ»
گفــت ،جمهــوری اســامی ایــران تــاش مــی کنــد حجــم
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گاز صادراتــی بــه ارمنســتان را افزایــش دهــد.
ایــن مقــام ایرانــی افــزود« :انتظــار مــی رود در آینــده
نزدیــک وزیــر نفــت ایــران بــه ارمنســتان ســفر کنــد و
مقامــات بلندپایــه دو کشــور در ایــن بــاره بــا یکدیگــر
مذاکــره نماینــد».
وی افــزود ،ایــران تــاش خواهــد کــرد آنچــه را بــه نفــع
ارمنســتان اســت اجرایــی کنــد.
ســجادی گفــت ،دو کشــور کارهایــی جــدی در ایــن مســیر
انجــام مــی دهنــد.
آب ،برق و انرژی بزرگترین موانع تولید در کشور
است
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از رفســنجان ،رضــا
انجمشــعاع ظهــر امــروز در اختتامیــه همایش «رفســنجان،
تدبیــر ،تــاش و توســعه» در تــاالر خیــام دانشــگاه ولیعصر
رفســنجان بــا تبریــک عیــد غدیــر و گرامیداشــت هفتــه
دفــاع مقــدس اظهــار داشــت :امــروز کشــور نیــاز بــه کار و
تــاش در حوزههــای مختلــف دارد.
وی بیــان داشــت :اســتان کرمــان در حــوزه جــذب
ســرمایهگذاری پیشــتاز اســت و ایــن همایــش بــا ســرمایه
انســانی کــه محــور تدبیــر و توســعه اســت ،برگــزار شــده
اســت.
معــاون پارلمانــی وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :ایــن همایــش
از آثــار خــوب و نــوآوری بهرهمنــد اســت کــه در ســایه
توانمنــدی ســرمایه انســانی ایجــاد شــده اســت.
انجمشــعاع خاطرنشــان کــرد :آب ،بــرق و انــرژی از
بزرگتریــن موانــع تولیــد در کشــور اســت و در اســتان
کرمــان و رفســنجان هــم بــا کمبــود منابــع آبــی مواجــه
هســتیم.
وی ابــراز داشــت :دولــت تدابیــری از جملــه تشــکیل
شــورای عالــی آب ،شــورای هماهنگــی حوزههــای آبریــز
در ســطح کشــور و تعــادل بخشــی ســفرههای آب زیــر
زمینــی را در نظــر گرفتــه اســت.
معــاون پارلمانــی وزیــر نیــرو گفــت :نقــش مــردم در
اجــرای ایــن طرحهــا موثــر اســت بــه ویــژه در بخــش
کشــاورزی کــه بخــش عمــدهای از آب بــه آن اختصــاص
مییابــد.
ایــن مســؤول خاطرنشــان کــرد :انتقــال آب از دیگــر
وظایــف در ایــن حــوزه اســت کــه امیدواریــم بــه ســرعت
کار انتقــال آب صــورت گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وی بــر توســعه کشــتهای گلخانــهای در اســتان و
کشـتهای هیدروپونیــک اشــاره کــرد و گفــت :امیدواریــم
بــا تزریــق منابــع در حــوزه مدیریــت آب گام برداریــم.
ایــن مســؤول بیــان کــرد :در حــوزه ارتقــای کیفیــت آب
شــرب رفســنجان تدابیــری اندیشــیده شــده کــه در حــال
اجراســت تــا مــردم از آب ســالم بهرهمنــد شــوند.
نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و آب و فاضالب
آغاز به کار کرد
بــه گــزارش ایلنــا ،دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت آب و آب و فاضــاب تــا دقایقــی دیگــر کار خــود
را بــا حضــور و ســخنرانی حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو
آغــاز میکنــد.
ایــن نمایشــگاه از امــروز  4مهرمــاه بــه مــدت  4روز در
محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران برپــا
خواهــد بــود.
براســاس ا یــن گــزارش  259شــرکت داخلــی و 140
شــرکت خارجــی از  25کشــور جهــان همچــون آلمــان،
ایتالیــا ،فرانســه ،انگلیــس ،آمریــکا ،کانــادا ،چیــن و  ...در
ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد و محصــوالت خــود را ارائــه
میکننــد.
دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت آب و
تاسیســات آب و فاضــاب در فضایــی بــه وســعت  25هــزار
و  663متــر مربــع و بــا حضــور  400شــرکت خارجــی
برگــزار خواهــد شــد.
در نمایشــگاه آب و فاضــاب ســال جــاری حضــور ســه
برابــری شــرکتهای خارجــی را بــه دلیــل اجرایــی شــدن
برجــام شــاهد خواهیــم بــود.
ایــن نمایشــگاه از  4مهــر لغــات  7مهرمــاه ســال جــاری
از ســاعت  9تــا  17در محــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن
المللــی تهــران برپــا خواهــد بــود.
 3000میلیارد تومان؛ هزینه احداث یک نیروگاه
 1000مگاواتی
امیــر نریمانــی مدیــر عامــل نیــروگاه شــهید مفتــح در
گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا دربــاره آزمــون
و خطــا بــودن احــداث بــرج خشــک در نیــروگاه و
هزینههــای احــداث یــک نیــروگاه جدیــد گفــت :طبــق
محاســبات هزینــه احــداث بــرج خشــک و اجــرای

