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پيچيدگيهاي رشد بخش
خصوصي
حسين حقگو تحليلگر اقتصادي

معــاون اول رييسجمهــور بــار ديگــر بــه معضــل دولتــي بــودن اقتصــاد
و آســيبهاي دســتگاه عريــض و طويــل دولــت بــه ايــن بخــش اشــاره
و عنــوان كــرد كــه «بــا ايــن رويــه و اتــكا بــه بودجــه دولــت كــه عمدتــا
صــرف هزينههــاي جــاري ميشــود ،امــر توســعه ممكــن نيســت».
آقــاي جهانگيــري اخيــرا نيــز بــر فســادزايي دولتــي بــودن اقتصــاد اشــاره
كــرده و از ضــرورت پيشــگيري «از وقــوع فســاد در دســتگاههاي اجرايــي
و امضاهــاي طاليــي» ســخن گفتــه بــود .از هشــدارهاي معــاون اول
رييسجمهــور بــه عنــوان دوميــن مقــام اجرايــي كشــور بــر ناكارآمــدي
و فســادزا بــودن اقتصــاد دولتــي و ســخنان قبلــي ايشــان بــر محوريــت
بخــش خصوصــي در توســعه اقتصــادي كشــور و اينكــه «نبايــد از حضــور
بخــش خصوصــي در عرصــه اقتصــادي كشــور نگــران شــد» و ايــن بخــش
بايــد «ميــداندار اقتصــاد كشــور باشــد» ميتــوان اينگونــه برداشــت كــرد
كــه دولــت بــه خوبــي از نقطــه ضعــف اصلــي و بنبســت اقتصــادي كشــور
آگاه اســت و راه و چــاره را نيــز بــه خوبــي ميشناســد .پــس آنچــه امــا
شــايد جــاي ســوال دارد ،ايــن اســت كــه بــراي خــروج از ايــن بنبســت
شــايد تاريخــي كــه اكنــون بــه ضرورتــي ناگزيــر تبديــل شــده چــه كاري
بايــد صــورت بگيــرد؟ بــه نظــر ميرســد اگــر اراده سياســي بــراي اصــاح
وضعيــت فعلــي تجميــع شــده باشــد ضمــن آنكــه دولــتبايــد به ســرعت
و دقــت نســبت بــه اصــاح ســاختار تشــكيالتي و ســازوكار حاكــم بــر
دســتگاههاي اجرايــي زيــر نظــر خــود (ازجملــه تعييــن تكليــف قانــون
تشــكيل وزارتخانههــاي راه و شهرســازي ،تعــاون و كار و صنعــت ،معــدن
و تجــارت) دســت بزنــد و ســاير دســتگاههاي حاكميتــي را نيــز وادار بــه
اصالحــات درونــي خــود كنــد (اجــراي بخشــنامه  95/2/11معــاون اول
رييسجمهــور درخصــوص اصــاح مديريــت شــركتهاي زيرمجموعــه
نهادهــاي عمومــي) از ســوي ديگــر امــكان حضــور هــر چــه بيشــتر
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حرف ایران در اوپک به کرسی نشست

تولید  4،1میلیون بشکه نفت آزاد شد
وزیــر نفــت در حالــی از بــاز پسگیــری ســهم  ۱۳درصــدی ایــران از تولیــد
نفــت اوپــک خبــر داده اســت کــه بــا تصمیــم اوپکیهــا در نشســت الجزیــره،
ایــران میتوانــد آزادانــه روزانــه تــا ســقف  ۴.۱میلیــون بشــکه نفــت تولیــد کنــد.
بــه گــزارش مهــر ،بحــران شــدید اقتصــادی ،مالــی و زیــان روزانــه حــدود ۲۲۵
میلیــون دالری ناشــی از ســقوط آزاد قیمــت جهانــی نفــت خــام ،باالخــره
عربســتان ســعودی را بــه میــز مذاکــرات بازگردانــد تــا ایــن کشــور پــس از
نزدیــک بــه ســه ســال از مســابقه افزایــش عرضــه نفــت در بــازار دســت بکشــد.
عربســتان ســعودی در نشســت فوقالعــاده اعضــای اوپــک در الجزیــره نــه تنهــا
بــه میــز مذاکــره بازگشــت و حاضــر بــه گفتگــو بــا ســایر کشــورهای اوپــک بــه
منظــور فریزســقف تولیــد خــود شــد کــه حتــی بــرای مســتثنی شــدن ایــران از
اجــرای ایــن طــرح نفتــی هــم چــراغ ســبز نشــان داد.
پیــش از آغــاز نشســت مشــورتی اوپــک در الجزایــر ،بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت بــا
تاکیــد بــر اینکــه تولیــد نفــت خــام در ایــران متوقــف نخواهــد شــد ،تاکیــد کــرد:
تولیــد روزانــه نفــت خــام ایــران بــه  ۴میلیــون بشــکه در روز افزایــش مییابــد.
بــا گذشــت چنــد ســاعت از ایــن اظهــار نظــر وزیــر نفــت ایــران ،اعضــای اوپــک
پــس از چنــد ســال ســرگردانی بــرای محــدود کــردن ســقف تولیــد نفــت بــه
 ۳۲میلیــون و  ۵۰۰هــزار بشــکه بــه توافــق و اجمــاع رســیدند و قــرار اســت در

نشســت عــادی نوامبــر ســقف تولیــد بــرای اوپــک لحــاظ شــود.
از ســوی دیگــر بــا تعییــن ســقف تولیــد نفــت  ۳۲.۵میلیــون بشــکهای بــرای
اوپــک ،ایــران در کنــار دو کشــور نیجریــه و لیبــی هــم از اجرای طــرح محدودیت
تولیــد نفــت معــاف خواهنــد شــد.
محمــد بــن صالــح الســاده وزیــر صنعــت و انــرژی قطــر و رئیــس دورهای ســازمان
اوپــک هــم در نشســت خبــری پایــان نشســت فوقالعــاده اوپــک درالجزایــر،
اعــام کــرد :اوپــک در توافــق تثبیــت ســطح تولیــد اعضــای ایــن ســازمان،
شــرایط اســتثنایی بــرای کشــورهای ایــران ،لیبــی و نیجریــه در نظــر دارد.
بــر ایــن اســاس عمــا بــا کاهــش و محدودیــت تولیــد نفــت چهــار کشــور
عربســتان ســعودی ،عــراق ،امــارات متحــده عربــی و کویــت کــه در طــول پنــج
ســال گذشــته (از ســال  ۲۰۱۱میــادی) تاکنــون بیشــترین افزایــش تولیــد
نفــت را در بیــن کشــورهای عضــو اوپــک داشــتند ،ایــران میتوانــد دســت
کــم ظرفیــت تولیــد نفــت خــام خــود را بــه دوران پیــش از اعمــال تحریمهــا
افزایــش دهــد.
تولید  ۴.۱میلیون بشکه نفت آزاد شد
بــر اســاس گــزارش و اعــام منابــع ثانویــه بــازار نفــت ،هــم اکنــون تولیــد روزانــه
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
تولیــد  4،1میلیــون بشــکه نفــت آزاد شــد

وزیــر نفــت در حالــی از بــاز پسگیــری ســهم ۱۳
درصــدی ایــران از تولیــد نفــت اوپــک خبــر داده
اســت مشــروح خبــر

ـت
ـظ مزیـ
ـاد و حفـ
ـه ایجـ
ـد پایـ
ـت بلنـ
موفقیـ
ـت شــرکت بلنــد پایــه بــا بیــش از
رقابتــی اسـ
ربــع قــرن فعالیــت ،جــزو معــدود شــرکت هایــی
اســت کــه تجــارب منحصــر بــه فــردی در مشــروح

خبــر

تنهــا چنــد پلــه تــا آغــاز صــادرات
گازایــران بــه عمــان صــادرات گاز از ایــران

بــه عمــان و رســاندن گاز ایــران توســط عمــان بــه
بازارهــای جهانیمشــروح خبــر
،

فردا،دومیــن مزایــده بــزرگ خصوصــی
ســازی امســال مشــاور رییــس کل ســازمان

خصوصــی ســازی گفــت :پــس از مزایــده بــزرگ
 15شــهریورماه ،کــه بزرگتریــن واگــذاری ایــن
ســازمان مشــروح خبــر

کنفرانــس نفــت  2016بــا محوریــت
تشــکلهای صنعــت نفــت برگــزار
میشــود کنفرانــس نفــت بــرای نخســتین بــار

بــه همــت تشــکلهای بخــش خصوصــی نفــت
ایــران بــا دعــوت از مشــروح خبــر

ـرق در
ـد پراکنده بــ
ـت از تولیـ
ـت حمایـ
اهمیـ
ـرق در ســال جــاری
ـع بــ
ـات توزیـ
ـش تلفـ
کاهـ

ســهم نیروگاههــای تولیــد پراکنــده از صنــدوق
توســعه ملــی بــا ســه برابــر افزایــش مشــروح

خبــر

ـان و بــازار تشــنه پاکســتان فرصتــی بــرای
ـرکت  SAGآلمـ
ـکاری شـ
ـه همـ
تفاهمنامـ
ـران ایــران و پاکســتان ســال
ـرق ایـ
ـادرات بـ
ـد شــرکت «اس.آ.جی» صـ
ـا شـ
ـران امضـ
ـر ایـ
صانیـ

( )SAGآلمــان و شــرکت صانیــر ایــران بــرای
همــکاری در زمینــه مهندســی مشــروح خبــر

بــرای بازرگانــان ایرانــی فــرش قرمــز
پهــن میکنیــم هفتــه گذشــته مراســم روز

تجــاری ایــران ،بــا حضــو
ر چشــمگیر فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی و
مقامــات دولتــی تایــوان مشــروح خبــر

ـده
ـه وعـ
ـه بـ
ـی رود کـ
ـار مـ
ـت انتظـ
از دولـ
یکســان ســازی نــرخ ارز عمــل کندباوجــود

درخواســت فعــاالن اقتصــادی و حتــی اعــام آمادگــی
مســئوالن دولتــی بــرای یکســان ســازی نــرخ ارز در کشــور

مشــروح خبــر

 94تفاهــم نامــه ای بــه منظــور افزایــش حجــم
تبــادل و صــادرات بــرق تــا مــرز  1000مــگاوات
امضــا کردندمشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه
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برگــزاری مناقصــه قراردادهــای جدیــد نفتــی
بــه تعویــق افتــاد مشــروح خبــر

دســتاوردهای آبــی ایــران در  ٤٠کشــور
ایــران و اســترالیا تفاهــم نامــه آبــی امضــا
دنیــا مشــروح خبــر
کردنــد مشــروح خبــر
گســترش همــكاري بانكهــاي ســينا و مســقط
ایــران یــک خــط بــزرگ انتقــال بــرق در
عمــان مشــروح خبــر
پاکســتان احــداث کــرد مشــروح خبــر

ـل
ـرایط قبـ
ـه شـ
ـد بـ
ـی بایـ
ـز نفتـ
ـث فریـ
در بحـ
ـای نفتی
ـر قراردادهـ
ـرژی مجلس بـ
ـیون انـ
کمیسـ
تحریمهــا برگردیــم مشــروح خبــر
ـت مشــروح خبر
ـد داشـ
ـتمر خواهـ
ـارت مسـ
نظـ

امضــاي 11ســند همــكاري ميــان ايــران و
دولــت  ۲میلیــارد یــورو طــرح آب و فاضــاب
روســيه مشــروح خبــر
واگــذار میکندمشــروح خبــر

قــرارداد احــداث  ۴نیــروگاه حرارتــی نهایــی
میشودمشــروح خبــر

نقــش اوپــک در بــازار بینالمللــی احیــا شــد

مشــروح خبــر
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ادامه از صفحه 1
حــدود ســه میلیــون و  ۶۵۳هــزار بشــکه در روز رســیده
اســت.در ایــن بیــن بیــژن زنگنــه در حاشــیه اجــاس
مجمــع بینالمللــی انــرژی در الجزایــر تاکیــد کــرده اســت:
ایــران قصــد دارد ســهم  ١٣درصــدی خــود از مجمــوع
تولیــد نفــت اوپــک در دوران پیــش از تحریــم را دوبــاره
بــه دســت بیــاورد.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه تصمیــم اوپــک بــرای تولیــد
 ۳۲.۵میلیــون بشــکه نفــت خــام در روز و بــا احتســاب
حفــظ ســهم  ۱۲.۵تــا  ۱۳درصــدی ایــران از کل تولیــد
نفــت اوپــک ،دســت کــم تولیــد نفــت خــام ایــران تــا
حــدود چهــار میلیــون و  ۱۰۰هــزار بشــکه در روز قابــل
افزایــش خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه اجمــاع انجــام گرفتــه ،ایــران بــا توســعه
برخــی از میادیــن کــه آمــاده بهرهبــرداری هســتند،
همچــون طــرح افزایــش تولیــد نفــت از میادیــن آزادگان
جنوبــی ،یــاران ،آذر ،چشــمه خــوش ،آزادگان شــمالی،
یــادآوران و برخــی از میادیــن موجــود در منطقــه خلیــج
فــارس همچــون رشــادت میتوانــد در مــدت زمــان کمتــر
از چنــد مــاه ظرفیــت تولیــد نفــت خــود را از ســه میلیــون
و  ۶۵۰هــزار بشــکهای فعلــی بــا افزایشــی حــدود  ۵۰۰تــا
 ۵۵۰هــزار بشــکهای بــه چهــار میلیــون و  ۱۰۰هــزار بشــکه
در روز افزایــش دهــد.
ایــن افزایــش تولیــد درحالــی مطابــق بــا اجمــاع اعضــای
اوپــک پــس از نشســت فوقالعــاده الجزیــره بــرای ایــران
قانونــی خواهــد بــود کــه عمــا بــا توافــق انجــام گرفتــه،
عمــا برخــی از کشــورهای رقیــب ایــران در اوپــک و بــازار
نفــت بــه ویــژه عــراق ،عربســتان ســعودی و امــارات متحــده
عربــی نمیتواننــد ظرفیــت تولیــد نفــت خــود را افزایــش
دهنــد.
از ســوی دیگــر بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه
در مجمــوع از ســال  ۲۰۱۱میــادی تاکنــون همزمــان بــا
تحریــم و کاهــش تولیــد نفــت ایــران ،تولیــد نفــت چهــار
کشــور عربســتان ،عــراق ،امــارات و کویــت در مجمــوع
روزانــه حــدود ســه میلیــون و  ۷۰۰هــزار بشــکه افزایــش
یافتــه بــود.
گــزارش آمــاری منابــع ثانویــه نشــان میدهــد ،تــا اوت
ســال  ۲۰۱۶میــادی تولیــد روزانــه نفــت خــام عربســتان
ســعودی بــا ثبــت یــک رکــورد جدیــد بــه  ۱۰میلیــون و
 ۶۰۵هــزار بشــکه در روز رســیده و تولیــد نفــت عــراق در

یــران قصــد دارد ســهم
اوپــک در دوران پیــش

 ١٣درصــدی خــود از مجمــوع تولیــد نفــت
از تحریــم را دوبــاره بــه دســت بیــاورد.