پــروژه پســاب  5درصــد احــداث نیــروگاه جدیــد اســت و
محاســبات و طراحیهــا نشــان میدهــد کــه هــر دو بــه
نتیجــه رســیده و عــدم موفقیــت نداشــتیم.
وی افــزود :اگــر قــرار بــود کــه نیــروگاه جدیــد احــداث
شــود  20برابــر پروژههــای یــاد شــده بایــد هزینــه
میشــد .بــرای مثــال هزینــه احــداث نیــروگاه جدیــد
 500دالر پــر کیلــووات اســت و بــرای احــداث یــک
نیــروگاه بخــار مشــابه نیــروگاه مفتــح بــا ظرفیــت1000
مــگاوات بایــد  3هــزار میلیــارد تومــان هزینــه شــود.
نریمانــی دربــاره بازنشســتگی نیــروگاه شــهید مفتــح نیــز
اظهــار داشــت :اکنــون عمــر محــدودی بــرای نیروگاههــا
در نظــر نمیگیرنــد .مثــا نیــروگاه طرشــت تهــران 55
ســال در حــال فعالیــت اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر بــه ایــن شــکل
عمــل میکننــد کــه هــر  4ســال یــک بــار واحدهــا
تعمیــرات اساســی میشــوند و بعــد از  30ســال بازســازی
کلــی میشــوند .بــه طــوری کــه عملکــردی هماننــد یــک
نیــروگاه تــازه تاســیس داشــته و بــرای  30ســال دوم
آمــاده میشــوند.
دولت پاکستان طرح افزایش واردات برق از ایران
را تصویب کرد
بــه گــزارش ایلنــا ،بــا توجــه بــه کمبــود آب در منطقــه
فامنیــن در اســتان همــدان مســئولین نیــروگاه شــهید
مفتــح همــدان بــا احــداث واحــد جدیــدی بــه عنــوان بــرج
خشــک بــه جــای واحــد خنــک کننــده تــر و اجرایــی
شــدن پــروژه در ســال  75 ،94درصــد از مصــرف آب
صرفــه جویــی کردنــد.
اســام آبــاد  -ایرنــا  -کمیتــه هماهنگــی اقتصــادی دولــت
پاکســتان بــه عنــوان عالــی تریــن مرجــع تصمیــم گیــر در
مــورد مســائل اقتصــادی کالن ایــن کشــور ،طــرح افزایــش
واردات بــرق از ایــران بــه میــزان  74مــگاوات را تصویــب
نهایــی کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،تصویــب افزایــش واردات بــرق
از ایــران ،در جلســه عصــر روز گذشــته کمیتــه هماهنگــی
اقتصــادی پاکســتان بــه ‹ریاســت اســحاق دار› وزیــر امــور
اقتصــادی و دارایــی ایــن کشــور انجــام شــد.
رســانه هــای رســمی پاکســتان روز شــنبه گــزارش دادنــد
کــه شــرکت ‹توانیــر› ایــران بــه عنــوان طــرف قــرارداد بــا
پاکســتان ،افزایــش  74مگاواتــی صــادرات بــرق بــه ایــن
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کشــور را انجــام خواهــد داد.
در جلســه روز گذشــته کمیتــه هماهنگــی اقتصــاد
پاکســتان بحــث هایــی نیــز در بــاره تغییراتــی در میــزان
تعرفــه واردات بــرق از ایــران انجــام شــد.
پاکســتان هــم اکنــون از طریــق مــرز تفتان-میرجــاوه ،
 74مــگاوات بــرق از ایــران وارد مــی کنــد کــه براســاس
مصوبــه جدیــد کمیتــه هماهنگــی اقتصــادی ایــن کشــور،
ایــن رقــم بــه حــدود دوبرابــر افزایــش خواهــد یافــت.
مصوبــه جدیــد پاکســتان بــرای افزایــش  74مگاواتــی
واردات بــرق از ایــران اگرچــه رقــم چنــدان قابــل توجهــی
بــه نظــر نمــی رســد ،امــا گام مهمــی در جهــت افزایــش
همــکاری هــای پاکســتان و ایــران در زمینــه انــرژی بــه
ویــژه بعــد از لغــو تحریــم هــا محســوب مــی شــود.
ایــران بــرای افزایــش صــادرات بــرق پاکســتان تــا ســه
هــزار مــگاوات بــرق نیــز اعــام آمادگــی کــرده اســت.
همچنیــن ایــران منتظــر برداشــتن گام هــای جــدی
پاکســتان بــرای اجــرای تعهــدات خــود و تکمیــل طــرح
خــط لولــه گاز بــرای واردات گاز طبیعــی از ایــران اســت.
پاکســتان بــه شــدت بــا بحــران کمبــود انــرژی مواجــه
اســت.
آمادگی ایران برای مشارکت در طرح های تولید
 35هزار مگاوات برق اندونزی
کواالالمپــور – ایرنــا – ‹صوفیــان بصیــر› مدیرعامــل
شــرکت ملــی بــرق اندونــزی از آمادگــی ایــران بــرای
ســرمایه گــذاری در صنایــع بــرق ایــن کشــور جنــوب
شــرق آســیا خبــر داد کــه قصــد دارد  35هــزار مــگاوات
بــرق بــه ظرفیــت تولیــد خــود اضافــه کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،مدیرعامــل شــرکت ملــی بــرق اندونــزی
گفــت کــه ایــن کشــور راهکارهــای جدیــدی را بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه پــروژه هــای تولیــد  35هــزار
مــگاوات بــرق جدیــد تدویــن کــرده اســت.
بــه نوشــته روز جمعــه تارنمــای ‹کاتادیتــا› اندونــزی،
وی بــا اشــاره بــه آمادگــی بســیاری از ســرمایه گــذاران
خارجــی بــرای ورود بــه حــوزه ســاخت نیــروگاه بــرق در
اندونــزی ،گفــت کــه ایــران یکــی از کشــورهای عالقــه
منــد بــه ســرمایه گــذاری در صنایــع بــرق اندونــزی اســت.
‹لوهــوت بینســر پاندجایتــان› وزیــر هماهنگــی امــور
دریایــی اندونــزی کــه سرپرســتی وزارت انــرژی و منابــع
معدنــی ایــن کشــور را نیــز بــر عهــده دارد ،گفــت کــه
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ایــران عالقــه منــد بــه ســرمایه گــذاری در بخــش بــرق
اندونــزی اســت.
وی پــس از دیــدار بــا ‹ولــی اهلل محمــدی› ســفیر جمهوری
اســامی ایــران در اندونــزی ایــن مطلــب را بیــان کرد.
سرپرســت وزارت انــرژی اندونــزی ،گفــت کــه ایــران بــرای
ســاخت یــک نیــروگاه بــا ظرفیــت  5هــزار مــگاوات اعــام
آمادگــی کــرده اســت.
وی گفــت :ایــران قصــد دارد گاز طبیعــی مایــع مــورد نیــاز
ژنراتورهــا را نیــز تامیــن کنــد.
‹امیــر رشــید الدیــن› یکــی از مدیــران ارشــد شــرکت
ملــی بــرق اندونــزی نیــز گفــت کــه ایــران آمــاده ســرمایه
گــذاری اســت ،امــا جزئیاتــی از آن را در اختیــار رســانه
هــا قــرار نــداد.
اندونــزی در مســیر توســعه بــا کمبــود بــرق مواجــه
اســت و آمــار نشــان مــی دهــد ایــن کشــور بــا حــدود
 250میلیــون نفــر جمعیــت در ســال  2014میــادی بــا
مصــرف  158میلیــارد کیلــو وات ســاعت بــرق در جایــگاه
 23جهــان قــرار داشــته و اکنــون بــا پایــان ذخایــر نفــت به
واردکننــده تبدیــل شــده و بــا بحــران انــرژی روبروســت.
اندونــزی برنامــه ای بــرای توســعه نیــروگاه هــای بــرق
خــود دارد تــا ظرفیــت تولیــد ترکیبــی بــرق در پنــج ســال
آینــده را  35هــزار مــگاوات افزایــش دهــد و جمهــوری
اســامی ایــران بــا توانایــی فنــی بدنبــال حضــور فعــال در
ایــن بخــش توســعه ای اندونــزی اســت.
برخــی آمارهــا نشــان مــی دهــد حــدود  35درصــد از
مــردم اندونــزی هــم اکنــون فاقــد بــرق بــرای زندگــی
هســتند.
اندونــزی بــرای رســیدن بــه رشــد اقتصــادی هفــت
درصــدی کــه دولــت تــا ســال  2018هــدف گــذاری کــرده
اســت  ،نیازمنــد رشــد  9درصــدی بخــش تولیــد انــرژی
اســت.
ایــران اکنــون جــزو  10کشــور نخســت توربیــن ســاز
جهــان اســت و ایــن امــر باعــث شــد طــی مــاه هــای
گذشــته هیاتــی از اندونــزی از شــرکت مپنــا دیــدن کــرده
و بــا فنــاوری ایــران در ایــن بخــش آشــنا شــوند.
‹عبــاس علــی آبــادی› مدیرعامــل گــروه مپنــا نیــز پیــش
از ایــن گفتــه بــود ایــن شــرکت بــه دنبــال حضــور فعــال
در بــازار انــرژی اندونــزی اســت .مپنــا در مرحلــه نخســت
آمادگــی خــود را بــرای ســرمایه گــذاری در بخــش بــرق
اندونــزی و افزایــش یکهــزار مگاواتــی ظرفیــت تولیــد بــرق

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصی واقعی باید مراکز
تجاری خارج از ایران را اداره
کند

مــورد قبــول دنیــا اســت نتوانســته ایــم عملــی کنیــم .بــا ایــن
تجربــه مــی تــوان گفــت ایــن مراکــز تجــاری هــم ماننــد ایــن
نمایشــگاه هــای ناموفــق مــی شــوند.
از طــرف دیگــر ،کشــورهایی کــه در آنهــا قــرار اســت ایــن
مراکــز تجــاری برگــزار شــود هــم مهــم اســت .کشــورهایی

فروش تخفیفی برق به
برخی مشترکان آغاز شد
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ایــن طــور کــه دولــت و ســازمان توســعه تجــارت برنامــه
ریــزی کــرده انــد ،قــرار اســت برگــزاری نمایشــگاه در
خــارج از کشــور آســان شــود .چراکــه بــه گفتــه مدیــرکل
ســازمان توســعه تجــارت قــرار اســت در ایــن مراکــز تجــاری،
نمایشــگاههای دائمــی بــه منظــور عرضــه کاالهــای ایرانــی
توســط تجــار و بازرگانــان مدنظــر قــرار گیــرد و اولویــت
تاســیس ایــن مراکــز نیــز کشــورهای همســایه و نیــز
کشــورهای آفریقایــی اســت.
ســیدرضی حاجــی آقــا میــری ،رییــس کمیســیون صــادرات
اتــاق ایــران در گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران اعــام
کــرد :هــر مطلبــی عنــوان و جوهــری جــدا دارد .اگــر بــدون
توجــه بــه کیفیــت و جوهــر باشــد ،بایدگفــت کــه ایــن
موضــوع درســت و دقیــق نیســت .امــا اگــر مشــخص شــود
کــه رونــد ایــن مراکــز تجــاری چگونــه اســت ،مــی تــوان
دربــاره آن اظهــار نظــر کــرد .امــا بــه هرحــال ،فکــر نمــی
کنــم عملکــرد ایــن مراکــز تجــاری درســت انجــام شــود ،چــرا
کــه بــه تجربــه ثابــت شــده نمایشــگاه هــای برگــزار کــرده ایم
کــه موفــق نبــوده اســت .ایــن عــدم موفقیــت نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه مــا آداب برگــزاری نمایشــگاه را آن طــور کــه

کــه شــامل ترکیــه ،آذربایجــان ،عمــان ،قزاقســتان ،پاکســتان،
افغانســتان ،عــراق  ،ارمنســتان و کنیــا ،نیجریــه ،غنــا و
آفریقــای جنوبــی مــی شــود .رییــس کمیســیون صــادرات
اتــاق ایــران در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد :بایــد توجــه کــرد که
بررســی اولیــه در برقــراری ایــن مراکــز خیلــی مهــم اســت.
چــرا کــه شــاید در کشــوری تاســیس ایــن مراکــز اصــا نیــاز
نباشــد و در کشــوری دیگــر برعکــس باشــد .بــه همیــن دلیــل
در بررســی ایــن ماجــرا نمــی تــوان جــواب کلــی دارد .بایــد
ابتــدا تمــام ایــن بازاریابــی هــا و تحقیقــات بــه صــورت دقیــق
انجــام شــود تــا بــه نتیجــه برســد .اگــر ایــن نتیجــه مطلــوب
حاصــل شــود ،در جهــت بازاریابــی مفیــد خواهــد بــود.
بــه گفتــه حاجــی آقــا میــری ،دولــت برپایــی مراکــز تجــاری
خــارج از کشــور را بــه عنــوان حمایــت معرفــی مــی کنــد ،امــا
اینکــه چگونــه مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد مهــم اســت .او
ادامــه داد :اگــر ایــن بررســی هــا درســت انجــام نشــود ،مــی
توانــد بــه عنــوان رانتــی در اختیــار عــده ای قــرار بگیــرد و
ایــن خــوب نیســت و منجــر بــه اتــاف منافــع ملــی خواهــد
شــد.
ایــن فعــال اقتصــادی همچنیــن تاکیــد کــرد :در ایــن زمینــه

دولــت بایــد نظــارت کنــد .بــه هرحــال زمانیکــه دولــت بودجه
مــی دهــد ،مــی بایســت مطالبــه گــر باشــد .امــا در ایــن
مطالبــه گــری در مــورد اجــرا و مســایل مرتبــط بــا تجــارت
نبایــد دخالــت کنــد ،ایــن کار ،کار بخــش خصوصــی اســت.
امــا اگــر دولــت امکانــات مالــی بــه بخــش خصوصــی مــی
دهــد ،بایــد نظــارت هــم داشــته باشــد .امــا مــن بــا اینکــه
خــود دولــت ایــن مراکــز را اداره کنــد ،مخالفــم .اگــر دولــت
مــی خواهــد در ایــن زمینــه دخالــت کنــد ،همیــن کار را
وابســته هــای بازرگانــی در وزارت خارجــه و نمایندگانــی کــه
ســازمان توســعه تجــارت دارد ،انجــام مــی دادنــد .نمایندگانی
کــه بــه غیــر از تعــداد معــدودی از آنهــا منفعــل بــوده انــد.
بــه هرحــال آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه دولــت
امتحــان خوبــی در ایــن زمینــه نداشــته اســت.
حاجــی آقــا میــری در ادامــه اضافــه کــرد :البتــه در ایــن
زمینــه بایــد توجــه کــرد کــه بخــش خصوصــی واقعــی یعنــی
چــه؟ اگــر بــه اســم بخــش خصوصــی ،اداره ایــن مراکــز
را بــه دســت خصولتــی هــا و شــرکت هــای شــبه دولتــی
بیفتــد ،بــاز هــم دردی دوا نخواهــد شــد .بــه عبارتــی بخــش
خصوصــی واقعــی و خالــص بایــد بــه دنبــال کار باشــد.

معــاون توانیــر بــا اشــاره بــه پرداخــت پــاداش به مشــترکان
همــکار بــا طــرح ذخیــره عملیاتــی صنعــت بــرق ،گفــت:
پرداخــت ایــن پــاداش در قالــب فــروش تخفیفــی بــرق از
شــهریور مــاه امســال انجــام میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
محمــود رضــا حقیفــام بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح
ذخیــره عملیاتــی یکــی از طرحهایــی بــود کــه بــا
هماهنگــی ایجــاد شــده بیــن دیســپاچینگ ملــی و
مجموعــه توزیــع ،بــار برخــی مشــترکان صنعتــی کــه از
قبــل بــا وزارت نیــرو قــرارداد منعقــد کردنــد بــا هماهنگــی
خــود صنایــع ،بــه ســاعات غیرپیــک منتقــل شــد ،گفــت:
مولدهــای مشــترکان خــود تامیــن نیــز بــرای تأمیــن بــرق
در تابســتان بــه کمــک صنعــت بــرق آمدنــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه بــا موافقــت وزارت
نیــرو قیمــت خریــد هــر کیلــووات ســاعت انــرژی بــرق
تولیــد مولدهــای مشــترکان خــود تامیــن از  ۹۰۰ریــال بــه
 ۱۵۰۰ریــال رســید کــه بــه دنبــال ایــن تصمیــم ،جهــش
بزرگــی ایجــاد شــده و تعــداد بیشــتری مولــد خودتامیــن
در زمــان پیــک بــار وارد مــدار شــدند ،تصریــح کــرد :بــا
اجــرای ایــن برنامــه و بــا کمــک و هماهنگــی صنایــع،

توانســتیم زمــان پیــک اســتانهای مختلــف را بــرای
مشــترکان دیمانــدی تغییــر دهیــم.
معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر ،افــزود :مجمــوع
اقدامهــای انجــام گرفتــه منجــر بــه کاهــش حــدود ۴
هــزار مگاواتــی پیــک بــه صــورت غیرهمزمــان و کاهــش
 ۳۰۰۰مگاواتــی بــه صــورت همزمــان در پیــک بــار شــد.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت مدیریــت مصــرف در عبــور
از پیــک امســال ،اظهــار داشــت :اگــر ایــن اتفاقــات
نمیافتــاد ظرفیــت تولیــد بــرق جوابگــوی نیــاز مصــرف
نبــود و پایــداری شــبکه بــا مشــکالت جــدی مواجــه
میشــد .
حقیفــام بــا بیــان اینکــه امســال بــرای اولیــن بــار ذخیــره
نیروگاهــی کشــور در طــول تابســتان همــواره بیشــتر از
 ۵۰۰مــگاوات بــود و قطعــی بــرق ناشــی از کمبــود تولیــد
بــرق در شــبکه نســبت بــه ســال گذشــته بهصــورت قابــل
توجــه کمتــر شــده اســت ،تبییــن کــرد :بــروز قطعــی بــرق
بــه صــورت پراکنــده و محــدود بــه دلیــل مســائل فنــی
بــوده اســت کــه طبعـاً اجتنــاب ناپذیــر بــود.
وی بــا تشــریح نحــوه پرداخــت پاداشهــای همــکاری
مشــترکان صنعتــی و کشــاورزی هــم توضیــح داد:

پاداشهــای همــکاری بــه صــورت تخفیــف در قبــوض
بــرق مشــترکان اعمــال میشــود.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح ذخیــره
عملیاتــی ،تعمیــر و تعطیــات مشــترکان صنعتــی و طــرح
مشــترکان کشــاورزی در بــازه زمانــی  ۱۵خــرداد تــا ۱۵
شــهریور انجــام شــده اســت ،تاکیــد کــرد :مشــترکانی
کــه از ابتــدای طــرح بــا توانیــر همــکاری کردنــد،
مبلــغ تخفیــف در قبــوض شــهریور و مشــترکانی کــه
در ماههــای بعــد همــکاری داشــتهاند در قبــوض دوره
بعــدی اعمــال میشــود.
معــاون توانیــر بــا تاکیــد بــر اینکــه ســال  ۹۴حــدود
 ۴۲۰۰مشــترک صنعتــی و  ۲۷هــزار مشــترک کشــاورزی
بــا صنعــت بــرق همــکاری داشــته و در مجمــوع حــدود
 ۱۱۴میلیــارد تومــان پــاداش همــکاری بــه آنهــا تعلــق
گرفــت ،خاطرنشــان کــرد :در زمــان پیــک ســال  ۹۵در
تاریــخ  ۳۰تیــر مــاه نیــز حــدود  ۴۳هــزار مشــترک بــا
صنعــت بــرق همــکاری کردنــد و در مجمــوع ۳۰۱۸
صنعــت در طــرح تعطیــات و تعمیــرات ۱۶۲۸ ،صنعــت
در طــرح ذخیــره عملیاتــی و  ۳۶هــزار مشــترک
کشــاورزی بــا صنعــت بــرق همــکاری داشــتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