ایــن مــدت بــه روزانــه چهــار میلیــون و  ۳۵۴هــزار بشــکه
افزایــش یافتــه اســت.
پــس از عربســتان و عــراق ،امــارات متحــده عربــی تــا اوت
امســال روزانــه دو میلیــون و  ۹۵۲هــزار بشــکه و تولیــد
نفــت کویــت هــم بــه دو میلیــون و  ۷۹۱هــزار بشــکه در
روز رســیده اســت.
اوپک هنوز زنده است
در همیــن رابطــه وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه کاهــش تولیــد
نفــت اوپــک از آمادگــی عربســتان و روســیه بــرای کاهــش
تولیــد نفــت خبــر داد و گفــت :تصمیــم نشســت الجزیــره
نشــان داده اوپــک هنــوز زنــده بــوده و نمــرده اســت.
بیــژن نامــدار زنگنــه بــا بیــان اینکــه اوپــک در الجزایــر یــک
تصمیــم تاریخــی گرفتــه اســت ،گفــت :ایــن ســازمان در
دو ســال و نیــم گذشــته نمــی توانســت تصمیــم بگیــرد و
جلســات مــا در عمــل فقــط بــه بحــث مــی گذشــت.
وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه تصمیــم اوپــک مبنــی بــر
کاهــش تولیــد نفــت موجــب مــی شــود کــه افزایــش
عرضــه بــرای ســال آینــده پیــش بینــی نشــود ،تصریــح
کــرد :بــا وجــود اختالفــات درون اوپــک ایــن تصمیــم
گرفتــه شــد موفقیــت بــرای اوپــک بــود و بســیاری کــه
میگفتنــد اوپــک مــرده اســت ایــن تصمیــم نشــان داد کــه
اوپــک زنــده اســت و در شــرایط حســاس مــی توانــد بــه
نفــع اعضــای خــود تصمیــم بگیــرد.

ایــن عضــو کابینــه دولــت در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
ســهمیه مــا در تصمیــم جدیــد اوپــک بــه چــه میــزان شــده
اســت؟ اظهــار داشــت :فعــا ســهمیهای تعییــن نشــده
اســت و صرفــا یــک ســقف کل بــرای تولیــد در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :قــرار شــد کارگــروه عالــی رتبــه
تخصصــی از اعضــای اوپــک تشــکیل شــود تــا در جلســه
بعــدی اوپــک کــه در مــاه نوامبــر برگــزار مــی شــود
ســناریوهایی بــرای نحــوه توزیــع ایــن کاهــش بــرای اعضــا
ارائــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه از زمــان اجــاس دوحــه در قطــر کــه
در فوریــه امســال برگــزار شــد بســیاری اصــرار داشــتند
ایــران تولیــد خــود را افزایــش ندهــد و یــا کــم کنــد کــه
بــا مقاومــت و پافشــاری کشــورمان ایــن گونــه نشــد ،گفــت:
در جلســات آینــده بایــد در پــی ایــن باشــیم کــه میــزان
تولیــد نفــت خــود را بــا توجــه بــه رونــد تاریخــی تولیدمــان
در ســال هــای قبــل از تحریــم تعییــن کنیــم.
تولید نفت عربستان کاهش مییابد
زنگنــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه عربســتان چگونــه
حاضــر بــه تغییــر موضــع خــود نســبت بــه ایــران شــد
و آیــا واقعــا مــی خواهــد تولیــد خــود را کاهــش دهــد؟
توضیــح داد :بلــه فکــر مــی کنــم عربســتان آمادگــی دارد
تولیــد خــود را کــم کنــد امــا اینکــه بــه چــه عللــی بــه ایــن
تصمیــم رســید ،بخشــی از آن اقتصــادی و بخشــی سیاســی
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اســت.
وزیــر نفــت دربــاره اعتــراض عراقیهــا نســبت بــه
تصمیمــات اوپــک هــم بیــان کــرد :عراقــی هــا مــی گفتنــد
تولیــد مــا در اوپــک در مــاه اوت چهــار میلیــون و ۳۰۰
هــزار بشــکه ثبــت شــده و ادعــا میکردنــد کــه تولیــد
واقعــی آنهــا چهــار میلیــون و  ۷۷۰هــزار بشــکه اســت و
میگفتنــد منابــع ثانویــه اطالعــات تولیــد کشــور مــا را
غلــط ارائــه کردنــد.
وزیــر نفــت در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ضمانــت اجــرای
مصوبــات اوپــک چیســت؟ گفــت :ضمانــت اجــرای اوپــک
بــازار اســت ،یعنــی اگــر اجــرا کننــد آثــار آن را در بــازار
مــی بیننــد و قیمــت هــای بهتــری خواهنــد داشــت و اگــر
مصوبــات خــود را اجــرا نکننــد بــازار عکــس العمــل منفــی
نشــان مــی دهــد و قیمــت هــا پاییــن مــی آیــد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا غیــر اوپکیهــا
توصیــه اوپکیهــا را جــدی مــی گیرنــد و آیــا روســیه
حاضــر اســت تولیــد نفــت خــود را کاهــش دهــد؟ تصریــح
کــرد :کســی توصیــه کســی را در بــازار جــدی نمــی گیــرد
مگــر اینکــه چــاره ای جــز آن نداشــته باشــد.
آمادگی روسیه برای کاهش تولید نفت
زنگنــه بــا بیــان اینکــه تعــدادی از غیــر اوپکیهــا از جملــه
روســیه بــرای همــکاری بــا اوپــک اعــام آمادگــی کردهانــد،
گفــت :در جلسـهای کــه بــا وزیــران قطــر ،الجزایــر و ونزوئــا
داشــتیم اعــام آمادگــی کردنــد کــه بــا تصمیمــات اوپــک
همراهــی کننــد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا اعــام اینکه قــرار شــد کارگروه
عالــی رتبــه تخصصــی اوپــک جلســاتی را بــا غیــر اوپکیهــا
داشــته باشــد تــا هــم آنهــا را تشــویق بــه همراهــی کنــد
و هــم میــزان تعهــدات را مشــخص و نظــارت کنــد کــه
آیــا رعایــت کردنــد یــا خیــر ،یــادآور شــد :بــازار نفــت از
همــان ثانیههایــی کــه اوپــک دیــروز تصمیــم گیــری کــرد
عکسالعمــل خــود را نشــان داد و قیمــت بیــش از دو دالر
در هــر بشــکه افزایــش یافــت.
زنگنــه در پایــان بــا بیــان اینکــه ایــن اثــر روانــی تصمیــم
گیــری اوپــک بــود و وقتــی اوپــک تولیــد خــود را در بــازار
عمـ ً
ا کاهــش دهــد ایــن اثــر بیشــتر می شــود ،خاطرنشــان
کــرد :میــزان ذخایــر نفــت و فرآوردههــای نفتــی آمریــکا
رونــد نزولــی گرفتــه کــه ایــن بــه نفــع تولیــد کننــدگان و
در دراز مــدت بــه نفــع مصــرف کننــدگان هــم اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییس هیئت مدیره شرکت بلندپایه
عنوان کرد:

موفقیت بلند پایه
ایجاد و حفظ مزیت
رقابتی است

هــاب انــرژی :شــرکت بلنــد پایــه بــا بیــش از ربــع
قــرن فعالیــت ،جــزو معــدود شــرکت هایــی اســت
کــه تجــارب منحصــر بــه فــردی در انجــام انــواع
پــروژه هــا دارد و بــا انجــام بیــش از  50پــروژه،
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای
پیمانــکار عمومــی دارای  6رتبــه یــک از ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی بــا اســتفاده از انــواع
مــدل هــای شــناخته شــده قــراردادی در ایــران و
منطقــه شــناخته شــده اســت .طراحــی و ســاخت
بــرج میــاد کــه بلندتریــن بــرج ایــران و ششــمین
بــرج بلنــد دنیــا اســت را مــی تــوان از شــاخص

تریــن اقدامــات ایــن شــرکت دانســت .در رابطــه بــا
اقدامــات و فعالیــت هــای ایــن شــرکت گفتگویــی را
بــا بهــروز نــوری خواجــوی ،رییــس هیئــت مدیــره
شــرکت بلندپایــه انجــام داده ایــم کــه ماحصــل آن را
در ذیــل مــی خوانیــد.
شــرکت بلندپایــه تاکنــون چــه فعالیــت هــا و
اقدامــات شــاخصی را انجــام داده اســت؟
شــرکت بلنــد پایــه بــا بیــش از ربــع قــرن فعالیــت ،جــزو
معــدود شــرکت هایــی اســت کــه تجــارب منحصــر بــه فــردی
در انجــام انــواع پــروژه هــا بــا بکارگیــری تــوان تخصصــی
داخلــی و خارجــی دارد و بــا انجــام بیــش از  50پــروژه ،بــه
عنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای پیمانــکار عمومــی
( )General Contractorدارای  6رتبــه یــک از
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــا اســتفاده از انــواع مــدل
هــای شــناخته شــده قــراردادی در ایــران و منطقــه شــناخته
شــده اســت.
اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه خالصــه کارنامــه  25ســال فعالیــت
شــرکت بلنــد پایــه داشــته باشــیم ،مشــارکت در طراحــی و
ســاخت حــدود  7500مــگاوات نیــروگاه در ایــران ،طــرح و
ســاخت  21کیلومتــر انــواع تونــل زیــر زمینــی بــرای متــرو،
طــرح و ســاخت یــک هــزار و  800مترطــول پــل ،طــرح و
ســاخت بیــش از  700هــزار متــر مربــع ســاختمان ،طــرح
و ســاخت  15هــزار تــن روز ظرفیــت کارخانــه ســیمان در
ایــران ،طــرح و ســاخت حــدود  600میلیــون لیتــر مخــزن
ســوخت در کشــور و طــرح و احــداث پارکینــگ هــای
طبقاتــی بــا ظرفیــت کل  4هــزار و  500خــودرو از شــاخص
تریــن ایــن فعالیــت هــا اســت.
شــرکت بلندپایــه تاکنــون چــه رکوردهایــی را برجــا
گذاشــته اســت؟
طراحــی و ســاخت بــرج میــاد بــه ارتفــاع  435متــر کــه
بلندتریــن بــرج ایــران و ششــمین بــرج بلنــد دنیــا اســت،
طراحــی و ســاخت پــل اللــی خوزســتان بــه طــول 500
متــر کــه طوالنــی تریــن پــل کابلــی ایــران اســت ،طراحــی
و ســاخت  15بــرج خنــک کننــده نیروگاهــی بــا اســتفاده
از قالــب لغزنــده ،ســاخت نیــروگاه بیســتون کرمانشــاه بــه
ارتفــاع  153متــر کــه بلندتریــن بــرج خنــک کننــده در
ایــران اســت و طراحــی و ســاخت حــدود نیمــی از طوالنــی
تریــن خــط متــروی ایــران یعنــی خــط  3متــروی تهــران