توسعه میدان های نفتی ایران به
شرکت های توانمند واگذار می شود
تهــران  -ایرنــا  -معــاون توســعه و مهندســی شــرکت ملــی
نفــت ایــران گفــت :میــدان هــای نفتــی کشــور بــر اســاس
ظرفیــت هــا ،قابلیــت هــا ،پیشــنهادهای فنــی و آمادگــی
شــرکت هــا بــرای آغــاز کار  ،واگــذار مــی شــود.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه اطــاع
رســانی وزارت نفــت« ،غالمرضــا منوچهــری» عصــر دیــروز
(دوشــنبه) پــس از دیــدار بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت بــا
«واگیــت آل الکپــروف» ،مدیرعامــل لــوک اویــل در جمــع
خبرنــگاران؛ لــوک اویــل را یــک شــریک راهبــردی بــرای
ایــران دانســت و افــزود :همــکاری بــا دولــت روســیه در
برنامــه مــا قــرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه لــوک اویــل بــرای دو میــدان
قدیمــی ایــران یعنــی آب تیمــور و منصــوری قــرارداد
محرمانــه امضــا کــرده اســت ،افــزود :ایــن شــرکت اطالعــات
ایــن میــدان را بررســی مــی کنــد و مــا پــس از دریافــت
پیشــنهاد ،جذابیــت هــا را بررســی خواهیــم کــرد.
منوچهــری تاکیــد کــرد :حداقــل ســرمایه گــذاری بــا
حداکثــر تولیــد در بلندمــدت از اولویــت هــای مــا خواهــد
بــود.
معــاون توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا
اشــاره بــه وجــود رقابــت میــان شــرکت هــای مختلــف
بــرای حضــور در پــروژه هــای نفتــی ایــران ،گفــت :ایــران
بــا بررســی پیشــنهادها ،بهتریــن گزینــه را بــرای همــکاری
انتخــاب مــی کنــد.
منوچهــری دربــاره رقــم بــرآوردی ایــران بــرای برداشــت
حداکثــری از میــدان هــای نفتــی آب تیمــور و منصــوری
اظهــار کــرد :ایــن رقــم پــس از دریافــت پیشــنهادها و
بررســی کارشناســان شــرکت ملــی نفــت ایــران و بــا توجــه
بــه دوره اجرایــی قــرارداد ،اســتخراج مــی شــود.
مدیــر عامــل شــرکت لــوک اویــل نیــز بــه خبرنــگاران گفــت
 :برنامــه مــا ایــن اســت نتایــج مطالعــات اولیــه میــدان هــای
نفتــی آب تیمــور و منصــوری را در آینــده نزدیــک بــه
شــرکت ملــی نفــت ایــران تحویــل دهیــم.
بــه گــزارش ایرنــا؛ «لــوک اویــل» دومیــن شــرکت بــزرگ
نفتــی روســیه اســت کــه ظرفیــت تولیــد نفــت خــام ایــن

شــرکت در ســال  2012بــه طــور میانگیــن یــک میلیــون و
 ٩٠٠هــزار بشــکه بــراورد شــد.
همچنیــن انجمــن مهندســی نفــت ،مجمــوع ذخایــر نفــت
لــوک اویــل را  19میلیــارد بشــکه بــرآورد کــرده کــه از نظــر
مالکیــت ذخایــر اثبــات شــده نفــت و گاز در میــان شــرکت
هــای غیردولتــی ،پــس از اکســون موبیــل ،دومیــن شــرکت
بــزرگ نفتــی جهــان بــه شــمار مــی رود.
دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در مســکو اســت و فعالیــت
هــای نفــت و گاز گســترده ای در بیــش از  40کشــور جهــان
دارد.

شرکت سوئیسی در ایران
نیروگاه بادی راه اندازی می
کند

در شــرایطی کــه ســهم انــرژی هــای تجدیدپذیــر و نــو
از ســبد کل تولیــد انــرژی کشــور کمتــر از یــک درصــد
اســت یــک شــرکت سوئیســی قــراردادی بــه ارزش 800
میلیــون دالر بــرای ســاخت نیــروگاه بــادی در شــمال
ایــران بــه امضــا رســانده اســت .شــرکت MECI Group
 Internationalبــا دولــت ایــران بــرای ســاخت یــک
نیــروگاه بــادی بــه ارزش  ۷۵۰میلیــون یــورو ( ۸۳۹میلیــون
دالر) توافقنامــه امضــا کــرده اســت .بــر اســاس بیانیــه ایــن
شــرکت هولدینــگ سوییســی ،ایــن پــروژه در منطقــه
کوهســتانی در شــمال ایــران واقــع بــوده و ظرفیــت تولیــد
 ۲۷۰مــگاوات را خواهــد داشــت.
جرمیــا جــوزی ،رییــس هیــات مدیــره  MECIبــه ســایت
بلومبــرگ گفتــه تســت توربیــن در محــل درحــال انجــام
شــدن اســت .او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران مــی توانــد رشــد
بســیار زیــادی داشــته باشــد،گفته «:ایــران مــی توانــد در
ظــرف پنــج ســال حداقــل  ۲۰ســال پیشــرفت فنــاوری را
بدســت آورد ».بــا حضــور سوئیســی هــا در ایــران و شــروع
عملیــات کاریشــان براســاس گفتــه رییــس هیــات مدیــره
 MECIبــه نظــر مــی رســد ایــن نخســتین قــرارداد در
حــوزه هــای انــرژی هــای تجدیدپذیــر ایــران بــا حضــور
یــک شــرکت خارجــی باشــد .بــه نوشــته بلومبــرگ شــرکت
 MECIیــک توافــق خریــد بــرق پنــج ســاله بــا وزارت
نیــروی ایــران بــا قیمــت خریــد تضمینــی ثابــت امضــا کرده
اســت .رییــس هیــات مدیــره ایــن شــرکت انتظــار دارد ایــن
قــرارداد زمانــی کــه ایــن شــرکت خــودش را ثابــت کــرد،

انـرژی
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تمدیــد شــود .ایــن شــرکت سوییســی همچنیــن توافــق
کــرده اســت یــک نیــروگاه حرارتــی نیــز بــه ظرفیــت ۱۰0۰
مــگاوات کــه از گاز طبیعــی اســتفاده خواهــد کــرد ،احــداث
کنــد و فاینانــس ایــن پــروژه را بــا انتشــار اوراق قرضــه و
شــریک ســهامی تامیــن خواهــد کــرد.
ایــران در ســال هــای گذشــته بــه دلیــل عــدم ســرمایه
گــذاری هــای جدیــد و وجــود مشــکالت تحریــم بــا چالــش
هایــی برســر تامیــن انــرژی رو بــه رو بــوده اســت و حــاال
بــه دنبــال توســعه شــبکه و احــداث نیــروگاه هــای جدیــد
اســت.در الیحــه برنامــه پنجســاله ششــم توســعه کشــور
ســاخت  26هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد برنامــه ریــزی
شــده اســت کــه 16هــزار مــگاوات آن بــا تبدیــل نیــروگاه
هــای گازی موجــود بــه ســیکل ترکیبــی ،ســه هــزار
مــگاوات آن بــا ســاخت نیــروگاه هــای تولیــد پراکنــدهDG،
نیــروگاه تولیــد پراکنــده و CHPتولیــد همزمــان بــرق و
حــرارت و پنــج هــزار مــگاوات دیگــر آن بــا ســاخت نیــروگاه
هــای تجدیدپذیربــادی و فوتوولتائیــک (خورشــیدی) تامیــن
خواهــد شــد.
براســاس آمارهــای وزارت نیــرو ،ظرفیــت کنونــی
نصــب شــده نیروگاهــی کشــور در بخــش انــرژی هــای
تجدیدپذیــر فقــط یــک درصــد ســبد انــرژی کشــور اســت
و پیــش بینــی مــی شــود در افــق ســال  1400ظرفیــت
تولیــد انــرژی نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر بــه پنــج هــزار
مــگاوات برســد .ظرفیــت کنونــی نیروگاهــی کشــور بیــش از
 70هــزار مــگاوات اســت کــه از ایــن نظــر ،ایــران در رتبــه
نخســت منطقــه و چهاردهــم جهــان قــرار دارد .در کنــار
ایــن هــا وزارت نیــرو عالقــه بســیاری بــه توســعه انــرژی
هــای تجدیــد پذیــر در کشــور دارد و از همیــن رو چنــدی
قبــل حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو اعــام کــرد تولیــد
بیشــتر انــرژی ســبز بــه ایــران امــکان خواهــد داد ســوخت
فســیلی بیشــتری بــه خــارج صــادر کنــد.
وزارت نیــرو بــا تســهیل قوانیــن و شــیوه هــای
ســرمایه گــذاری ،افزایــش زمــان خریــد تضمینــی بــرق
تجدیدپذیرهــا بــه  20ســال ،افزایــش  30درصــدی خریــد
بــرق در صــورت اســتفاده از تجهیــزات ایرانــی ،گام هایــی
را بــرای افزایــش ســهم انــرژی هــای تجدیدپذیــر در ســبد
انــرژی کشــور برداشــته اســت .پیــش از ایــن یــک شــرکت
ایرلنــدی نیــز بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه انــرژی هــای
پــاک ایــران نیــز اعــام آمادگــی کــرده بودنــد .همچنیــن
شــرکت  MDWindنیــز اعــام کــرده اســت پــس از
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حضــور در پــروژه هــای بــادی  ١٢کشــور اروپایــی ،اولیــن
ســرمایه گــذاری خــارج از اروپــای خــود را در ایــران انجــام
مــی دهــد .متیــو دســلی ،مدیرعامــل ایــن شــرکت در
گفتگویــی بــا ایرنــا گفتــه بــود « :انتخــاب ایــران از بیــن
گزینــه هایــی چــون آرژانتیــن ،برزیــل ،آفریقــای جنوبــی،
شــیلی و ترکیــه ،بیانگــر اهمیــت ویــژه بــازار دســت نخــورده
و پراســتعداد انــرژی بــادی ایــن کشــور اســت».

اختصاص  ۶۰هزار میلیارد ریال
به پتروشیمی های کشور
مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ خلیــم فــارس گفــت :درســال
جــاری  ۶۰هــزار میلیــارد ریــال بــرای توســعه صنایــع
پتروشــیمی در کشــور هزینــه شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایســنا ،عــادل نــژاد ســلیم در نشســت
بررســی مشــکالت گچســاران و دهدشــت افــزود :شــرکت هــای
پتروشــیمی تاثیــر بــه ســزایی در چرخــه اقتصــاد کشــور دارنــد.
وی بیــان کــرد :درســال جــاری  ۶۰هــزار میلیــارد ریــال بــرای
توســعه صنایــع پتروشــیمی در کشــور هزینــه شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس تصریــح کــرد:
تــاش مــی شــود تــا بتوانیــم همــگام بــا دیگــر صنایــع در
تحقــق شــعار ســالجاری گام هــای موثــری برداشــته و آن را
تحقــق بخشــیم.
نژادســلیم عنــوان کــرد :تمامــی شــرکت هــای پتروشــیمی
وابســته بــه آن بایــد مراحــل ایمنــی را رعایــت کننــد .وی
ادامــه داد :بــرای دریافــت  ۵۰۰میلیــون یــورو تســهیالت ارزی
از محــل بودجــه فاینــاس بــرای برطــرف کــردن مشــکالت ایــن
شــرکت در کشــور درحــال تــاش هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس خاطرنشــان کــرد:
پتروشــیمی گچســاران بــا تالشــهای نماینــده مــردم گچســاران
و باشــت در مجلــس در ســال  ۹۷بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی افزود:ایــن پتروشــیمی تــا کنــون  ۴۰درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس اضافــه کــرد :بــه
جــد دنبــال برطــرف کــردن مشــکالت پاالیشــگاه بیدبلنــد۲
کــه خــوراک دو پتروشــیمی گچســاران و دهدشــت را تامیــن
مــی کنــد ،هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حذف کارت بازرگانی مرگ
اتاقهای بازرگانی است

رئیــس کمیســیون رقابــت ،خصوصــی ســازی و ســامت
اداری اتــاق بازرگانــی ایــران معتقداســت اتاقهــای بازرگانــی
آمادگــی الزم را بــرای حــذف کارت بازرگانــی ندارنــد ،چــرا
کــه بــا ایــن کار از یــک درآمــد بــدون خالقیــت و نــوآوری
کــه از طریــق کارتهــای بازرگانــی بدســت مــی آورنــد،
محــروم میشــوند.
یلــدا راهــدار در گفتوگــو بــا ایســنا ،گفــت :طبیعتــا هــر
زمانــی کــه فضــای کســب و کار مناســب باشــد فرصــت
بــرای تقلــب کمتــر میشــود .مشــکالتی کــه امــروز در
زمینــه کارتهــای بازرگانــی بــا آن روبــرو هســتیم نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه بخشــی از کســب و کار مــا بــا
مشــکل مواجــه اســت.
وی افــزود :نمیتــوان گفــت تمامــی مشــکالتی کــه بــرای
کارتهــای بازرگانــی بــه وجــود آمــده اســت مربــوط بــه
متخلفــان اســت ،بلکــه بخــش مهمــی از قوانیــن بــه قوانین،

 ۳میلیارد دالر پروژه فعال
آبــــ و بـــــرق
در خارج کشور داریم
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه «تمــام برنامههــای خــود
را بــرای مقابلــه بــا بحــران آب بــه مجلــس ارائــه کــرده
ایــم» ،گفــت :امیدواریــم در بررســی برنامه ششــم توســعه
در مجلــس برنامــه هــای وزارت نیــرو مــورد تأییــد قــرار
گیــرد و بودجــه هــای الزم بــرای اجــرای ایــن برنامــه هــا
تخصیــص پیــدا کنــد.
حمیــد چیتچیــان در حاشــیه بازدیــد از دوازدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی آب و فاضــاب در جمــع
خبرنــگاران اظهــار داشــت :صنایــع آب و بــرق یکــی از
موفقتریــن صنایــع در صــدور تجهیــزات و خدمــات
فنــی مهندســی هســت و بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده
از ســوی ســازمانهای مســئول ،در طــی ســالهای اخیــر

انـرژی
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مقــررات و ضوابطــی مرتبــط اســت کــه بــه تصویــب رســیده
و اجــرا میشــود و زمانــی کــه قوانیــن و مقــررات عجیــب
وضــع میشــود راه بــرای تقلــب هــم بــاز میشــود.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان
اینکــه نتیجــه انحصــار درهــر فعالیتــی فســاد اســت ،ادامــه
داد :وقتــی واردات منــوط بــه داشــتن کارت بازرگانــی
میشــود راه بــرای فســاد بــاز خواهــد شــد و مســائل
گمرکــی و مالیاتــی مزیــد بــر علــت میشــود تــا شــخصی
کــه مثــا فعالیتــش واردات اســت مجبــور شــود بــرای
انجــام کارش قوانیــن و ضوابــط زیــادی را اجــرا کنــد،
بنابرایــن بــرای فــرار بــه دنبــال تقلــب و تخلــف مــیرود.
وی اضافــه کــرد :البتــه تخلــف بــه هیــچ عنــوان قابــل تاییــد
نیســت ،امــا فضــای کســب و کار بــرای جلوگیــری از تخلــف
بایــد مطلــوب شــود .امــروز آنچــه در دنیــا نشــان میدهــد
ایــن اســت چیــزی بــه عنــوان کارت بازرگانــی وجــود نــدارد
و واردات و صــادرات بــر اســاس کارت بازرگانــی انجــام
نمیشــود.
راهــدار تصریــح کــرد کــه ایــران نیــز میتوانــد بــه ســمت
حــذف کارت بازرگانــی بــرود ،امــا نگرانیهایــی از ایــن
بابــت وجــود دارد.
وی بــا بیــان مهمتریــن دالیــل مخالفــت نســبت بــه حــذف

کارت بازرگانــی پرداخــت و گفــت :بدنــه اتاقهــای بازرگانــی
نســبت به یــک درآمــد مطمئــن از کارت بازرگانــی اطمینان
پیــدا کردهانــد ،درآمــدی کــه بــدون خالقیــت و نــوآوری بــه
اتاقهــا ســرازیر میشــود .بــرای همیــن ایــن نگرانــی از
ایــن بابــت وجــود دارد کــه بعــد از حــذف بازرگانــی چطــور
بایــد بچرخنــد و فعالیــت کننــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران عنــوان
کــرد :بــه دلیــل درآمدهــای حاصــل از کارتهــای بازرگانــی
بدنــه اتاقهــا لخــت و تنبــل شــده اســت و بــرای همیــن
حــذف کارت بازرگانــی یعنــی حــذف ایــن درآمدهــا بــرای
اتاقهایــی کــه بــه خالقیــت و ارائــه خدمــات مناســب بــه
ذی نفعانشــان عــادت نکردهانــد بــرای همیــن حــذف
کارت بازرگانــی بــه یــک جایگزیــن و زمانبنــدی مناســب
احتیــاج دارد تــا در مرحلــه بعــد کارتهــای بازرگانــی
حــذف شــود.
راهــدار معتقــد اســت :رتبهبنــدی و شــاخص بنــدی
کارتهــای بازرگانــی نمیتوانــد تاثیــر چندانــی در کاهــش
تخلفــات کارت بازرگانــی داشــته باشــد ،چــرا کــه بــه گفتــه
وی بــه وجــود آوردن هــر شــرایط اســتثنایی زمینــه را
بــرای بــروز فســاد فراهــم میکنــد

بیــش از  90درصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بــه صنعــت آب و بــرق اختصــاص داشــته اســت.
وی افــزود :از ســالهای گذشــته وزارت نیــرو تاکیــد
ویــژهای داشــته کــه همــه نیازهــای فنــی خــودش را بــه
دســت صنعتگــران ایرانــی تامیــن کنــد ،البتــه اعتقــاد
داریــم کــه همــواره در دنیــا ،فنــاوری جدیــد در حــال
تکویــن و دانــش درحــال پیشــرفت اســت.
چیــت چیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه «مــا نیازمنــد اســتفاده
از فناوریهــای جدیــد هســتیم» ،گفــت :وزارت نیــرو بــه
صــورت هوشــمندانه بــه دنبــال انتقــال فناوریهــای نویــن
بــه داخــل کشــور اســت و در ســایه همیــن پیگیــری
مســتمر تــوان صــادرات بســیار خوبــی بــرای ایــن صنعــت
ایجــاد شــده اســت.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر تجهیــزات و خدمــات فنــی
و مهندســی صنایــع آب و بــرق بــه بیــش از  40کشــور
دنیــا صــادر مــی شــوند و بیــش از ســه میلیــارد دالر پــروژه
فعــال در دســت اجــرا داریــم.
وزیــر نیــرو در پاســخ بــه اینکــه «آیــا پــس از افزایــش