انـرژی

شماره پنجاه یک //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود و پنج

برخــی از رکوردهــای ایــن شــرکت اســت.
همچنیــن طراحــی و ســاخت رســتوران گــردان بــرج میــاد
بــه قطــر  60متــر کــه بزرگتریــن رســتوران گــردان دنیــا
اســت ،طراحــی و ســاخت بزرگتریــن ســازه راس دنیــا بــه
مســاحت  12هــزار متــر مربــع و بــه قطــر  60متــر ،ســاخت
بلندتریــن منــاره هــای کشــورهای اســامی منطقــه یعنــی
مصــای تهــران بــه ارتفــاع  143متــر ،ســنگین تریــن باالبری
ســنگین بــه مرتفــع تریــن نقطــه یعنــی  700تــن ســازه بــه
صــورت یکپارچــه بــه ارتفــاع  280متــر و انجــام اولیــن
پــروژه متــرو در ایــران بــه روش  EPC+Fدر خطــوط  3و
 4متــروی تهــران از دیگــر رکوردهــای ایــن شــرکت اســت.
شــرکت بلندپایــه بــرای آینــده چــه برنامــه هــا و
پــروژه هایــی را اجرایــی خواهــد کــرد؟
پــروژه هایــی کــه در آینــده اجرایــی خواهــد شــد ،شــامل
پــروژه هــای حــوزه متــرو بــا منابــع داخلــی و یــا منابــع
کشــور هــای عضــو  ، ECAورود بــه پــروژه هــای آب و
فاضــاب ،مشــارکت در حــوزه بیمارســتان ســازی بــه روش
هــای مختلــف تامیــن مالــی از جملــه فاینانــس خارجــی یــا
تهاتــری ،پــروژه هــای آب شــیرین کــن و غیــره خواهــد بــود.
شــرکت بلندپایــه بــه طــور مشــخص چــه اهــداف و
موضوعاتــی را دنبــال مــی کنــد؟
شــرکت بلنــد پایــه ،بنگاهــی اقتصــادی اســت کــه بــه عنــوان
پیمانــکار عمومــی در حــوزه عمرانــی بــرای تحقــق اهــداف
خــود و ارتقــای ســطح دانــش فنــی اجرایــی در کشــور ،در
راســتای اعتــای جامعــه انســانی ،فعالیــت مــی کنــد.
بلنــد پایــه بــه عنــوان شــرکت پیشــرو در ارائــه خدمــات
تخصصــی مدیریــت ،طراحــی ،تأمیــن و ســاخت پــروژه هــای
بــزرگ در رشــته هــای ســاختمان ،آب ،راه و ترابــری ،صنعــت
و معــدن ،نیــرو ،نفــت و گاز و پتروشــیمی و تاسیســات و
تجهیــزات ،بــا رویکــرد حفــظ محیــط زیســت ،حضــور پیــدا
مــی کنــد .هــدف بلنــد پایــه ،تحقــق رشــد و توســعه جهــت
انجــام پــروژه هــای متنــوع در بــازار داخلــی بــا اولویــت
برخــورداری از چالــش فنــی مدیریتــی و انــواع پــروژه هــا
در بازارهــای بیــن المللــی بــا اولویــت کشــورهای همســایه
اســت .در ایــن راســتا ،بــا هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی
پیــش گفتــه بــه کارفرمایــان معتبــر ،نســبت بــه ایجــاد
زمینــه مشــارکت تامیــن کننــدگان مالــی ،اهتمــام مــی ورزد.
موفقیــت بلنــد پایــه ایجــاد و حفــظ مزیــت رقابتــی بــر مبنای
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پایبنــدی بــه تعهــدات و توجــه بــه کیفیــت خدمــات بــا تلفیق
روش هــای تجربــه شــده و نوآورانــه و آخریــن دســتاورد هــای
علــم و فنــاوری تعریــف شــده اســت .بقــای مــا در گروی رشــد
متناســب ،هماهنــگ و پایــدار در ارائــه خدمــات تخصصــی بــا
اتــکاء بــه دانــش ســازمانی و اســتفاده از تخصــص ســرمایه
انســانی اســت .ایــن اهــداف علیرغــم توســعه و رونــق بیشــتر
شــرکت ،بــه خــارج شــدن صنعــت ســاخت و ســاز در کشــور
از رکــود فعلــی البتــه بــه ســهم خــود خواهــد شــد.
شــرکت تحــت مدیریــت شــما و شــرکت هایــی بــا
زمینــه فعالیــت مشــابه بــا چــه مشــکالت و چالــش
هایــی مواجــه هســتند؟
عــدم اجــرای کامــل و درســت قوانیــن حمایــت از تولیــد
داخــل در کشــور ،وجــود قوانیــن دســت و پاگیــر و غیــر
حمایتــی از بخــش خصوصــی ،انباشــت بدهــی هــای
دســتگاههای اجرایــی بــه شــرکت هــای پیمانــکاری و عــدم
انجــام بــه موقــع تعهــدات از طــرف آنهــا از یــک طــرف و
جرایــم ســنگین مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی ناشــی از تاخیــر
در پرداخــت وجــوه مربوطــه از طــرف دیگــر ،مشــکالت نقــل
و انتقــال پــول از خــارج بــه ایــران و افزایــش ریســک و هزینــه
هــای مالــی ،عــدم وجــود ارتبــاط بانــک هــای بــزرگ دنیــا
بــه بانــک هــای ایرانــی ناشــی از تحریــم هــای باقــی مانــده و
وجــود روش هــای ســنتی و ناکارآمــد نظــام فنــی اجرایــی در
کشــور از عمــده مشــکالت موجــود اســت.
بــرای رفــع مشــکالت و معضالتــی کــه برشــمردید،
چــه انتظاراتــی از دولــت داریــد؟
افزایــش میــزان صــدور تضامیــن بازپرداخــت (ســاورین
گارانتــی) بــرای اســتفاده از خطــوط فاینانــس بــرای امــکان
انجــام طیفــی از زیــر ســاخت ضــروری کشــور ،ارائــه
تســهیالت بانکــی بــه بهــره پاییــن بــرای حمایــت از شــرکت
هــای پیمانــکاری بــرای امــکان تحمــل کســری منابــع مالــی
ناشــی از تاخیــر در پرداخــت کارفرمایــان ،ایجــاد زنجیــره
ارزش ( نظیــر کشــور هــای اروپایــی و آســیایی ) در تعریــف
پــروژه هــای خــارج از کشــور و پوشــش ریســک خدمــات
فنــی و مهندســی فراتــر از خدمــات فعلــی صنــدوق ضمانــت
صــادرات و بازنگــری در شــیوه اجرایــی قانــون مالیــات بــر
ارزش افــزوده و قوانیــن حاکمیتــی در وصــول مالیــات از
پیشــرفت تدریجــی بــه تحقــق یافتــه از جملــه انتظاراتــی
اســت کــه از دولــت داریــم.
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صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان و رســاندن گاز ایــران
توســط عمــان بــه بازارهــای جهانی،تنهــا یــک وجــه از
وجــوه مختلــف رابطــه دوســتانه ایــن دو کشــور بــا یکدیگــر
در زمینــه هــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی و ...اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،پــس از ایفــای نقــش مثبــت عمــان در
ایجــاد توافــق هســتهای بیــن ایــران و قدرتهــای بــزرگ،
جدیدتریــن محــور مذاکــرات سیاســی و اقتصــادی بیــن
ایــن دو کشــور طــرح صــادرات گاز بــه عمــان ،اســتفاده
از ظرفیــت خالــی صنعــت  LNGایــن کشــور و نهایتــا
صــادرات گاز مایــع ایــران از طریــق عمــان بــه بازارهــای
جهانــی اســت.
یکــی از اهــداف ایــران پــس از برداشــته شــدن تحریــم هــا
حضــور جدیتــری در بــازار بیــن المللــی گاز بــه عنــوان
دومیــن دارنــده منابــع گازی بــزرگ بــود و عمــان بــه
عنــوان یــک قــدرت گازی ایــران را در ایــن مســیر همراهــی
کــرد .اگرچــه قدمــت مذاکــرات گازی بیــن ایــن دو کشــور
بــه ســالهای قبــل بازمیگــردد ،صحبتهــا جدیتــر
در ایــن زمینــه بــا برگــزاری  GECFدر تهــران از ســر
گرفتــه شــد ،زمانــی کــه ایــران اعــام کــرد برنامههایــی
بــرای صــادرات گاز بــه عمــان و تبدیــل آن بــه ال ان جــی و
ســپس صــادرات مجــدد دارد.
ایــن برنامههــا طــی صحبتهایــی میــان وزیــر نفــت ایــران
و وزیــر نفــت و گاز عمــان صــورت گرفتــه بــود و قــرار شــده
بــود بــا امضــای قــرارداد خــط لول ـهای بــه ســمت جاســک
بــه همیــن منظــور کشــیده شــود .وزیرنفــت و گاز عمــان
نیــز از اجرایــی شــدن چنیــن طرحــی طــی دو تــا ســه ســال
آینــده خبــرداده و گفتــه بــود کــه عمــان تصمیــم دارد بــا
اجــرای طــرح مشــترک گازی بــا ایــران ،تبدیــل بــه هــاب
گازی منطقــه بــرای صــادرات گاز شــود .عمــان نیــز اعــام
کــرد کــه بــرای همــکاری گازی بــا ایــران محدودیتــی نــدارد
و ظرفیــت صــادرات گاز بــه عمــان نیــز بایــد طبــق توافقــات
بررســی شــود.
چنــدی بعــد وزیــر نفــت ایــران ،تهــران را بــه پایتخــت
مســقط بــرای انجــام مذاکــرات گازی بــا محوریــت LNG
تــرک کــرد ،نتیجــه ایــن دیــدار توافــق بــرای احــداث خــط
لولــه ای بــا ظرفیــت ارســال یــک میلیــارد فــوت مکعــب گاز
معــادل  ٢٨میلیــون مترمکعــب در روز و ســاالنه  ١٠میلیــارد
مترمکعــب از ســوی ایــران و بــه صــورت مشــترک میــان

انـرژی
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ایـــران به عمان

دو کشــور بــود .ارزش صــادرات  ۱۰میلیــارد متــر مکعــب
گازایــران بــه ایــن کشــور نیــز بــه گفتــه زنگنــه در حــدود
 ۱.۵تــا دو میلیــون دالر تمــام میشــود.
ظرفیــت خالــی  LNGعمــان ســاالنه  ۲.۵تــا  ۳میلیــون
تــن اســت کــه ایــران قصــد دارد ایــن ظرفیــت را بــا گازی
کــه بــه ایــن کشــور صــادر میکنــد بــه راه انداختــه و
ســپس گاز مایــع تولیــد شــده را از آن جــا صــادر کنــد.
علیرضــا کاملــی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز
ایــران دربــاره جزئیــات ایــن طــرح مشــترک اعــام کــرد
کــه از صــادرات روزانــه  ۲۸میلیــون متــر مکعــب گاز بــه
عمــان یــک ســوم آن بــه  LNGتبدیــل خواهــد شــد.
جزئیــات بیشــتر ایــن طــرح در ســفر زنگنــه بــه عمــان
بیشــتر مــورد بحــث و توافــق قــرار گرفــت و بــه گفتــه
الرمحــی ،وزیــر نفــت و گاز عمــان پیشبینــی شــد کــه بــا
آغــاز مرحلــه مهندســی و ســاخت ،در ســال  ۲۰۱۷اولیــن
گاز ایــران بــه خــاک عمــان برســد.
مذاکــرات ایــران و عمــان در ســطح وزارت امــور خارجــه نیــز
پیگیــری شــد و در دیــدار دو جانبــه وزیــر امــور خارجــه
ایــران و همتــای عمانــی وی بحــث صــادرات گاز بــه ایــن
کشــور بــار دیگــر مــورد طــرح قــرار گرفــت و در همیــن
رســتا یوســف بــن علــوی اعــام کــرد کــه ایــن کشــور قصــد
دارد گاز ایــران را بــه ســمت بازارهــای جهانــی ســوق دهــد.
در ایــن راســتا ،ایــران بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت مــازاد
تاسیســات ال ان جــی عمــان بــرای مایــع ســازی گاز خــود و
صــادرات آن ،مذاکراتــی را بــا عمــان شــروع کــرد .براســاس
مذاکــرات دو طــرف ،ایــران قصــد داشــت گاز خــود را بــه
عمــان بفرســتد و بــا اســتفاده از طرفیــت تولیــد ال ان جــی
ایــن کشــور گاز خــود را پــس از تبدیــل بــه گاز طبیعــی
مایــع بــه کشــورهای دیگــر صــادر کنــد و بــه گفتــه وزیــر
نفــت و گاز عمــان مذاکــرات جــدی بــا تهــران بــرای ســاخت
یــک خــط لولــه  ٢٦٠کیلومتــری بــرای صــادرات گاز ایــران
بــه عمــان در حــال انجــام اســت.
چنــدی پیــش کاملــی اعــام کــرد تــا چنــد مــاه آینــده
کار مطالعــه اجــرای خــط گازی ایــران عمــان تمــام شــده

شماره پنجاه یک //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود و پنج

و هــر دو کشــور بــا یــک پیمانــکار کار احــداث خــط را آغــاز
میکننــد .هــر دو کشــور بــرای انجــام مطالعــات مشــاور
گرفتهانــد و بــه محــض اتمــام مطالعــه خــط ،ســاخت لولــه
و تجهیــزات آغــاز خواهــد شــد .ایــران قراراســت تــا دو ســال
دیگــر نیــز صــادرات گاز بــه عمــان را بــا حجــم  ۳۰میلیــون
مترمکعــب در روز آغــاز کنــد ،ازســوی دیگــر قــرار عمــان از
گاز وارداتــی ایــران بــرای ظرفیتهــا خالــی تولیــد ال ان
جــی خــود اســتفاده کــرده و یــک ســوم گاز صــادرات بــه
عمــان بــه ال ان جــی تبدیــل خواهدشــد.
وی همچنیــن از عالقمنــدی هفــت شــرکت خارجــی بــرای
مشــارکت در ســاخت خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه
عمــان خبــر داده و گفتــه بــود بــه محــض پایــان مطالعــات
و پــس از امضــای قــرارداد ،حــدود  ٢ســال زمــان بــرای
احــداث ایــن خــط لولــه نیــاز اســت.البته تــا زمانــی کــه
نتایــج مطالعــات در زمینــه ایــن خــط لولــه منتشــر نشــود
نمــی تــوان بــا شــرکتهای خارجــی بــرای حضــور در ایــن
پــروژه مذاکــره جــدی کــرد .ظرفیــت انتقــال گاز خــط لولــه
صــادرات گاز ایــران بــه عمــان از یــک میلیــارد فــوت مکعــب
بــه یــک میلیــارد و نیــم فــوت مکعــب افزایــش یافتــه اســت.
اوایــل هفتــه جــاری نیــز ،معــاون اول رئیــس جمهــوری ،در
دیــدار علــی بــن ســعود الســنیدی ،وزیــر بازرگانــی و صنایــع
عمــان نفــت ،گاز و انــرژی را زمینــه هــای مناســب همــکاری
میــان ایــران و عمــان دانســت و گفــت :خوشــبختانه احــداث
خــط انتقــال گاز ایــران بــه عمــان مراحــل نهایــی را طــی
میکنــد کــه بایــد هرچــه ســریعتر موانــع پیــش روی ایــن
پــروژه برطــرف و بــه مرحلــه اجــرا درآیــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،براســاس توافقهــای بــه عمــل
آمــده ،در طــرح جدیــد خــط لولــه گاز در عمــق هــزار متری
دریــا احــداث خواهــد شــد و امــکان صــادرات روزانــه یــک
میلیــارد فــوت مکعــب گاز بــه عمــان را فراهــم میکنــد.
ایــران یکــی از بزرگتریــن کشــورهای دارای ذخایــر گازی
دنیــا اســت ،احــداث ایــن خــط لولــه بــه عمــان اجــازه
خواهــد داد تــا از گاز ایــران بــرای تامیــن نیــاز داخلــی و نیــز
صــادرات بــه بازارهــای جهانــی اســتفاده کــن
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یادداشــت تفاهــم مدیریــت بهینــه مصــرف آب
میــان کشــورهای ایــران و اســترالیا امضــا شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حمیــد چیتچیــان بــا
اشــاره بــه امضــای یادداشــت تفاهــم مدیریــت بهینــه
مصــرف آب میــان کشــورهای ایــران و اســترالیا ،گفــت:
از قبــل مذاکراتــی در خصــوص مصــرف بهینــه آب
انجــام گرفتــه کــه منجــر بــه امضــای ایــن تفاهــم
نامــه در زمینــه آب و انتقــال تکنولــوژی ،دانــش فنــی و
پژوهشــی شــده اســت.
وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای
مشــابه اقلیمــی زمینههــای همــکاری فراوانــی بیــن
دو کشــور وجــود دارد ،تصریــح کــرد :زمین ـهای بــرای
اســتفاده از تجربیــات ایــران و اســترالیا در مدیریــت آب
فراهــم شــده اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا بیــان اینکــه پیشــرفت
ایــن فعالیتهــا بــه اراده مســئوالن خصوصــی و
دولتــی دو کشــور بســتگی دارد ،اظهــار داشــت :از
جانــب ایــران هیــچ مانعــی بــرای همکاریهــای موثــر
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
«اســتیون چیوبــو» وزیــر تجــارت ،جهانگــردی و
ســرمایه گــزاری اســترالیا هــم بــا تشــکر از اســتقبال
ایــران از ایــن تفاهــم نامــه تاکیــد کــرد :زمینههــای
همکاریهــای بســیاری بیــن دو کشــور در خصــوص
کمبــود آب و مصــرف بهینــه آب وجــود دارد.
ایــن مقــام اســترالیایی ،افــزود :اســترالیا ســرزمین
آفتــاب زده ای اســت و بــا مشــکالت آبــی مواجهیــم
امــا همیــن کمبــود آب باعــث شــده ابتــکار عمــل
داشــته باشــیم و در زمینــه کشــاورزی آب را مدیریــت
کردیــم ،بــه تهــران آمدهایــم تــا ایــن تفاهــم نامــه
منعقــد شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن یادداشــت تفاهــم بــه
ایــران کمــک مــی کنــد تــا تمرکــز بیشــتری بــر
موضوعــات چالــش برانگیــز آبــی داشــته باشــیم،
خاطرنشــان کــرد :ایــن ســند یــک ســکو بــرای ارتقــای
همکاریهــا در حوزههــای خصوصــی و دولتــی دو
کشــور ایــران و اســترالیا اســت.
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تفاهمنامه همکاری
شرکت SAG
آلمان و صانیر
ایران امضا شد
توســعه همــکاری راهبــردی ایــران و آلمــان در
بخــش انــرژی
تهــران -ایرنــا -شــرکت «اس.آ.جــی» ( )SAGآلمــان و
شــرکت صانیــر ایــران بــرای همــکاری در زمینــه مهندســی
و اجــرای پــروژه هــای خطــوط انتقــال ،توزیــع و تولیــد
بــرق تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.
بــه گــزارش شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات صنایع
آب و بــرق ایــران (صانیــر) ،ایــن همــکاری بــا هــدف هــم
افزایــی و توســعه بازارهــای شــرکت صانیــر و  SAGانجــام
مــی شــود.
مدیــر برنامــه ریــزی و مهندســی بیــن الملــل شــرکت
 SAGآلمــان دربــاره ایــن تفاهمنامــه گفــت :ایــن
شــرکت بــا بررســی هــای خــود تصمیــم گرفتــه اســت بــا
شــرکت هــای بــزرگ و حرفــه ای در صنعــت انــرژی ماننــد
صانیــر همــکاری راهبــردی داشــته باشــد.
«رالــف تیمیــر» ادامــه داد :همــکاری هــای مشــترک در
مناقصــه هــا و پــروژه هــای آتــی ،تامیــن منابــع مالــی،
آمــوزش و انتقــال تجربیــات فنــی از مهمتریــن محورهــای
همــکاری دوجانبــه اســت.
ایــن مدیــر آلمانــی اضافــه کــرد :مــا بــرای نخســتین
بــار در ایــران بــرای همــکاری هــای راهبــردی در بخــش
انــرژی حضــور داریــم.
مدیرعامــل صانیــر در ایــن دیــدار گفــت :شــرکت صانیــر
بــا ســابقه بیــش از  22ســال فعالیــت در عرصــه انــرژی