قیمــت انشــعاب بــرق بایــد منتظــر افزایــش قیمــت
انشــعاب آب هــم باشــیم» ،گفــت :هزینههــای برقــراری
انشــعاب دو تــا ســه برابــر مبلغــی اســت کــه از مــردم
دریافــت میشــود و بــه دلیــل وجــود تــورم ســالیانه
میــزان افزایــش بهــای انشــعابها از میــزان نــرخ تــورم
همــواره کمتــر اســت.
وی افــزود :ممکــن اســت کــه چندیــن ســال متوالــی
قیمــت انشــعاب یــا قیمــت محصــول تغییــر نکــرده
باشــد و مقــدار افزایــش یافتــه اندکــی باالتــر از نــرخ
تــورم ســاالنه باشــد ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه  4یــا پنــج
ســال در نرخهــا تغییــری بــه وجــود نیامــده همــواره از
میــزان تــورم ســاالنه کمتــر خواهــد بــود.
وی افــزود :عمــده ایــن طــرح هــا شــامل تعادلبخشــی
بــه منابــع آب اعــم از منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی،
اســتقرار سیســتمهای اندازهگیــری در شــبکههای
آب ،توســعه سیســتمهای آب شــیرینکن ،توســعه
سیســتمهای نیتراتزدایــی و زدایــش فلــزات ســنگین
و اســتفاده از پســاب از تصفیــه فاضــاب اســت.
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بــه گــزارش وزارت نیــرو ،مدیــرکل دفتــر مجامــع عمومی،
واگــذاری و مدیریــت ســهام شــرکت بــرق حرارتــی بــا
بیــان ایــن خبــر افــزود :بــا اضافــه شــدن نــام شــرکت
بــرق حرارتــی بــه فهرســت ســازمان هــای توســعه ای،
امــکان ســرمایه گــذاری مســتقیم و مشــارکت بــا بخــش
غیردولتــی در زمینــه تولیــد بــرق بیــش از گذشــته فراهــم
مــی شــود.
«فریــد حســین نــوری» اضافــه کــرد :از دیگــر مزایــای
ایــن اقــدام ،فراهــم شــدن امــکان حمایــت دولــت بــا
پیــش بینــی اعتبــارات در قالــب بودجــه ســنواتی و
اختصــاص منابــع حاصــل از فــروش دارایــی هــا و امــوال
در اجــرای اصــل  44قانــون اساســی اســت.
مدیــرکل دفتــر مجامــع عمومــی ،واگــذاری و مدیریــت
ســهام شــرکت بــرق حرارتــی گفــت :بــا پیوســتن شــرکت
بــه فهرســت ســازمان هــای ســرمایه ای ،راهبــری ،هدایت
و مدیریــت شــرکت هــای زیرمجموعــه در قالــب مجمــع
عمومــی شــرکت صــورت مــی پذیــرد و فراینــد صــدور
مجوزهــای الزم در امــر بهــره بــرداری و مدیریــت نیــروگاه
هــای کشــور بــا ســرعت بیشــتری دنبــال مــی شــود.
شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــه
اســتناد تبصــره هــای  3و  4الحاقــی بــه بنــد الــف مــاده
 3قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل  44قانــون
اساســی (مصــوب  )1389توســط هیــات وزیــران در
جلســه بیســت و یکــم شــهریورماه امســال بــه فهرســت
ســازمان هــای توســعه ای افــزوده شــد.
ســازمان هــای توســعه ای بــا در نظــر گرفتــن فضــای
عمومــی حاکــم بــر اقتصــاد کشــور مــی تواننــد
کارکردهــای متفاوتــی داشــته باشــند امــا هــدف عمومــی
از شــکلگیریاین نهادهــا ،تقویــت نظام پشــتیبانی از کســب
و کارهــا در زمینــه هــای مختلــف اقتصــادی اعــم از یــک
مرجــع بــرای تامیــن منابــع تــا یــک مشــاور و متخصــص
بــرای حــل مشــکالت واحدهــای مختلــف اقتصــادی اســت
کــه انتخــاب هــر کــدام از ایــن کارکردهــا نیــز بســتگی بــه
آن دارد کــه دولــت هــا بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی
خــود بــه چــه رویکــردی متمایلنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بورس انرژی بدون محدودیت
از سرمایه گذاران خارجی
استقبال می کند

تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل بــورس انــرژی گفــت :خریــداران
خارجــی بــا اخــذ کــد ســهامداری از شــرکت ســپرده گــذاری
مرکــزی مــی تواننــد در مزایــده کاالهــای بــورس انــرژی رقابت
و اقــدام بــه خریــد کننــد و هیــچ محدودیتــی بــرای فعالیــت
آنــان در بــورس انــرژی وجــود نــدارد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،ســید علــی حســینی»
دربــاره اقدامــات بــورس انــرژی در جــذب ســرمایه گــذار
خارجــی بــه پایــگاه اطــاع رســانی بــازار ســرمایه (ســنا)
گفــت :شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی تاکنــون بــرای
تعــدادی از خریــداران خارجــی کــد ســهامداری صــادر کــرده و
هیــچ محدودیتــی بــرای حضــور ســهامداران خارجــی در ایــن
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.
ایــن مقــام مســئول اظهــار داشــت :توســعه رینــگ بیــن

المللــی بــه نفــع عرضــه کننــده اســت و ضمــن آنکــه تولیــد
کننــده مــی توانــد بــه قیمــت باالتــری کاالهــای خــود را
عرضــه کنــد ،در واقــع یــک بــازار مســتمر و قابــل اعتمــاد
بــرای عرضــه و تقاضــا اســت.
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.
بــه گفتــه وی ،هــر قــدر تقاضــا بــرای اوراق یــا کاالیــی افزایش
پیــدا کنــد در قیمــت آن نیــز اثــر خواهــد گذاشــت و عــاوه
بــر آن ،کمــاکان قیمــت اوراق و کاالهــا در ایــران بــا توجــه بــه
مزیــت هایــی کــه در بحــث انــرژی و نیــروی کار وجــود دارد،
قیمــت هــای مناســبی اســت.
حســینی گفــت :ورود ســرمایه گــذار خارجــی بــه ایــران یــک
بــازی بــرد -بــرد بــرای دو طــرف اســت و ســرمایه گــذار
خارجــی بــه بــازار دارایــی و کاال بــا قیمــت مناســب دســت
پیــدا مــی کنــد و همچنیــن تولیدکننــدگان داخلــی و ناشــران
اوراق بهــادار از قیمــت هــای باالتــری بــرای عرضــه هــای
خــود اســتفاده مــی کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،پــس از موافقــت شــورای عالــی بــورس
و اوراق بهــادار ،بــورس انــرژی بــه عنــوان چهارمیــن بــورس
کشــور در بخــش اوراق ســلف بــرق ،اوراق قــرارداد محــور
کاالهــای انــرژی ماننــد زغــال ســنگ ،نفــت و انــرژی هــای
ســبز ماننــد انــرژی هــای خورشــیدی ،در برنامــه کاری ســال
 1390بــازار ســرمایه ایــران قــرار گرفــت.