و اجــرای بیــش از  220پــروژه در کشــورهای منطقــه از
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت.
«بهمــن صالحــی» ادامــه داد :ایــن شــرکت در بخــش
انــرژی منطقــه و کشــورهای دارای ریســک ماننــد عــراق و
ســوریه نیــز بــرای اجــرای پــروژه هــا حضــوری فعــال دارد.
وی یــادآوری کــرد :صانیــر بــرای گســترش فعالیــت خــود
و حضــور در بازارهــای بیشــتر جهانــی بــا شــرکت هــای
بــزرگ اروپایــی ماننــد آلمــان همــکاری مــی کنــد.
صالحــی بــه بهــره بــرداری از خــط  500کیلوولــت
شــکارپور پاکســتان اشــاره کــرد و گفــت :صانیــر بــه ایــن
توانمنــدی رســیده اســت کــه نخســتین پــروژه خــط 500
کیلوولتــی را بــا کمــک مهندســان ایرانــی در خــارج از
کشــور اجــرا کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت  SAGبــا برخــورداری از
یکصــد دفتــر در آلمــان بــه مرکــز «شــهر دورتمونــد»
بیــش از یکصــد ســال ســابقه دارد.
شــرکت صانیــر نیــز از ســال  1373بــا بهــره گیــری از 21
ســهامدار شــامل تولیدکننــدگان ،پیمانــکاران و شــرکت
هــای معتبــر مهندســی مشــاور در زمینــه هــای مختلــف
انــرژی ماننــد بــرق ،آب ،فاضــاب ،نفــت و گاز ،ســاختمان
و ...در گســتره ای از قــاره آســیا تــا آمریــکای مرکــزی در
مــدت  22ســال بیــش از  220پــروژه را بــه ارزش بیــش
از یــک میلیــاردو  700میلیــون دالر بــه انجــام رســانده
اســت.

یــک مقــام مســئول بــا تشــریح جزئیــات توافــق جدیــد
برقــی ایــران و آلمــان ،اعــام کــرد :خــط  ۵۰۰کیلوولت
بــرق «شــکارپور» پاکســتان توســط شــرکتهای
ایرانــی بــه بهــره بــرداری رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،شــرکت صــادرات تجهیــزات
و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران و  SAGآلمــان
یــک تفاهــم نامــه مشــترک همــکاری در زمینــه
مهندســی و اجــرای پروژههــای خطــوط انتقــال ،توزیــع
و تولیــد بــرق امضــا کردنــد.
بهمــن صالحــی مدیرعامــل شــرکت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران
در حاشــیه امضــای تفاهــم نامــه مشــترک همــکاری
بــا شــرکت آلمانــی ،بــا اشــاره بــه ســطح بــاالی روابــط
سیاســی و اقتصــادی تهران-برلیــن ،گفــت :تاکنــون
بیــش از  ۲۲۰پــروژه بــرق و انــرژی توســط ایــن شــرکت
در کشــورهای مختلــف جهــان طراحــی ،ســاخت و
اجرایــی شــده اســت.
ایــن عضــو ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا تاکیــد بــر
اینکــه توســعه همکاریهــا در صنایــع بــرق و انــرژی

بیــن شــرکت هــای ایرانــی و آلمانــی یکــی از اهــداف
صنعــت بــرق کشــور اســت ،تصریــح کــرد :هــم اکنــون
پروژههــای مختلــف بــرق و انــرژی بــا ریســک بــاال
در کشــورهای عــراق و ســوریه توســط شــرکتهای
ایرانــی در حــال انجــام اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری از خــط
 ۵۰۰کیلوولــت بــرق «شــکارپور» پاکســتان توســط
شــرکتهای ایرانــی ،اظهــار داشــت :در شــرایط فعلــی
طراحــی ،ســاخت ،نصــب و راهانــدازی خطــوط ۵۰۰
کیلوولتــی انتقــال بــرق توســط متخصصــان داخلــی در
خــارج کشــور بــه طــور کامــل بومــی شــده و تــوان
اجــرای آن وجــود دارد.
«رالــف تیمیــر» مدیــر برنامــه ریــزی و مهندســی
بینالملــل شــرکت ســاج آلمــان هــم در حاشــیه
امضــای ایــن تفاهــم نامــه برقــی ،بیــان کــرد :بــا امضای
ایــن تفاهــم نامــه امــکان همکاریهــای مشــترک در
مناقصــات و پروژههــای جدیــد ،تامیــن منابــع مالــی،
آمــوزش و انتقــال تجربیــات فنــی در صنایــع بــرق و
انــرژی بیــن ایــران و آلمــان فراهــم میشــود

کمیسیون انرژی مجلس بر
قراردادهای نفتی نظارت مستمر
خواهد داشت

نماینــده مــردم علــی آبادکتــول در مجلــس ادامــه
داد :اعضــای کمیســیون نظــرات خــود دربــاره نحــوه
نظــارت بــر قراردادهــای منعقــد شــده وزارت نفــت
و نیــرو را تشــریح کردنــد و قطعــا کمیســیون انــرژی
بــر مذاکــرات و قراردادهــای جدیــد نظــارت مســتمر و
فعــال خواهــد داشــت و البتــه در مــوارد انحرافــی نقــش
نظارتــی خــود را ایفــا خواهــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :در زمینــه هایــی کــه وزارتخانــه های
نیــرو و نفــت تعلــل داشــته و کارهــا بــه کنــدی پیــش
رود ،کمیســیون دالیــل ایــن امــر را خواهــد پرســید.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی ،بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه
اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل تصریــح کــرد:
کمیســیون انــرژی نحــوه اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در
وزارتخانــه هــای نفــت و انــرژی را رصــد و بــر آنهــا
نظــارت خواهــد کــرد.

تهــران -ایرنــا -ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس
شــورای اســامی بــر نظــارت مســتمر ایــن کمیســیون
بــر قراردادهــای نفتــی تاکیــد کــرد و گفــت :کمیســیون
انــرژی نحــوه اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در وزارتخانــه
هــای نفــت و انــرژی را رصــد و بــر آنهــا نظــارت خواهــد
کــرد.
اســداهلل قــره خانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار پارلمانی
ایرنــا تشــریح نشســت روز یکشــنبه کمیســیون انــرژی
گفــت :نماینــدگان در نشســت امــروز نقطــه نظــرات
خــود پیرامــون اداره جلســات ایــن کمیســیون و نحــوه
تعامــل بــا وزارتخانــه هــای نفــت و نیــرو را مطــرح
کردنــد.
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هفتــه گذشــته مراســم روز تجــاری ایــران ،بــا حضــور
چشــمگیر فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی و مقامــات
دولتــی تایــوان و البتــه هیاتــی متشــکل از بازرگانــان ایرانــی
در محــل نمایشــگاههای تایــوان برگــزار شــد .در ایــن
گردهمایــی ،دو طــرف از ضــرورت توســعه همکاریهــای
فیمابیــن ســخن گفتنــد و بــر لــزوم رفــع موانــع تاکیــد
کردنــد.
بــه گــزارش وب ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی تهــران ،در
ایــن مراســم کــه چنــد تــن از اعضــای هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران حضــور داشــتند علیرضــا کالهــی و محمدرضــا
نجفیمنــش بــا ارائــه ســخنرانیهایی بــه تشــریح
فرصتهــای ســرمایهگذاری و تشــویق ســرمایهگذاران
تایوانــی بــرای حضــور در ایــران پرداختنــد.
همچنیــن پیــش از افتتــاح رســمی مراســم ،در ضیافــت
ناهــاری کــه خانــم مــی وانــگ ،معــاون وزیــر اقتصــاد
تایــوان ،بــرای خوشــامدگویی و مذاکــره بــا هیــات ایرانــی
ترتیــب داده بــود ،مجالــی فراهــم شــد تــا فعــاالن اقتصــادی
بخــش خصوصــی نقطــه نظــرات خــود را در مــورد چگونگــی
توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــاری ایــران و تایــوان در
میــان بگذارنــد و بــرای تحقــق آن راهحلهــای عملیاتــی
ارائــه کننــد.
در مراســم افتتاحیــه ،سرپرســت هیــات تجــاری اتــاق تهــران
بــا اشــاره بــه مــراودات اقتصــادی ایــران و تایــوان و نقــاط
قــوت دو طــرف ،تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط
فعلــی ایــن مبــادالت میتوانــد بســیار گســتردهتر شــود.
محمــود نجفیعــرب بــا اشــاره بــه برخــی گشــایشها در
مبــادالت ماننــد افزایــش نســبی خریــد نفــت ایــران از ســوی
تایــوان و حــذف برخــی شــروط بــرای اخــذ ویــزای تایــوان
ماننــد داشــتن ضامــن ،ایــن اقدامــات را مفیــد امــا کوچــک و
ُکنــد توصیــف کــرد و خواســتار برداشــتن گامهایــی ســریعتر
و عملیتــر در توســعه مــراودات ایــران و تایــوان شــد.
او مســایلی را کــه بــه مثابــه موانعــی ،مســیر بازرگانــان ایرانی
را بــرای تجــارت بــا تایــوان ناهمــوار کــرده اســت ،برشــمرد و
خواســتار چارهجویــی در ایــن رابطــه شــد .مســایلی نظیــر
ســختی صــدور ویــزای تجــاری تایــوان بــرای بازرگانــان
ایرانــی و مشــکالت مــراودات بانکــی و نقلوانتقــال پــول
بیــن دو طــرف کــه میتــوان بــا تفاهمــات دوجانبــه آن را
حــل کــرد.

انـرژی

نجفیعــرب همچنیــن در مــورد تردیدهــای طــرف تایوانــی
در خصــوص مجازاتهــای آمریــکا پــس از تعامــل بانکــی
بــا ایــران گفــت :بهرغــم تردیدهــای غیرمنطقــی کــه در
جامعــه بینالملــل بــرای همــکاری بانکــی بــا ایــران وجــود
دارد ،قــرار اســت ،ســه بانــک ایرانــی در آینــدهای نزدیــک
در آلمــان شــعبه تاســیس و راهانــدازی کننــد .ایــن نشــان
میدهــد کــه مشــکلی از بابــت مــراودات مالــی بــا ایــران
وجــود نــدارد .ضمــن ایــن کــه برابــر توافقــات صــورت گرفتــه
در برجــام ،هیــچ محدودیتــی بــرای فعالیتهــای پولــی
ایــران وجــود نــدارد.
نجفیعــرب افــزود :تایــوان نیــز میتوانــد تعامــل بانکــی بــا
ایــران را از بانکهــای کوچــک آغــاز کنــد؛ بدیهــی اســت
کــه تجــار بــه دنبــال راههــای کمهزینــه بــرای انجــام
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اطــراف خــود چــه از طریــق تولیــد یــا ارائــه خدمــات
ترانزیتــی و حملونقــل باشــد .ضمــن اینکــه امکاناتــی کــه
هــماکنــون در حــوزه حمــلو نقــل دریایــی ایــران فراهــم
اســت ،موقعیــت اســتراتژیکی را بــرای کشــور مــا رقــم زده
اســت.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه بــازار گســترده منطقــه
طــرف تایوانــی را بــه حضــور فعالتــر در ایــران بــرای
ســرمایهگذاری و تولیــد محصــوالت مشــترک در تشــویق
کــرد.
در عیــن حــال نجفیعــرب آمادگــی اتــاق تهــران بــرای
پذیــرش هیاتهــای تجــاری از تایــوان را نیــز بــه معــاون
وزیــر اقتصــاد تایــوان اعــام کــرد.
برایتان فرش قرمز پهن میکنیم

روز تجاری ایران در تایوان برگزار شد

برای بازرگانان ایرانی فرش قرمز پهن
میکنیم

مبادلــه هســتند.
سرپرســت هیــات تجــاری اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه تعــداد
هیاتهایــی کــه پــس از شــکلگیری ســند برجــام راهــی
ایــران شــدهاند ،گفــت :پــس از برجــام ،حــدود  200هیــات
تجــاری از کشــورهای مختلــف بــه ایــران ســفر کردنــد و
نشســتهای متعــددی بــا حضــور ایــن هیاتهــا برگــزار
شــده اســت .امــا بــه نظــر میرســد تایــوان کمــی از ایــن
قافلــه عقــب مانــده اســت.
محمــود نجفیعــرب بــا بیــان اینکــه امنیــت ایــران در
منطقــه منحصربفــرد و مثالزدنــی اســت ،گفــت :ایــران
کشــور امنــی اســت و ایــن امنیــت ســبب شــده کــه بتوانــد
نقطــه اتکایــی بــرای تامیــن نیازهــای بازارهــای کشــورهای