انـرژی

شماره پنجاه //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و پنج

ایران و عمان مصمم به گسترش
روابط سیاسی ،تجاری و اقتصادی
هستند
رییــس جمهــور کشــورمان در پایــان گفــت :در پایــان
تأکیــد میکنــم ،علیرغــم همــه ســختیها ،مــن عمیقــاً
بــر ایــن بــاورم کــه اعتــدال بــر افــراط ،صلحطلبــی بــر
خشــونتگرایی ،دانایــی بــر نادانــی ،و نهایتــاً عدالــت بــر
ظلــم و بیــداد غلبــه خواهــد کــرد .آنچــه مهــم اســت
ایمــان ،امیــد ،تحــرک و تــاش در جهــت تحقــق صلــح
و عدالــت اســت و تردیــدی نیســت کــه خداونــد متعــال،
دوســتداران صلــح و عدالــت و اعتــدال را یــاری خواهــد
کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،علــی بــن ســعود الســنیدی
روز یکشــنبه در مراســم افتتــاح اولیــن خــط کشــتیرانی
تجــاری و مســافری بندرعبــاس بــه خصــب عمــان در
بندرعبــاس اظهــار داشــت :براســاس رایزنــی هــای انجــام
شــده و بــا توجــه بــه تصمیــم دو دولــت در آینــده ای
نزدیــک حجــم مبــادالت و ســطح همــکاری هــای ایــن دو
کشــور افزایــش خواهــد یافــت.
وی خاطرنشــان کــرد :فاصلــه دریایــی انــدک میــان دو
کشــور فرصــت مناســبی بــرای توســعه روابــط در تمــام
زمینــه هــا و پیشــرفت و آبادانــی دو منطقــه اســت و در
صــورت اســتقبال ،خطــوط دریایــی بیــن بندرعبــاس و
خصــب افزایــش مــی یابــد.
وی گفــت :راه انــدازی کشــتیرانی تجــاری و مســافری
بندرعبــاس بــه خصــب عمــان ،گامــی مهــم در جهــت
توســعه صنعــت گردشــگری در هــر  2منطقــه اســت و
همچنیــن توســعه روابــط ایــران و عمــان مــی توانــد در
ســطح بیــن المللــی مؤثــر باشــد.
علــی بــن ســعود الســنیدی بــا هــدف راه انــدازی خــط
کشــتیرانی مســافری تجــاری و گردشــگری بندرخصــب
عمــان بــه بندرعبــاس ،امــروز (چهــارم مهرمــاه) همزمــان با
آغــاز هفتــه گردشــگری بــا اســتقبال معــاون وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت و اســتاندار هرمــزگان وارد بندرعبــاس
شــد و فــردا در شــانزدهیمن اجــاس همکاریهــای ایــران
و عمــان در تهــران شــرکت مــی کنــد.
اســتاندار هرمــزگان هــم درایــن مراســم با اشــاره بــه برنامه
هــای دولــت و تدبیــر و امیــد در خصــوص توســعه روابــط
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بــا کشــورهای همســایه ابــراز داشــت  :دولــت از هرگونــه
ســرمایه گــذاری در اســتانهای مــرزی بویــژه هرمــزگان
اســتقبال مــی کنــد.
جاســم جــادری اظهــار امیــدواری کــرد :راه انــدازی خطــوط
مســافری و تجــاری بیــن بندرعبــاس و خصــب بتوانــد
ســرآغازی بــرای توســعه بــا ســایر همســایگان باشــد .
فعالیــت ایــن خــط کشــتیرانی امــروز بــا ورود شــناور عمانــی
گردشــگران بــه همــراه مســئوالن اســتان مســندام عمــان در
اســکله بنــدر باهنــر بندرعبــاس آغــاز شــد.
فاصلــه بندرعبــاس تــا خصــب  114کیلومتــر و هزینــه ســفر
 60ریــال عمانــی اعــام شــده اســت کــه فتیــک شــناور
مســافری کاتامــاران عمانــی کار جــا بــه جایــی مســافر و بــار
را انجــام مــی دهــد.
کشــور عمــان روابــط سیاســی خوبــی بــا ایــران دارد و بــازار
کشــور عمــان از جملــه بازارهــای هــدف تجــار هرمزگانــی
اســت کــه فاصلــه نزدیــک و کاهــش هزینــه هــای حمــل
و نقــل ،اشــتراکات فرهنگــی و مذهبــی ،عالقمنــدی مــردم
عمــان بــه تولیــدات ایــران ،تجربــه موفــق بازرگانــان
هرمــزگان در کشــور عمــان  ،اهمیــت حضــور تجــار ایــن
اســتان در بــازار عمــان را بیشــتر کــرده اســت.
کشــور عمــان بــا برخــورداری از  94.8تولیــد ناخالــص ملــی،
نــرخ تــورم  1.6و  10میلیــارد دالر بدهــی خارجــی گزینــه
خوبــی بــرای انجــام مبــادالت تجــاری بــا کشــور ایــران
اســت.
طبــق آمــار موجــود در نیمــه نخســت ســال  94ارزش
صــادرات بــه کشــور عمــان  172میلیــون دالر بــوده و
ارزش واردات ایــن کشــور 43میلیــون دالر گــزارش شــده
کــه نشــان دهنــده موازنــه مثبــت تجــاری بــا کشــور عمــان
اســت.
خلیــل قاســمی رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
هرمــزگان تیرمــاه امســال گفــت :در ســه مــاه نخســت ســال
جــاری مــراودات تجــاری بــا کشــور عمــان از طریــق اســتان
بــه لحــاظ وزنــی  30درصــد و بــه لحــاظ ارزش دالری 130
درصــد افزایــش یافتــه اســت.
نخســتین نمایشــگاه توانمنــدی هــای هرمــزگان بــا 40
غرفــه از ایــن اســتان چهــارم بهمــن مــاه پارســال بــا حضــور
اســتاندار هرمــزگان و جمعــی از مدیــران و بازرگانــان و
همچنیــن مســئوالن عمانــی در بنــدر خصــب اســتان
مســندم ایــن کشــور گشــایش یافــت و بــه مــدت ســه روز
برگــزار شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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پارســا گفــت :عــاوه بــر ایــن پیشــنهاد دادیــم کــه ۳۵
درصــد قیمــت نفــت صادراتــی بـ ه عنــوان بهــره مالکانــه بــه
صنــدوق توســعه ملــی واریــز شــود .در کنــار آن حــدود ۲۵
درصــد مالیــات عملکــرد و حــدود  ۱۰درصــد مالیــات بــر
ارزش افــزوده نیــز وارد صنــدوق دولــت شــود کــه جمعــا
حــدود  ۳۵درصــد مالیــات فــروش نفــت خــام را بپــردازد
و نبایســت تحــت عنــوان تشــویق صادراتــی بــر آن معافیــت
مالیاتــی ببندیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا ایــن حســاب  ۳۵درصــد دیگــر بــرای
هزینههــای خــود شــرکت نفــت و ســرمایهگذاری و توســعه
میادیــن جدیــد باقــی خواهــد مانــد کــه باعــث افزایــش
قــدرت مالــی ایــن شــرکت و جلوگیــری از دخالــت دولــت
بــرای پاییــن نگــه داشــته شــدن قیمــت ارز خواهــد شــد،
عنــوان کــرد :بایــد توجــه داشــت کــه یارانــهای بــودن و پایین
مانــدن قیمــت بــرق اگرچــه ممکــن اســت منجــر بــه تولیــد
محصوالتــی در صنعــت شــود کــه قیمــت آن پایینتــر از
قیمــت جهــان باشــد امــا بــ ه دلیــل غیــر منطقــی بــودن،
پرداخــت ایــن یارانــه ممکــن اســت واکنــش بازارهــای
خارجــی را در پــی داشــته و نســبت بــه محصــوالت مــا اقــدام
بــه وضــع تعرفــه کننــد .بــرای مثــال صــادرات ســیمان ایــران
ب ـ ه دلیــل پاییــن بــودن قیمــت ناشــی از بــرق مصرفــی و
فشــار مافیــای دیگــر کشــورهای تولیدکننــده ســیمان بــه
عــراق متوقــف شــد کــه نشــان از اشــتباه بــودن سیاســت
پرداخــت یارانــه بــرای انــرژی بــرق دارد.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق گفــت:
پیشــنهاد مــا در کمیســیون انــرژی افزایــش قیمــت حامــل
هــای انــرژی بــه صورتــی بــود کــه تــا ســال  ۱۴۰۱همــه
قیمتهــا واقعــی شــود .برایــن اســاس بــرای جلوگیــری از
شــوک قیمتــی ســالیانه نــرخ ارز و حاملهــای انــرژی مــی
بایســت  ۵تــا  ۱۰درصــد بــاالی نــرخ تــورم تعدیــل شــود و
 ۳۵درصــد افزایــش ناشــی از تعدیلهــا بــه صندوقــی بــا
عنــوان رفــاه ملــی واریــز شــود کــه بــه ایــن منظــور تاســیس
خواهــد شــد.
پارســا بــا بیــان اینکــه بــا واریــز شــدن  ۳۵درصــد فــروش
نفــت بــه صنــدوق رفــاه ملــی میتــوان اقدامــات مختلفــی
را بــرای جلوگیــری از تبعــات اجتماعــی انجــام داد ،اظهــار
کــرد :بخشــی از ایــن پــول میتوانــد بــرای بیمــه و ارتقــای
ســامت و بیمــه بیــکاری هزینــه شــود .بخــش دیگــر ســبب
افزایــش دســتمزدها و حقــوق هــا بــه میــزان  ۵تــا ۱۰
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درصــد باالتــر از نــرخ تــورم میشــود کــه موجــب جبــران
فقــر ب ـ ه وجــود آمــده در زمــان دولــت ســابق خواهــد شــد
تــا اضافــه نشــدن  ۴۰درصــدی حقــوق افــراد در آن زمــان
بــه مــرور جبــران شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بنابرایــن بخشــی از پولــی کــه بــرای
افزایــش بــرق و گاز و دیگــر حاملهــای انــرژی از مــردم
گرفتــه میشــود بــه آنهــا بازگردانــده خواهــد شــد و بخــش
دیگــر نیــز صــرف افزایــش رفــاه اجتماعــی میشــود .در
ضمــن بــرای جلوگیــری از وارد شــدن شــوک ناشــی از
افزایــش ناگهانــی حاملهــای انــرژی میتــوان قیمتشــان را
ســالیانه  ۵تــا  ۱۰درصــد بــاالی نــرخ تــورم افزایــش داد.
او بــا بیــان اینکــه ارزانتریــن ســوخت در حــال حاضــر ذغــال
ســنگ اســت کــه از بندرعبــاس بــه بهــای  ۳ســنت وارد
میشــود ،اظهــار کــرد :در صورتــی کــه نیــروگاه کنــار دریــا
احــداث شــود میتــوان بــا حــدود  ۵ســنت بــرق را تولیــد و
بــا حــدود  ۵تــا  ۶ســنت آن را توزیــع کــرد.
پارســا ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه مصــرف بــرق
ایــران عمدتــا در فصلهــای گــرم ســال صــورت مــی گیــرد
و بــه عبارتــی حــدود  ۴۰درصــد از طــول ســال شــرکتهای
تولیدکننــده نمیتواننــد بــرق بفروشــند .در صورتــی کــه
اگــر بــه عنــوان هــاب انــرژی فعالیــت کنیــم میتــوان در
فصــل گــرم ســال از کشــورهای شــمالی کــه بــرق اضافــه
دارنــد بــرق وارد و در فصلهــای ســرد آن را صــادر کــرد.
بــه گفتــه وی در مجمــوع بــا ایفــای نقــش هــاب انــرژی
میتــوان راندمــان تولیــد را بــه مقــدار قابــل مالحظــهای
بــاال بــرد .در چنیــن صورتــی میتــوان امیــدوار بــود کــه
ف کننــده  ۵تــا  ۶ســنت یــا
قیمــت فــروش بــرق بــه مصــر 
بــه بیانــی حــدود  ۱۸۰تــا  ۲۴۰تومــان بــه ازای هــر کیلووات
ســاعت باشــد کــه بــه ایــن ترتیــب در ســال  ،۱۴۰۱بــرق
بــا قیمــت  ۳۶۰تومــان بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت بــه
نــرخ واقعــی خــود میرســد .درغیــر صــورت بــا احتســاب
راندمــان پاییــن در فصــول ســرد ســال بایــد انتظــار بــرق ۱۰
ســنتی را داشــته باشــیم.

بــه گــزارش ایلنــا« ،کیومــرث جلیلیــان» دبیــر دوازدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت آب و تاسیســات آب و
فاضــاب بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت :اجرایــی شــدن
برجــام باعــث شــده تــا دیــدگاه جهانــی نســبت بــه
جمهــوری اســامی تغییــر پیــدا کنــد و حضــور ســه برابــری
شــرکتهای خارجــی در نمایشــگاه نشــان از تعامــل و
اشــتیاق ایــن کشــورها بــرای همــکاری بیشــتر بــا ایــران
را دارد.
وی در خصــوص ویژگیهــای خــاص نمایشــگاه امســال
بــا نمایشــگاههای ســالهای قبــل گفــت :بــا توجــه بــه
برنامهریزیهــای شــورای عالــی نمایشــگاهها و ســتاد
برگــزاری نمایشــگاهها ،ســعی شــده تــا تعامــل بــا بخــش
خصوصــی بیــش از گذشــته در دســتور کار قــرار گیــرد.
جلیلیــان ادامــه داد :آنچــه ایــن نمایشــگاه را از
نمایشــگاههای ســالهای پیــش متمایــز میکنــد ،بجــز
حضــور جــدی شــرکتهای داخلــی بــرای حضــور در
نمایشــگاه ،حضــور بســیار پــر رنــگ شــرکتهای خارجــی
اســت کــه از نمونههــای بــارز آن میتــوان بــه حضــور
شــرکتهای اروپــای مرکــزی ،اســکاندیناوی و شــرق آســیا
و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــه صــورت حضــور
مســتقیم در نمایشــگاه اشــاره کــرد.
وی افــزود :دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت
آب و تاسیســات آب و فاضــاب ایــران در روز یکشــنبه 4
مهرمــاه بــا حضــور  259شــرکت داخلــی و  140شــرکت
خارجــی از  25کشــور جهــان همچــون آلمــان ،ایتالیــا،
فرانســه ،انگلیــس ،آمریــکا ،کانــادا ،چیــن و  ...در محــل
برگــزاری دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی تهــران آغــاز
بــهکار خواهــد کــرد.
دبیــر دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت آب
و تاسیســات آب و فاضــاب بــا اشــاره بــه ثبــت نــام
نمایشــگاههای وزارت نیــرو از جملــه نمایشــگاه بیــن
المللــی آب در انجمــن جهانــی صنعــت نمایشــگاهی
 UFIافــزود :ایــن انجمــن کــه مقــر اصلــی آن در فرانســه
اســت ،اجــازه ورود هــر نمایشــگاهی بــه لیســت خــود را
نخواهــد داد و نمایشــگاههایی کــه در ایــن لیســت قــرار
خواهنــد گرفــت نمایشــگاههایی هســتند کــه دارای نشــان
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اســتاندارد جهانــی خواهنــد بــود کــه نمایشــگاههای وزارت
نیــرو نیــز در ایــن لیســت قــرار دارنــد.
وی از تأثیــر اجرایــی شــدن برجــام در کشــور در خصــوص
برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت آب
و تاسیســات آب و فاضــاب ســخن گفــت و افــزود :امســال
 140شــرکت خارجــی از  25کشــور در نمایشــگاه حضــور
دارنــد کــه از ایــن میــان 83 ،شــرکت بهصــورت مســتقیم
در نمایشــگاه حضــور پیــدا کردهانــد.
جلیلیــان بــا اشــاره بــه حضــور برخــی شــرکتهای خارجــی
بصــورت پاویــون گفــت :کشــور آلمــان بزرگتریــن پاویــون
حاضــر در نمایشــگاه بــا حــدود  34شــرکت و پــس از آن
نیــز ســایر کشــورها ماننــد چیــن ،ترکیــه ،اتریــش بصــورت
پاویــون در نمایشــگاه حضــور خواهنــد داشــت و ایــن
موضــوع نیــز از تاثیــرات مثبــت اجرایــی شــدن برجــام در
کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوره دهــم نمایشــگاه بیــن
المللــی آب و تاسیســات فاضــاب حضــور  25شــرکت
خارجــی از  16کشــور و در دوره یازدهــم حضــور 52
شــرکت خارجــی از  17کشــور بــه ثبــت رســیده اســت
گفــت :امســال بــا افزایــش تقریبــی  3برابــری شــرکتهای
خارجــی نســبت بــه ســال گذشــته  140شــرکت خارجــی
از  25کشــور در نمایشــگاه حضــور دارنــد کــه ایــن موضــوع
نشــانگر تعامــل خــوب و تقویــت روابــط دیپلماتیــک ایــران
بــا کشــورهای اروپایــی اســت.
وی اضافــه کــرد :بزرگتریــن هــدف مــا از برگــزاری
نمایشــگاه حمایــت از تولیــدات داخلــی و برقــراری ارتبــاط
بیــن شــرکتهای داخلــی و خارجــی و در نهایــت صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی خواهــد بــود.
او تصریــح کــرد :بیــش از  75درصــد شــرکت کننــدگان
در نمایشــگاه شــرکتهای تولیــد کننــده داخلــی هســتند.
افتتاحیــه دوازدهمیــن نمایشــگاه آب و تاسیســات آب و
فاضــاب روز یکشــنبه در ســاعت  10صبــح بــا حضــور وزیر
نیــرو ،قائــم مقــام وزیــر ،میهمانــان داخلــی و خارجــی و
مدیــران ارشــد وزارت نیــرو ،نماینــدگان مجلــس و مدیــران
صنایــع کشــور در ســال شــماره  38نمایشــگاه بیــن المللــی
تهــران خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصادی اخالقی و سیر اندیشه های اقتصادی
اخــاق و اقتصــاد و رابطــة بیــن ایــن دو حــوزه ،موضوعاتــی هســتند کــه در دهههــای اخیــر در محافــل اقتصــادی جهــان
توجــه اقتصاددانــان بــه بحــث اخــاق ،اصطالحــی بــا عنــوان «اقتصــاد
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .بــه دنبــال ّ
اخالقــی» در ادبیــات اقتصــادی رواج یافتــه اســت .ایــن اصطــاح؛ بــه رویکــردی از اقتصــاد اشــاره دارد کــه درآن مســائل
توجــه قــرار میگیــرد .در کتــاب حاضــر ،اقتصــاد اخالقــی و جایــگاه آن در ســیر اندیشــههای اقتصــادی در
اخالقــی مــورد ّ
شــش فصــل شــرح داده شــده اســت .نگارنــدگان ایــن کتــاب ،ضمــن بیــان مفاهیــم اخــاق و اقتصــاد ،مــروری بــر اندیشـههای
اقتصــادی و رابطــة اقتصــاد و اخــاق داشــتهاند .آنهــا ،اقتصاددانــان اخالقگــرا را مع ّرفــی و مکاتــب اقتصــادی و اخالقــی را
بر ّرســی کردهانــد .همچنیــن جایــگاه اخــاق در مکاتــب مختلــف و اقتصــاد اخالقــی و علــل اهمیــت دوبــارة اخــاق در اقتصــاد
را شــرح دادهانــد .قابــل ذکــر اســت کــه ایــن کتــاب میتوانــد بــه عنــوان منبــع درســی در اختیــار دانشــجویان قــرار گیــرد.
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