خانــم «مــی وانــگ» ،معــاون وزیــر اقتصــاد تایــوان هــم در
ســخنرانی خــود اعــام کــرد کــه اطالعــات چندانــی نســبت
بــه وجــود چنیــن موانعــی در جریــان مــراودات اقتصــادی دو
طــرف نداشــته اســت.
او ضمــن اعــام آمادگــی بــرای تــاش در جهــت حــل ایــن
مشــکالت ،گفــت :قــول میدهــم کــه بــرای تجــار ایرانــی در
تایــوان فــرش قرمــز پهــن کنــم.
مــی وانــگ بــا تاکیــد بــر ارتقــا ســطح مناســبات تجــاری
ایــران و تایــوان گفــت :ایــن نخســتین بــار اســت کــه
ســمیناری در ایــن ســطح بــا موضــوع روابــط اقتصــادی
بــا ایــران برگــزار میشــود .پــس از لغــو تحریمهــا ،ایــن
نخســتین گام در جهــت افزایــش همکاریهــای ایــران و
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تایــوان اســت.
وانــگ بــا اشــاره بــه پیشــنهادات محمــود نجفیعــرب،
سرپرســت هیــات اعزامــی اتــاق تهــران بــه تایوان در نشســت
خصوصــی خــود بــا او ،گفــت :آقــای نجفیعــرب پیشــنهاداتی
در زمینــه تســهیل صــدور ویــزا بــرای بازرگانــان ایرانــی ،رفــع
موانــع مبــادالت بانکــی ،ســرمایهگذاری و ایجــاد امــکان
گشــایش فاینانــس مطــرح کردنــد کــه پیشــنهادات قابــل
تاملــی اســت .مــا نبایــد بــه ایــران تنهــا بــه عنــوان کشــور
دارنــده نفــت بنگریــم؛ بلکــه ایــران میتوانــد بــازار بزرگــی
بــرای تایــوان باشــد.
او در خصــوص درخواســت نجفیعــرب مبنــی بــر تســهیل
صــدور ویــزا گفــت :صــدور ویــزا نســبت بــه گذشــته اندکــی
آســانتر شــده امــا پیچیدگیهایــی در ایــن پروســه وجــود
دارد کــه دولــت بــرای آن راهحلهایــی خواهــد یافــت .بــا
ایــن حــال مــن تســهیل رونــد صــدور ویــزا را در دســتور کار
خــودم و مــورد پیگیــری بیشــتری قــرار میدهــم.
وانــگ ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا رفــع مشــکالت بانکــی،
تجــارت ایــران و تایــوان گســترش پیــدا کنــد.
جذابیتهای سرمایهگذاری در گردشگری و خودروسازی
در ادامــه محمدرضــا بختیــای ،معــاون امــور بینالملــل
اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز بــه معرفــی صنعــت گردشــگری
ایــران پراخــت و گفــت :عــاوه بــر صنایــع تولیــدی ،ایــران در
زمینــه صنعــت گردشــگری نیــز فعــال اســت و ظرفیتهــای
بســیاری دارد .فرهنــگ غنــی ،تاریــخ کهــن و جاذبههــای
طبیعــی مختلــف در سراســر ایــران ،ســرمایهگذاری در ایــن
بخــش را بســیار جــذاب و پربــازده ســاخته اســت.
محمدرضــا نجفیمنــش ،رییــس کمیســیون تســهیل
کســبوکار اتــاق تهــران نیــز کــه در ترکیــب هیــات
تجــاری ایــران در تایــوان حضــور دارد ،بــه مزیتهــای
ســرمایه گــذاری تایوانیهــا در صنعــت خــودرو و قطعــات
در ایــران اشــاره کــرد و گفــت :اکنــون چنــد شــرکت
بــزرگ بینالمللــی در زمینــه تولیــد خــودرو بــا ایــران
همــکاری میکننــد .صنعــت خــودرو فرصــت مناســبی بــرای
ســرمایهگذاری مشــترک تایــوان در ایــران اســت و بــا توجــه
بــه مزیتهــای موجــود و هماهنگــی دو طــرف ،اگــر تایــوان
اقــدام بــه ســرمایهگذاری مشــترک در ایــن حــوزه کنــد،
میتوانــد از شــرکتهای چینــی و کــرهای در بــازار ایــران
ســبقت بگیــرد.
نجفیمنــش همچنیــن در خصــوص تســهیل صــدور ویــزای
تایــوان بــرای تجــار ایرانــی ،ادامــه در صفحــه 14
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اخـــبــار کــوتـــــاه
دولت  ۲میلیارد یورو طرح آب و فاضالب واگذار
میکند
معــاون وزیــر نیــرو از واگــذاری حــدود  ۲میلیــارد یــورو طــرح
جدیــد آب و فاضــاب بــه بخــش خصوصــی خبــر داد و گفــت:
بــه زودی بیــش از  ۱۰۰پــروژه در قالــب قراردادهــای BOO
و  BOTواگــذار میشــود.
بهگــزارش خبرنــگار مهــر ،علیرضــا دائمــی ز در نشســت
بینالمللــی آب دربــاره آخریــن وضعیــت تکمیــل طــرح هــای
نیمــه کاره صنعــت آب و فاضــاب کشــور ،گفــت :در حــال
حاضــر حــدود  ۳۸۰طــرح بــزرگ آب و فاضــاب در کشــور
فعــال یــا در حــال ســاخت اســت و  ۶۰۰طــرح نیــز آمــاده
ســرمایهگذاری اســت.
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو بــا تاکیــد
بــر اینکــه بــا توجــه بــه پهنــاوری کشــور ایــران و شــرایط
آب و هوایــی متفــاوت آن ،بــرای تأمیــن آب و جمــعآوری
فاضــاب حجــم زیــادی از طرحهــا بــا کمــک شــرکتهای
دولتــی و خصوصــی در دســت انجــام اســت ،تصریــح کــرد:
هــم اکنــون  ۹۹.۹درصــد جمعیــت شــهری ،تحــت پوشــش
شــبکههای بهداشــتی قــرار دارنــد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه کالنشــهر تهــران
بیــش از  ۱۱میلیــون نفــر جمعیــت دارد و تصفیهخانههــای
 ۸و  ۷در جنــوب تهــران در حــال انجــام بــوده و ایــن طــرح
در واحدهــای جدیــد نیازمنــد ســرمایهگذاری اســت ،بیــان
کــرد :در مجمــوع میــزان ســرمایهگذاری در بخــش آب و
فاضــاب در دولــت یازدهــم یکهــزار و  ۷۰۰میلیــون یــورو
بــوده اســت.
دائمــی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون حــدود  ۲میلیــارد یــورو
طــرح بــرای واگــذاری بــه بخــش خصوصــی نیــز آمــاده اســت،
تاکیــد کــرد :از ایــن تعــداد ۷۱ ،پــروژه بــه روش  BOOآماده
واگــذاری اســت ،ضمــن آنکــه  ۳۱پــروژه نیــز بــه روش BOT
آمــاده واگــذاری بــه ســرمایه گــذاران اســت.
معــاون وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه گذاریهــای
خارجــی بایــد تــوام بــا انتقــال دانــش و فنــاوری باشــد،
خاطرنشــان کــرد :وزارت نیــرو نیــز تــاش میکنــد تــا
موانــع بانکــی و گمرکــی را بــرای حضــور بخــش خصوصــی و
ســرمایهگذار خارجــی رفــع کنــد.

قرارداد احداث  ۴نیروگاه حرارتی نهایی میشود
تســریع در اجرایــی کــردن کریــدور ســبز گمرکــی و نهایــی
کــردن قــرارداد احــداث  ۴نیــروگاه حرارتــی از ســوی مقامــات
مســئول ایــران و روســیه مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســفارت ایــران
در روســیه ،مهــدی ســنایی ســفیر کشــورمان در دیــدار
بــا شــوالف ،معــاون اول نخســت وزیــر فدراســیون روســیه
آخریــن وضعیــت همــکاری هــای اقتصــادی دوجانبــه
جمهــوری اســامی ایــران و فدراســیون روســیه را مــورد
بحــث و گفتگــو قــرار داد.
در ایــن مالقــات طرفیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه
مناســبات دوجانبــه اقتصــادی بــه ضــرورت تســریع در
اجرایــی کــردن کریــدور ســبز گمرکــی ،پــروژه تبــادل فصلــی
بــرق بیــن ســه کشــور ایــران ،روســیه و جمهــوری آذربایجان،
نهایــی نمــودن قــرارداد احــداث  ۴واحــد نیــروگاه حرارتــی در
ســفر آتــی معــاون وزیــر دارایــی روســیه بــه تهــران تاکیــد
کردنــد.
برگــزاری ســیزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک همکاری
هــای اقتصــادی در تهــران در مــاه دســامبر ،بررســی رونــد
انعقــاد موافقتنامــه تجــارت آزاد ،بررســی مشــکالت کنســولی
و روادیــد تجــاری ،همــکاری هــای کشــاورزی دوجانبــه بــا
تاکیــد بــر افزایــش تعــداد مجوزهــای صادراتــی محصــوالت
لبنــی ،آبــزی و پروتئینــی از دیگــر محورهــای مــورد گفتگــو
در جلســه ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در مســکو بــا
معــاون اول نخســت وزیــر فدراســیون روســیه بــود.
در ایــن مالقــات طرفیــن ضمــن اشــاره بــه افزایــش ۷۰
درصــدی حجــم مبــادالت تجــاری دوجانبــه در شــش ماهــه
نخســت ســالجاری و افزایــش تعــداد گردشــگران بــه مقاصــد
دو کشــور ،خواســتار رفــع موانــع تعرف ـهای و غیــر تعرف ـهای
توســعه مناســبات تجــاری دوجانبــه شــدند.
دور جدیــد مذاکــرات ایــران بــا مدیــران ارشــد شــرکت توتــال
فرانســه و شــل انگلیــس بــا محــور برگــزاری مناقصــات جدیــد
نفتــی در الجزایــر برگــزار خواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،همزمــان بــا برگــزاری پانزدهمین
نشســت مجمــع بینالمللــی انــرژی در الجزایــر مذاکــرات
جدیــد نفتــی ایــران بــا شــرکت شــل انگلیــس و توتــال
فرانســه برگــزار خواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس پیشبینــی میشــود فــردا و در حاشــیه

انـرژی
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برگــزاری پانزدهمیــن نشســت مجمــع بینالمللــی انــرژی،
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایــران بــا «پاتریــک پویــان»
مدیرعامــل توتــال فرانســه و «مایــک مولــر» معــاون معامــات
نفــت شــرکت شــل انگلیــس دیــدار و گفتگــو کنــد.
فــروش نفــت و مشــارکت در مناقصــات جدیــد طرحهــای
نفــت و گاز ایــران ،از مهمتریــن محورهــای گفتگوهــای
جداگانــه مقامــات کشــورمان بــا مســئوالن شــرکتهای شــل
و توتــال در الجزیــره خواهــد بــود.
علــی کاردر ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و معــاون
وزیــر نفــت اواســط شــهریورماه امســال هــم در نشســتی
خبــری بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن مناقصــه بینالمللــی
صنعــت نفــت کشــور در دوران پســابرجام ،گفتــه بــود :هفتــه
پایانــی مهرمــاه فراخــوان برگــزاری مناقصــه توســعه میــدان
نفتــی آزادگان جنوبــی برگــزار خواهــد شــد.
ایــن معــاون وزیــر نفــت همچنیــن با اشــاره بــه پیشــنهادهای
توتــال فرانســه بــرای مشــارکت در توســعه میــدان مشــترک
نفتــی آزادگان جنوبــی و فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی ،اعــام
کــرده اســت :تــا پایــان امســال قــرارداد توســعه  ۳میــدان
نفــت و گاز ایــران امضــا خواهــد شــد.
بــه گــزارش مهــر ،در شــرایط فعلــی بــه طــور متوســط روزانــه
ایــران حــدود  ۱۶۰تــا  ۲۰۰هــزار بشــکه نفــت بــه توتــال
فرانســه میفروشــد و بــه تازگــی قــراردادی بــرای فــروش
تــک محمولــه نفتخــام بــا شــل انگلیــس امضــا شــده اســت.
ایران و ژاپن قرارداد جدید مالی در
پتروشیمی امضا کردند
اولیــن قــرارداد تامیــن ســرمایه صنایــع پتروشــیمی ایــران
در دوره پســابرجام بــه ارزش  ۳۲۰میلیــون یــورو بــا یــک
شــرکت ژاپنــی امضــا شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،اولیــن قــرارداد تامین منابــع مالی
از بازارهــای بینالمللــی بــه شــکل کوتاهمدت(یوزانــس) در
بزرگتریــن هلدینــگ پتروشــیمی ایــران امضــا شــد .بــر ایــن
اســاس بــا معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری صنعــت
پتروشــیمی ایــران در کنفرانسهــای بینالمللــی مختلــف
همچــون کنفرانــس ژنــو ،ویــن ،برلیــن ،فرانکفــورت ،ایــن
ظرفیتهــا توانســت اعتمــاد موسســات بیمــه صادراتــی
و اعتباردهنــدگان بینالمللــی و بانکهــا را بــه صنایــع
پتروشــیمی ایــران جلــب کــرد.
در نهایــت ،اولیــن قــرارداد تامیــن منابــع مالــی در قالــب
یوزانــس از ژاپــن و تحــت پوشــش بیمــه صادراتــی  NEXIو
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قــرارداد منعقــده بــا «ماروبنــی» در اول ســپتامبر در توکیــو
ژاپــن بــه مبلــغ  ٣٢٠میلیــون یــورو بــه امضــاء رســید.
از ســوی دیگــر ،پیشبینــی میشــود بــا توجــه بــه مذاکــرات
و توافقهــای اولیــه انجــام گرفتــه ،حجــم ایــن قــرارداد بــا
افزایشــی حــدود دو برابــری بــه  ۶۴۰میلیــون یــورو افزایــش
یابــد.
در همیــن حــال ،پتروشــیمی هلدینــگ خلیــج فــارس،
اعــام کــرده اســت :تامیــن منابــع مالــی در قالــب یوزانــس
تــا ســقف یــک میلیــارد یــورو و تامیــن میانمــدت را بــرای
مبلــغ حــدود  ٥٠٠میلیــون یــورو در ســال جــاری محقــق
خواهــد شــد.
قراردادهــای تامیــن مالــی مذکــور ،بــدون وثیقــه گــذاری
قراردادهــای صادراتــی امضــا شــده اســت.
وزیر نفت :ایران و کنیا برای توسعه تجارت فرآورده
های نفتی آماده اند
تهــران -ایرنــا -وزیــر نفــت جمهــوری اســامی ایــران اعــام
کــرد بــا فراهــم شــدن شــرایط بهتــر بــرای توســعه همــکاری
ایــران و کنیــا در پــی رفــع تحریــم هــا 2 ،کشــور مــی تواننــد
در بخــش هــای مختلــف ماننــد تامیــن نفــت و فــرآورده هــای
نفتــی بــا یکدیگــر همــکاری کننــد.
بــه گــزارش وزارت نفــت« ،بیــژن زنگنــه» امروز (یکشــنبه) در
دیــدار بــا رییــس مجلــس نماینــدگان کنیــا گفــت :همــکاری
بــا آفریقــا از اولویــت هــای سیاســت خارجــی جمهــوری
اســامی ایــران اســت.
وی دربــاره توســعه روابــط  ٢کشــور ابــراز امیــدواری کــرد و
افــزود :در گذشــته نیــز تفاهــم هایــی بیــن  ٢کشــور وجــود
داشــت کــه بخــش کوچکــی از آن اجــرا شــد.
وی اضافــه کــرد :بــا برداشــته شــدن تحریــم ،شــرایط بهتــری
بــرای توســعه همــکاری فراهــم شــده اســت.
«جاســتین مووتــری» رییــس مجلــس نماینــدگان کنیــا،
دیــروز بــا رییــس مجلــس شــورای اســامی در یــک نشســت
خبــری شــرکت کــرد.
«علــی الریجانــی» در ایــن نشســت گفــت :موضــوع همــکاری
هــای دوجانبــه بــا کنیــا در زمینــه هــای گوناگــون اقتصــادی،
کشــاورزی ،صنعتــی ،نفــت و گاز ،تجهیــزات پزشــکی و
دارویــی بررســی شــد.
وی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه عالقــه کنیــا بــرای گســترش
روابــط بــا ایــران ،تمهیــدات الزم بــرای مذاکــره هیــات
پارلمانــی ایــن کشــور بــا برخــی وزیــران کشــورمان اندیشــیده

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــده اســت تــا زمینــه همــکاری هــای گســترده تــر اقتصادی
فراهــم شــود..
خطوط صادراتی نفت دو کشور به هم وصل میشود
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بینالملــل خبرگــزاری فــارس،
روز گذشــته زنگنــه وزیــر نفــت ایــران پــس از دیــدار بــا وزیــر
نفــت عــراق از توافــق دربــاره اتصــال خــط لولــه صادراتــی
نفــت دو کشــور خبــر داد .قــرار اســت صــادرات نفــت
عــراق از طریــق خــط لولــه و از مســیر ایــران انجــام شــود.
برخــی میگوینــد اگــر ایــن کار عملــی شــود عراقیهــا بــه
خلیجفــارس راه مییابنــد.
روز گذشــته  27ســپتامبر نخســتین روز از برگــزاری مجمــع
بینالمللــی انــرژی در الجزیــره بــود قــرار اســت ایــن
اجــاس تــا فــردا ادامــه داشــته باشــد .بعدازظهــر دیــروز
وزرای کشــورهای مختلــف شــرکتکننده در ایــن اجــاس
بــه اتاقهــای مذاکــره هدایــت شــدند تــا مذاکــرات دوجانبــه
و چندجانبــه داشــته باشــند.
وزیــر نفــت ایــران بــا اللعیبــی وزیــر نفــت عــراق دیــدار کــرد
و ماحصــل ایــن دیــدار توافــق بــرای اتصــال خطــوط لولــه
نفــت دو کشــور بــوده اســت.
امــروز بعدازظهــر قــرار اســت اجــاس غیررســمی اوپــک بــا
حضــور اعضــا در الجزیــره برگــزار شــود.
امضای هفت هزار میلیارد ریال قرارداد با سازندگان
ایرانی
عــاون وزیــر نفــت در امــور مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری
وزیــر نفــت دربــاره امضــای قــرارداد بــا ســازندگان داخلــی
گفــت :تاکنــون  52قــرارداد بــا ارزش نزدیــک بــه هفــت هــزار
میلیــارد ریــال بــا ســازندگان ایرانــی بــه امضــا رســیده اســت.
وی افــزود :در ایــن قراردادهــا قــرار اســت فنــاوری هــای
جدیــد بــه کشــور منتقــل شــود.
مقــدم یــادآوری کــرد :البتــه فنــاوری ســاخت برخــی
تجهیــزات صنعــت نفــت اکنــون در کشــور وجــود دارد امــا بــا
هــدف ارتقــای فنــاوری ،آنهــا نیــز در فهرســت تولیــد اقــام
 10گــروه کاالیــی قــرار داده شــده انــد.
وی دربــاره مشــارکت بــا خارجــی هــای در قراردادهــای
ســاخت داخــل گفــت :درایــن قراردادهــا ،بــا هــدف انتقــال
فنــاوری هــای جدیــد ،بــا شــرکت هــای خارجــی معتبــر
همــکاری مــی شــود کــه مــی تــوان بــه قــرارداد مربــوط بــه

ســاخت پمــپ هــای درون چاهــی اشــاره کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،طــرح بومــی ســازی  ١٠گــروه خانــواده
کاالهــا و تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت بــه دســتور
وزیــر نفــت بــا هــدف تقویــت توانمنــدی هــای داخلــی و
اتــکای بیشــتر صنعــت نفــت بــه محصــوالت ســازندگان
ایرانــی ،از اواخــر ســال  13٩٣در دســتور کار قــرار گرفــت.
ایــن  ١٠گــروه کاال شــامل ســاخت تجهیــزات ســرچاهی و
رشــته تکمیلــی درون چاهــی ،پمــپ هــای درون چاهــی،
انــواع متــه هــای حفــاری (صخــره ای ،الماســی ،مغــزه
گیــری) ،انــواع شــیرهای کنترلــی ،ایمنــی و تجهیــزات
جانبــی ،انــواع لولــه هــا (لولــه هــای جــداری بــدون درز از
 3.8تــا  ١٣اینــچ ،لولــه هــای جــداری بــا درز از  ٢٠تــا ٣٠
اینــچ ،لولــه هــای مغــزی ،لولــه هــای حفــاری و لولــه هــای
جریانــی بــدون درز بــاالی  ٦اینــچ) ،الکتروموتورهــای ضــد
انفجــار و دور متغیــر ،ماشــین هــای دوار (توربیــن ،کمپرســور
و پمــپ هــا شــامل پمــپ هــای گریــز از مرکــز) ،فوالدهــای
آلیــاژی ،ابزارهــای انــدازه گیــری حفــاری و ســاخت پیــگ
هــای هوشــمند اســت.
تأمین  ۲۰درصد از برق نهادهای دولتی با انرژی های
تجدیدپذیر الزامی شد
بــا صــدور مصوبــه ای از ســوی هیئــت وزیــران ،تأمیــن ۲۰
درصــد از بــرق نهادهــای دولتــی بــا انــرژی هــای تجدیدپذیــر
الزامــی شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،تــا امروز
تأمیــن بخشــی از بــرق مصرفــی نهادهــای عمومــی دولتــی و
غیردولتــی بــا اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیــر همچــون
نصــب پنــل هــای خورشــیدی بــه صــورت داوطلبانــه صــورت
مــی گرفــت و بســیاری از نهادهــای عمومــی دولتــی بــه ایــن
مســئله حتــی ورود هــم نکــرده انــد .امــا بــا تصویــب قانونــی
در هیئــت وزیــران ،از ایــن پــس تأمیــن  20درصــد از بــرق
نهادهــای دولتــی بــا انــرژی هــای تجدیدپذیــر الــزام شــد.
هیئــت وزیــران در جلســه بیســت و هشــتم شــهریورماه ســال
جــاری بــه پیشــنهاد وزارت نیــرو و بــه اســتناد بــه اصــل
یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران تصویــب کــرد:
 .1وزارتخانــه هــا ،موسســات و شــرکت هــای دولتــی و
نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــر اســاس فهرســتی که توســط
وزارت نیــرو تعییــن و اعــام خواهــد شــد ،موظفنــد طــی دو
ســال حداقــل بیســت درصــد بــرق مصرفــی ســاختمانهای

انـرژی
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خــود را از انــرژی هــای تجدیدپذیــر تأمیــن نماینــد.
 .2وزارت نیــرو موظــف اســت تعرفــه بــرق مصرفــی موضــوع
بنــد ( )1را بــر اســاس نــرخ خریــد تضمینــی بــرق از
نیروگاههــای تجدیدپذیــر تعییــن نمایــد.
ایــن مصوبــه روز گذشــته بــا امضــای «اســحاق جهانگیــری»
معــاون اول رئیــس جمهــور بــه تمامــی وزارتخانــه هــا،
موسســات و شــرکت هــای دولتــی و نهادهــای عمومــی
غیردولتــی ابــاغ شــد.
برگزاری مناقصه قراردادهای جدید نفتی به تعویق
افتاد
درحالیکــه قــرار بــود نخســتین مناقصــه قراردادهــای جدیــد
نفتــی هفتــه آخــر مهرمــاه برگــزار شــود ،ایــن مناقصــه بــا
تاخیــر هفــت تــا  10روزه،در آبــان مــاه برگــزار خواهــد شــد.
علــی کاردر ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران در
گفتوگــو بــا ایســنا بــا تاییــد ایــن خبــر ،بــا اشــاره بــه
درخواســت ارائــه مــدرک از شــرکتهای بینالمللــی بــه
ت ملــی نفــت
منظــور شــرکت در مناقصــات قــراردادی شــرک 
گفــت :ایــن شــرکتها هنــوز مــدارک خــود را نفرســتادند،
البتــه آگهــی درخواســت ارائــه مــدرک قــرار بــود ایــن هفتــه
منتشــر شــود امــا بــه تعویــق افتــاد و ایــن درخواســت هفتــه
آینــده بــه صــورت رســمی منتشــر مــی شــود .پــس از ارائــه
مــدارک و اطالعــات از ســوی شــرکتها ،شــرکت ملــی نفــت
ایــران نســبت بــه ارزیابــی متقاضیــان اقــدام و فهرســت
شــرکتهای مــورد تاییــد خــود را اعــام مــی کنــد.
وی در مــورد برگــزاری نخســتین دور مناقصــه گفت :قــرار بود
نخســتین دور مناقصــه در هفتــه اخــر مهرمــاه برگــزار شــود
امــا بــا توجــه بــه تاخیــر یــک هفت ـهای کــه در درخواســت
ارائــه مــدرک بــه وجــود آمــد احتمــاال نخســتین مناقصــه
یــک هفتــه تــا  10روز بــه تعویــق بیفتــد و در آبــان مــاه
برگــزار شــود و شــرکت هــای تاییــد شــده از ســوی شــرکت
ملــی نفــت ایــران مــی تواننــد در مناقصــه شــرکت کننــد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکــه نخســتین
میدانــی کــه بــه مناقصــه گذاشــته خواهــد شــد میــدان
آزادگان جنوبــی اســت گفــت :هنــوز بــرای میــدان هــای
بعــدی تصمیمــی گرفتــه نشــده اســت بایــد ابتــدا بررســی
کنیــم کــه اســتقبال از میــدان اول بــه چــه صــورت خواهــد
بــود.

دستاوردهای آبی ایران در  ٤٠کشور دنیا

بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،تاکنــون بیــش از  40کشــور در دنیــا از
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محصــوالت صنعــت و خدمــات فنــی و مهندســی شــرکتهای
مشــاور ،پیمانــکار و تولیدکننــده بهــره بردنــد.
بهگــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان امــروز در آییــن
پایانــی دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی آب و فاضــاب
گفــت :نمایشــگاه آب و فاضــاب ســال بــه ســال نشــانگر
موفقیتهــای بیشــتر و بزرگتــر صنعــت آب و فاضــاب
در صحنــه ملــی و بینالمللــی اســت.
وزیــر نیــرو گفــت :شــرکتهای خصوصــی پشــتوانه اصلــی
فعالیتهــای مــا در وزارت نیــرو هســتند.
وی بــا تبریــک ایــن موفقیــت بــه همــه دســت انــدرکاران
صنعــت آب و فاضــاب در بخــش دولتــی و خصوصــی گفت:
شــرکتهای خصوصــی پشــتوانه اصلــی فعالیتهــای مــا
در وزارت نیــرو هســتند.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه حضــور پررنــگ شــرکتهای
خارجــی در ایــن نمایشــگاه گفــت :ایــن امــر نشــانگر توجــه
روزافــزون آنهــا بــه بــازار ایــران اســت کــه امــکان مذاکــره
و تبادلنظــر را بیــن شــرکتهای ایرانــی و خارجــی را
فراهــم میکنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :اقداماتــی کــه بــرای انتقــال
تکنولــوژی صــورت گرفتــه حاصــل برپایــی ایــن نمایشــگاه
طــی ســالهای گذشــته اســت.
گسترش همكاري بانكهاي سينا و مسقط عمان
همكاريهــاي بانــك ســينا و بانــك مســقط عمــان در
زمينههــاي مختلــف بانكــي گســترش يافــت .بــه گــزارش
روابــط عمومــي بانــك ســينا ،پيــرو بازديــد مديــر امــور
بينالملــل ايــن بانــك از چنــد بانــك عمانــي ،حســابهاي
يورويــي و ريــال عمانــي بانــك ســينا نــزد بانــك مســقط
عمــان فعــال شــد .بــر اســاس ايــن گــزارش ،از ايــن پــس
امــكان ابــاغ اعتبــارات اســنادي صــادره توســط بانــك
ســينا ،صــدور انــواع ضمانتنامههــاي ارزي ،ترتيبــات
پرداختهــا و ابــاغ اعتبــارات اســنادي در خصــوص
صــادرات ايــران بــه عمــان فراهــم اســت .همچنيــن در
نتيجــه ايــن ديدارهــا ،امــكان ارائــه تســهيالت در خصــوص
دســتور پرداختهــاي مشــتريان مرتبــط بــا واردات چــه
از عمــان و چــه خــارج از عمــان فراهــم شــد .شــايان
ذكــر اســت مقدمــات افتتــاح حســاب در بانــك نــزوي
( )Nezwaنيــز فراهــم گرديــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نــرخ ارز کــه خــود میتوانــد موجــب مــوج گرانــی شــود
و افزایــش تــورم شــود و ...تنهــا بخــش کوچکــی از ایــن
تاثیــرات اســت .بایــد توجــه داشــت بــه دلیــل رابطــهی
ن روا بــا همدیگــر و رابطــه نــرخ برابــری پــول
ارزهــای جهــا 
ملــی بــا ارزهــای جهــان روا بــا محوریــت دالر نــرخ ارز مـی
ن کننــدهای در اقتصــاد داشــته
توانــد نقــش بســیار تعیی ـ 
باشــد و در ایــن بیــن بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
بــه عنــوان بــزرگتریــن بازیگــر ارز و بــازار ارز بــه دلیــل
تزریــق درآمدهــای ناشــی از فــروش نفــت بایــد بــه گونـ ه ای
ایــن نــرخ را تعییــن کنــد کــه مصلحــت اقتصــاد ملــی در آن
رعایــت و دیــده شــود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران:

بــه صــورت کلــی در تعییــن نــرخ ارز چــه روش
هایــی وجــود دارد؟
روشهــای مختلفــی وجــود دارد؛ یکــی نــرخ ثابــت و میــخ
کــوب روی یــک عــددی اســت ،یــک عــددی را انتخــاب
مــیکننــد و میگویــد نــرخ مــا ایــن اســت؛ یکــی دیگــر
قیمــت شــناور اســت کــه سیســتم مــا هــم فعــا مدیریــت

از دولت انتظار می رود که
به وعده یکسان سازی نرخ
ارز عمل کند

باوجــود درخواســت فعــاالن اقتصــادی و حتــی اعــام
آمادگــی مســئوالن دولتــی بــرای یکســان ســازی نــرخ ارز
در کشــور هنــوز ایــن مهــم اتفــاق نیفتــاده اســت؛ دربــاره
مشــکالت پیــش روی آزادســازی نــرخ ارز در کشــور و زمــان
عملیاتــی شــدن آن ،وب ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی
تهــران گفــت و گویــی را بــا محســن بهرامــی ارض اقــدس
رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت اتــاق تهــران انجــام داده
اســت کــه در ذیــل مــی خوانیــد.
نرخ ارز چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟
نــرخ ارز بــه دلیــل نقــش لنگــری و حساســیتی کــه در
اقتصــاد دارد ،ازجنبههــای مختلفــی حائــز اهمیــت اســت.
بحــث تاثیــر نــرخ ارز در قیمــت تمــام شــدهی محصــوالت
وارداتــی ،مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی ،نقــش روانــی

در بحث فریز نفتی
باید به شرایط قبل
تحریمها برگردیم
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه
مطــرح شــدن بحــث فریــز نفتــی گفــت :مــا بایــد بــه
شــرایط قبــل از تحریــم هــا برگردیــم و براســاس آن در
اپــک مذاکــره کنیــم و ببینیــم چــه سیاســت هایــی را
میتــوان اتخــاذ کــرد.
حســین امیــری خامکانــی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،بــا
اشــاره بــه مطــرح شــدن بحــث فریــز نفتــی و پیشــنهادات

انـرژی
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شــناور اســت؛ در ایــن روش نــرخ میتوانــد متناســب بــا
عرضــه و تقاضــا باالپاییــن شــود .روش دیگــر هــم رهاســازی
و آزادســازی نــرخ ارز نســبت بــه بــازار اســت کــه در کشــور
مــا نمیتوانــد مصــداق داشــته باشــد ،چراکــه نقــش ســهم
ارز دولتــی در بــازار بســیار زیــاد اســت؛ فلــذا نمــیتوانیــم
بگوییــم کــه فقــط بــه تولیــد و عرضــه و تقاضــا ســپرده
ماجــرا و تعییــن نــرخ ســپرده شــود .بنابرایــن بــا نگــرش
بــه همــه ایــن نکاتــی کــه عــرض کــردم بایــد ببینیــم کــه
مصلحــت اقتصــاد ملــی مــا چیســت.
در مــاه هــای گذشــته بارهــا دولــت و مســئوالن
دولتــی از یکســان ســازی نــرخ ارز صحبــت بــه میان
آورده انــد ،فکــر مــی کنیــد چــه زمانــی ایــن مهــم
کــه خواســته بخــش خصوصــی نیــز هســت اتفــاق
خواهــد افتــاد؟
وعــده دولــت ایــن بــوده کــه در ســال  95ایــن موضــوع
محقــق شــود .مــن فکــر میکنــم کــه چــون در ســال آخــر
دوره اول دولــت یازدهــم (دولــت تدبیــر و امیــد) هســتیم
عربســتان در ایــن زمینــه گفــت :عربســتان زمانــی کــه
بحــث فریــز نفتــی را مطــرح مــی کــرد زمانــی بــود کــه
مــا در تحریــم قــرار داشــتیم ،فــروش نفتمــان پاییــن آمــده
بــود و تولیــد هــم زیــر یــک میلیــون بشــکه در روز بــود.
وی افــزود :در عــوض عربســتان و متاســفانه عــراق تولیــد
خــود را افزایــش داده و جــای مــا را در اپــک گرفتنــد امــا
بــه محــض اینکــه برجــام بــه ثمــر رســید و جنــگ نفتــی
بــرای آنهــا جــواب نــداد ،مســاله فریــز نفتــی را مطــرح
کردنــد ،یعنــی اینکــه هــر کشــوری در هــر ســطحی اســت
همــان جــا بمانــد.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت :ایــن کار
خیلــی ظالمانــه اســت کــه بگوییــم عربســتان  13میلیــون
بشــکه و مــا هــم  700تــا  800بشــکه فریــز کنیــم .در
حالــی کــه بحــث مــا ایــن اســت کــه بــه شــرایط قبــل از
تحریــم هــا برگردیــم ،شــرایطی کــه عربســتانی هــم تولیــد
و صادراتشــان را کــم کننــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :عربســتان هــم بایــد تولیــد را
کاهــش دهــد و مــا هــم بــه ســمتی برویــم کــه شــرایط
قبــل از تحریــم هــا بــوده و براســاس همــان سیاســت هــا
در اپــک مذاکــره کنیــم.
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و رئیسجمهــور محبــوب کشــور هــم تــا کنــون اصــرار
داشــتند کــه وعدههایــی کــه اعــام کــرده انــد ،محقــق
شــود انتظــار بهحقــی اســت کــه حتمــا ایــن وعــده هــم
ل آخــر (تــا پایــان ســال) انجــام گیــرد؛ البتــه مطلــع
در ســا 
هســتیم کــه ایــن اتفــاق مهــم در کشــور نیازمنــد یــک
بسترســازی مناســب و پیــشنیازهــای مهــم اســت؛ ازجملــه
برخــورداری از منابــع کافــی ارزی بــرای اینکــه وقتــی نــرخ
ارز روی هــر پایـه ای مشــخص شــد ،آن موقــع بتوانــد همــه
تقاضاهــا را روی آن قیمــت پاســخگو باشــد .زیــرا اگــر دولــت
و بانــک مرکــزی نتواننــد نــرخ ارز را روی نرخــی کــه بــه
ک نرخــی اعــام میکننــد ،نگــه دارد ،دوبــاره نــرخ
عنــوان تـ 
شکســته میشــود و چنــد نرخــی و دو نرخــی ممکــن اســت
دوبــاره شــکل بگیــرد و شــاهد بــی ثباتــی در بــازار باشــیم؛
بــرای فــرار از ایــن وضعیــت الزم اســت کــه پشــتوانه و منابع
کافــی بــرای پاســخگویی بــه همــه تقاضاهــا وجــود داشــته
باشــد و دولــت و بانــک مرکــزی پیــش بینــی هــای الزم را
انجــام دهنــد.
بــه جــز ایــن مــورد از نظــر بیــن المللــی هــم
آیــا پیــش نیازهایــی بــرای تــک نرخــی شــدن و
یکســان ســازی وجــود دارد؟
بلــه بایــد شــرایط بــرای نقــل و انتقــال مالــی و ارزی بــه
ت
کشــور تســهیل شــده باشــد و پرداخــت هــا و دریافــ 
هــای ارزی از کشــور بــه کشــورهای دیگــر و برعکــس بــه
ســادگی فراهــم باشــد و منابــع بلوکــهشــدهی کشــور در
ســایر نقــاط دنیــا کــه خــودش یــک عــدد بزرگــی اســت،
آزاد شــوند .در همیــن زمینــه توســعه روابــط بینالمللــی،
رفــع موانــع سیاســی ،اجــرای کامــل برجــام ،و مقــررات
بینالمللــی ماننــد  FATFو امثالهــم ضــرورت اســت؛ از
طرفــی هــم بایــد شــاهد اصــاح ســاختار بانکــی کشــور،
تجهیــز بانــک مرکــزی بــه دانــش روز و کارشناســی نــرم
افــزاری و ســختافزاری بــرای انجــام فعالیتهــای بیــن
المللــی ارزی باشــیم .مــا بایــد بــه گونــه ای قــدم برداریــم
کــه بتوانیــم ســرمایه هــای خارجــی را جــذب کنیــم؛ واقعــا
مــا فکــر میکنیــم بــا توجــه بــه مشــکلی کــه بــرای قیمــت
نفــت پیــش آمــده و کاهــش جــدی درآمدهــای نفتــی،
توســعه صــادرات غیرنفتــی و افزایــش تولیــدات داخلــی
بایــد اولویــت کشــور باشــد و ایــن مهــم بــا جــذب ســرمایه
گــذاری خارجــی و داخلــی و پررنــگ شــدن حضــور بخــش
خصوصــی در اقتصــاد کشــور ممکــن خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران چهار میلیارد مترمکعب گاز
صادر کرد
بــه گــزارش ایرنــا ،بــا افزایــش تولیــد گاز در پــارس جنوبــی،
ظرفیــت صــادرات گاز نیــز باالرفتــه و زمینــه بــرای صــدور
پایــدار ایــن حامــل انــرژی فراهــم شــده اســت.
در ســال هــای گذشــته بــه علــت کمبــود گاز در کشــور،
صــادرات گاز بــا نوســان هایــی همــراه بــود امــا بــا بهــره
بــرداری از فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی ،ایــن مشــکل
برطــرف شــده اســت.
بــه گــزارش وزارت نفــت« ،مهــدی جمشــیدی دانــا» مدیــر
دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران بــا تشــریح وضعیــت
صــادرات گاز کشــور ،گفــت :در  ٦مــاه نخســت امســال ،ســه
میلیــارد و  ٩٢٠میلیــون مترمکعــب گاز صــادر شــده اســت.
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران افــزود :حجــم
صــادرات گاز ایــران در مــدت یادشــده نســبت بــه مــدت
مشــابه پارســال  3.4درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد.
وی ادامــه داد :حجــم واردات گاز نیــز در ایــن مــدت کاهــش
 25.1درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال را ثبــت
کــرده اســت.
جمشــیدی دانــا دربــاره حجــم تزریــق گاز بــه میــدان هــای
نفتــی گفــت :در بــازه زمانــی یادشــده ،بیــش از  ٦میلیــارد
مترمکعــب گاز تــرش بــه مخــازن آغاجــاری تزریــق شــده
اســت.
بــه گفتــه مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران ،در
نیمــه نخســت امســال بیــش از دو میلیــارد مترمکعــب گاز
شــیرین نیــز بــه مخــازن نفتــی تزریــق شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در زمــان یادشــده بیــش از یــک میلیارد
مترمکعــب گاز بــه مخــازن ذخیــره ســازی شــوریجه و
ســراجه تزریــق شــده اســت ،گفــت :میــزان ذخیــره ســازی
گاز ،نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال شــاهد افزایــش ١٧
درصــدی بــوده اســت.
جمشــیدی دانــا دربــاره گازرســانی بــه نیــروگاه هــا نیــز
گفــت :در نیمــه نخســت امســال بــا  8.2درصــد افزایــش
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ٣٩ ،میلیــارد مترمکعــب
گاز بــه ایــن بخــش از مصــرف تحویــل شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،در  ٦مــاه نخســت امســال بیــش از ١٠٢
میلیــارد مترمکعــب گاز از مجمــوع منابــع کشــور برداشــت

شــده کــه ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال
بیــش  9.1درصــد افزایــش داشــته اســت.
ایــران اکنــون بــه ترکیــه گاز صــادر کــرده و بــا جمهــوری
آذربایجــان ،گاز را ســوآپ مــی کنــد.
همچنیــن کشــورمان بــا تهاتــر گاز بــا ارمنســتان بــه ایــن
کشــور گاز صــادر کــرده و در مقابــل بــرق تحویــل مــی
گیــرد.
ایــران بــا وجــود برخــورداری از منابــع گازی عظیــم،
از ترکمنســتان گاز وارد مــی کنــد کــه در بخــش هــای
شــمالی و شــمال شــرقی کشــور مصــرف مــی شــود.

امضاي 11سند همكاري ميان
ايران و روسيه
مهــدي ســنايي ســفير ايــران در روســيه در نشســت هيــات
ايرانــي بــه رياســت سيدحســن هاشــمي وزيــر بهداشــت و
هيــات روســي بــا حضــور ســرگئي تســيب معــاون وزارت
صنايــع و تجــارت روســيه كــه در آن 11ســند همــكاري در
حــوزه ســامت بيــن بخشهــاي خصوصــي دو كشــور امضــا
شــد ،گفــت :تبــادل هياتهــا نــه تنهــا در ســطح عالــي بلكــه
در عرصههــاي اســتاني ،منطقهيــي و بازرگانــي جريــان دارد
و در حــال افزايــش اســت .ســنايي افــزود :حســن روحانــي
و والديميــر پوتيــن روســاي جمهــوري ايــران و روســيه
تاكنــون 9بــار ديــدار و چنديــن مذاكــره تلفنــي انجــام
دادهانــد كــه اهميــت زيــادي دارد و نشــان ميدهــد رونــد
توســعه همكاريهــا پايدارتــر و پرشــتابتر خواهــد شــد.
ازســوي ديگــر همكاريهــاي گســتردهيي در عرصههــاي
علمــي ،آموزشــي و فنــاوري نيــز بيــن دو كشــور جريــان دارد.
بــه گــزارش ايرنــا ،ســفير ايــران همچنيــن بااشــاره بــه رشــد
ارزش روابــط اقتصــادي دو كشــور گفــت :درحالــي كــه بهــاي
نفــت 50درصــد كاهــش يافتــه اســت ،امــا حجــم مبــادالت
بازرگانــي ايــران و روســيه 70درصــد بيشــتر شــده كــه نشــانه
بســيار خوبــي از پوياييهــا در ايــن عرصــه اســت.
ســنايي در پايــان بااشــاره بــه امضــاي 11ســند بيــن
بخشهــاي خصوصــي دو كشــور در حــوزه ســامت گفــت كه
از مدتهــا پيــش برنامــه حضــور و مذاكــرات وزيــر بهداشــت
ايــران در مســكو را برنامهريــزي كــرده بوديــم و همكاريهــاي
پيــش رو براســاس توافقهــاي انجــام شــده بــراي توســعه
هــر چــه بيشــتر روابــط تهــران و مســكو بســيار اهميــت

انـرژی
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فردا،دومین مزایده بزرگ
خصوصی سازی امسال/نرخ
پایه  15000میلیارد ریال است
تهــران -ایرنــا -مشــاور رییــس کل ســازمان خصوصــی
ســازی گفــت :پــس از مزایــده بــزرگ  15شــهریورماه،
کــه بزرگتریــن واگــذاری ایــن ســازمان در ســال  95بــود،
فــردا (دوشــنبه دوازدهــم مهرمــاه)  9بنــگاه و شــرکت بــا
قیمــت پایــه تقریبــی  15هــزار میلیــارد ریــال عرضــه
خواهنــد شــد.
«ســید جعفــر ســبحانی» روز یکشــنبه در گفــت وگــو
بــا ایرنــا اظهــار داشــت :قــرار اســت در مزایــده فــردا
 100درصــد ســهام چهــار کشــتارگاه در شــهرهای
اقلیــد (فــارس) ،یاســوج ( کهگیلویــه و بویــر احمــد)،
ایــام و جونقــان (شــهرکرد) در مجمــوع بــه ارزش 450
میلیــارد ریــال 92 ،درصــد ســهام شــرکت بــزرگ نســاجی
قائمشــهر بــه قیمــت پایــه  290میلیــارد ریــال ،مجتمــع
صنعتــی اســفراین بــا قیمــت پایــه  11هــزار میلیــارد
ریــال ،شــرکت لولــه گســتر اســفراین بــا قیمــت پایــه دو
هــزار و  750میلیــارد ریــال ،شــرکت پیمانــکاری کارهــای
زیربنایــی آب (پیمــاب) بــه قیمــت پایــه  490میلیــارد
ریــال و  20درصــد ســهام باقــی مانــده شــرکت پاالیــش
پارســیان ســپهر بــه قیمــت پایــه  130میلیــارد ریــال
عرضــه خواهنــد شــد.
وی افــزود :حصــه نقــدی دو مجتمع موجود در شهرســتان
اســفراین کــه قیمــت باالیــی دارنــد 10 ،درصــد بــوده و
اقســاط شــان هفــت ســاله اســت.
حصــه نقــدی مبلغــی اســت کــه برنــدگان مزایــده بایــد در
ابتــدا و پیــش از انعقــاد قــرارداد پرداخــت کننــد.
ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد :شــرکت پیمــاب بــا
حصــه نقــدی  25درصــد و باقــی مانــده آن در اقســاط
یــک ســاله ،نســاجی قائمشــهر بــا حصــه نقــدی پنــج
درصــد و پرداخــت اقســاط هشــت ســاله و کشــتارگاه هــا
بــا حصــه نقــدی پنــج درصــد و باقــی مانــده در اقســاط
هشــت ســاله بــه مزایــده گذاشــته مــی شــوند.
وی گفــت :کشــتارگاه هــا و مجتمــع هــای اســفراین و
شــرکت پاالیــش پارســیان بــرای نخســتین بــار بــه مزایده
گذاشــته مــی شــوند و قــرار اســت در آخــر وقــت اداری
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امــروز آخریــن فرصــت بــرای متقاضیــان شــرکت در
مزایــده اســت تــا بــا فیــش واریــزی ســه درصــد «ســپرده
نقــدی» همــراه بــا پاکــت پیشــنهاد قیمــت خــود بــه ایــن
ســازمان مراجعــه کننــد.
ســبحانی افــزود :بازگشــایی پاکــت هــا از ســاعت  14فــردا
( دوشــنبه ) انجــام مــی شــود و پــس از مشــخص شــدن
برنــدگان ،مطابــق قانــون ،ســازمان خصوصــی ســازی
حداکثــر در مــدت دو هفتــه بایــد اســامی برنــدگان را در
ســایت ســازمان اعــام و بــه برنــدگان طــی نامــه ای ابــاغ
کنــد؛ ایــن موضــوع پــس از انجــام اســتعالم هــای مربوطه
و محــرز شــدن نداشــتن بدهــی از ســوی برنــدگان ،بــه
ایــن ســازمان انجــام مــی شــود.
بــه گفتــه وی ،پــس از اعــام نتیجــه ،برنــدگان تــا  20روز
کاری فرصــت دارنــد کــه حصــه نقــدی را بپردازنــد ( البتــه
ســه درصــد آن پیشــتر در قالــب ســپرده نقــدی پرداخــت
شــده و کســر مــی شــود) و در غیــر ایــن صــورت ،ســپرده
نفــر دوم جایگزیــن خواهــد شــد.
مشــاور رییــس کل ســازمان خصوصــی ســازی تصریــح
کــرد :پیــش از آغــاز بــکار دولــت یازدهــم ،در مــدت
12.5ســال (از ســال  )80مجمــوع واگــذاری انجــام شــده
بــه بخــش خصوصــی واقعــی  18درصــد بــود ،امــا ایــن
آمــار در ســه ســال گذشــته بــه حــدود  38درصــد (بیــش
از دو برابــر) رســید؛ ایــن در حالــی اســت کــه فقــط در
ســال  93بیــش از  85درصــد واگــذاری هــای انجــام شــده
بــه بخــش خصوصــی واقعــی بــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،بزرگتریــن واگــذاری ســازمان خصوصی
ســازی در ســال  95در پانزدهــم شــهریورماه گذشــته،
مزایــده یکصــد جایــگاه ســوخت بــه انجــام رســید کــه از
ســاعت  14آغــاز و تــا ســاعت  20همــان روز بــه طــول
انجامیــد و در مجمــوع  333پاکــت پیشــنهاد قیمــت
رســید.
ارزش واگــذاری هــا در ایــن مزایــده تاریخــی نزدیــک بــه
 3500میلیــارد ریــال ( 350میلیــارد تومــان) بــود.
پیــش تــر رییــس کل ســازمان خصوصــی ســازی کشــور
اعــام کــرده بــود ،واگــذاری هــای انجــام شــده در طــول
15ســال گذشــته در ایــن ســازمان در مجمــوع بــه ارزش
یکهــزار و  420میلیــارد ریــال بــوده از جملــه در قالــب
واگــذاری بــه عمــوم مــردم ،رد دیــون و ســهام عدالــت
صــورت گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کنفرانس نفت  2016با
محوریت تشکلهای صنعت
نفت برگزار میشود
کنفرانــس نفــت بــرای نخســتین بــار بــه همــت تشــکلهای
بخــش خصوصــی نفــت ایــران بــا دعــوت از بخــش
تصمیمگیــری حاکمیــت بــرای همتایابــی بیــن المللــی در
صنایــع پیمانــکاری ،ســرمایهگذاری و ســاخت تجهیــزات و
تجــارت بیــن المللــی طراحــی و برگــزار میشــود.
بــه گــزارش ایلنــا از ســتاد خبــری کنفرانــس نفــت ،2016
ایــن کنفرانــس کــه بــه منظــور حــل موضوعــات و مســائل
بخــش خصوصــی صنعــت نفــت خواهــد بــود در راســتای
حــل مســائل و موضوعــات تشــکل هــای بخــش خصوصــی
اســت تــا قبــل از برگــزاری کنفرانــس نفــت  2017کــه در
بهمــن مــاه امســال برگــزار مــی شــود ،ایــن موضوعــات
بخــش خصوصــی مــورد ارزیابــی و حــل و فصــل قــرار
بگیــرد .

نقش اوپک در بازار بینالمللی
احیا شد

مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی بــا اشــاره
بــه تصمیمــی کــه شــب گذشــته توســط اعضــای اوپــک
مبنــی بــر ســهمیهبندی تولیــد اتخــاذ شــده گفــت
کــه بــا اجــرای ایــن تصمیــم نقــش اوپــک در بــازار

انـرژی

شماره پنجاه یک //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود و پنج

بنابرایــن گــزارش ،تشــکل هــای بخــش خصوصــی در زمینه
صنایــع پاییــن دســتی و میــان دســتی صنعــت نفــت در این
کنفرانــس حضــور خواهنــد یافــت و موضوعاتــی از قبیــل
رگوالتــوری صنعــت نفــت ،بحــث خــوراک و تبعــات آن
بحــث مالیــات هــا و فضــای کســب و کار و موضــوع تامیــن
مالــی شــرکت هــای خصوصــی مــورد بحــث و تصمیــم
گیــری نهایــی قــرار مــی گیــرد.
برگــزار کننــدگان ایــن مراســم و پــی گیــری موضوعــات
بخــش خصوصــی بــا هدایــت هفــت تشــکل صنعــت نفــت و
گاز و پتروشــیمی اســت کــه ایــن هفــت تشــکل عبارتنــد از:
انجمــن صنفــی شــرکت هــای مهندســی و ســاخت صنایــع
نفــت و نیــرو ،انجمــن شــرکت هــای مهندســی و پیمانکاری
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعتــی ایــران ،انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران ،اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی ایــران ،انجمــن صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران و انجمــن صنفــی کارفرمایــی
صنعــت پتروشــیمی بــه همــراه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی بــرای برگــزاری کنفرانــس نفــت در
مهرمــاه برنامه-ریــزی کردنــد تــا از ایــن طریــق زمینــ ه
ســازی توســعه کســب وکارهــای بخــش خصوصــی ایــران

بــا شــرکتهای معتبــر بینالمللــی در صنعــت نفــت ،گاز،
پاالیــش و پتروشــیمی شــکل بگیــرد.
تــا بــه حــال بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه قبــل از
برگــزاری کنفرانــس نفــت ،جلســاتی در شــورای گفتوگــو
در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و کشــاورزی و
شــورای رقابــت در مرکــز ملــی رقابــت برگــزار شــده
اســت کــه نتیجــه آن مســجل شــدن ایجــاد رگوالتــوری
(تنظیم¬کننــده بخشــی) نفــت و صنایــع مرتبــط و وابســته
بــه آن بــود .
همچنیــن در ادامــه جلســات شــورای گفــت وگــو بحــث
تامیــن مالــی و مســاله تامیــن تضامیــن مطــرح گردیــد و
بدیــن واســطه جلســه ای در صنــدوق توســعه ملــی برگــزار
شــد تــا بــرای تامیــن مالــی تشــکل هــا و شــرکت هــای
زیــر مجموعــه آنهــا تدابیــری اندیشــیده شــود.
دومیــن کنفرانــس نفــت امســال کــه  11تــا  13بهمــن
ســال  95در مرکزهمایــش هــای بیــن المللــی صــدا وســیما
بــا نــام کنفرانــس نفــت  2017برگزارمــی شــود در ســطح
بیــن المللــی و بــا حضــور گســترده شــرکت هــای صاحــب
نــام خارجــی خواهــد بــود ،لــذا ایــن کنفرانــس نفــت 2016
پیــش زمینــه برگــزاری کنفرانــس نفــت  2017اســت.

بینالمللــی احیــا میشــود.
پمهــران امیرمعینــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان
اینکــه عربســتان در نهایــت شــرایط ایــران را پذیرفــت،
گفــت :عربســتان در نهایــت پذیرفــت کــه ایــران خــارج از
طــرح فریــز نفتــی قــرار بگیــرد و ســطح تولیــد خــود را تــا
حــد قابــل قبولــی افزایــش دهــد .طبــق گفتههــای وزیــر
نفــت کشــورمان ایــران تصمیــم دارد روزی چهــار میلیــون
بشــکه نفــت تولیــد کنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تصمیــم اوپــک دربــاره
ســهمیهبندی تولیــد یــک توافــق تاریخــی و نقطــه
عطفــی بــرای اوپــک محســوب میشــود ،اظهــار کــرد:
ایــن تصمیــم اوپــک ایــن عالمــت را بــه بــازار میدهــد
کــه در درون اوپــک اجمــاع حاصــل شــده و اوپــک
میتوانــد بــازار را تنظیــم کنــد.
مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی در
مــورد آثــار تصمیــم مذکــور گفــت :آثــار کوتــاه مــدت
ســهمیهبندی تولیــد ،افزایــش قیمــت اســت و آثــار
بلندمــدت آن در بــازار بعــد از مشــاهده از بیــن رفتــن

مــازاد تولیــد مشــخص میشــود.
امیرمعینــی بــا تأکیــد بــر اینکــه سیســتم ســهمیهبندی
حاصــل اجمــاع اعضــای اوپــک و بــرای ایجــاد ثبــات در
بــازار اســت ،گفــت :اگــر اوپــک اجــاس فوقالعــادهای
برگــزار نکنــد ،در جلســه بعــدی کــه قــرار اســت اواخــر
ســال در ویــن برگــزار شــود ،ســهمیه هــر یــک از اعضــا
مشــخص خواهــد شــد .بنابرایــن چنانچــه سیســتم
ســهمیهبندی احیــا شــود ،اثــر مثبتــی در حفــظ
قیمتهــا در ســطح فعلــی داشــته و مــازاد عرضــه در
بــازار کنتــرل خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط اوپــک ،شــرایط جدیــدی
اســت ،توضیــح داد :بــازار بــه ایــن شــرایط عکسالعمــل
نشــان داده اســت .در صورتــی کــه اگــر بیــن اعضــای
اوپــک توافــق حاصــل نمیشــد ،قیمتهــا تحــت تأثیــر
قــرار میگرفــت و بــه ضــرر اوپــک بــود.
مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی در پایــان
تأکیــد کــرد :بــا احیــای سیســتم ســهمیهبندی نقــش
اوپــک در بــازار احیــا میشــود.

وزیر نیرو:
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بیش از  90درصد نیاز آب و برق
توسط صنعتگران ایرانی تامین می
شود
تهــران -ایرنــا -وزیــر نیــرو در آییــن دومیــن یــادواره
شــهید عباســپور و  500شــهید صنعــت آب و بــرق
گفــت 90 :تــا  95درصــد نیاز کشــور در صنعــت آب و
بــرق بــه دســت صنعتگــران ایرانــی تامیــن مــی شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت نیــرو،
«حمیــد چیــت چیــان» امــروز (پنجشــنبه) در ایــن
آییــن کــه در ســالن همایــش هــای بــرج میــاد
برگــزار شــد ،اضافــه کــرد :در بیــش از ســه دهــه
گذشــته اقــدام هــای بزرگــی در عرصــه سدســازی و
بــرق انجــام شــده اســت و بــه موفقیــت هــای بزرگــی
دســت پیــدا کــرده ایــم.
چیــت چیــان یــادآوری کــرد :کســانی کــه زمــان
جنــگ بــه ســاخت پــل ارونــدرود مشــغول بودنــد
پــس از جنــگ نیــز در میــدان اقتصــادی تجربیــات
خــود را پیــاده کردنــد و بــا پشــتوانه دانــش ،ایمــان و
اخــاص موفقیــت هــای بزرگــی بــه دســت آوردنــد.
بــه گفتــه وی ،وزارت نیــرو  500شــهید تقدیــم
انقــاب کــرده اســت و نزدیــم بــه یــک هــزار و 400
نفــر از فرزنــدان شــهید نیــز در ایــن صنعــت حضــور
دارنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،دومیــن یــادواره شــهید دکتــر
«حســن عباســپور» و  500شــهید صنعــت آب و بــرق
امــروز (پنجشــنبه) در ســالن همایــش هــای بــرج
میــاد برگــزار شــد.
در ایــن آییــن افــزون بــر وزیر نیــرو« ،علی شــمخانی»
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی« ،محســن انصاری»
قائــم مقــام بنیــاد شــهید ،خانــواده شــهید عباســپور و
فعــاالن صنعــت آب و بــرق حضــور داشــتند.
رونمایــی از کتــاب گواهــان صــادق کــه مجموعــه
ای از خاطــرات شــهیدان و فرزنــدان آنــان اســت و
معرفــی  22نفــر از فرزنــدان شــهید فعــال در بخــش
هــای مختلــف ،از دیگــر برنامــه هــای ایــن آییــن بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یادداشت

اهمیت حمایت از تولید
پراکنده بـرق در کاهش
تلفات توزیع بـرق

در ســال جــاری ســهم نیروگاههــای تولیــد
پراکنــده از صنــدوق توســعه ملــی بــا ســه برابــر
افزایــش از  200مــگاوات در ســال  1394بــه 600
مــگاوات در ســال جــاری رســید و متقاضیــان
میتوانندتــا  80درصــد هزینههــای طــرح را از
تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی اســتفاده کننــد.
بخــش اصلــی تلفــات شــبکه بــرق کشــور مربــوط بــه بخش
توزیــع اســت و یکــی از راهکارهــای کاهــش تلفــات توزیــع
بــرق در کشــور اســتفاده از واحدهــای تولیــد پراکنــده بــرق
اســت .در صــورت توســعه واحدهــای تولیــد پراکنــده بــرق
عــاوه بــر کاهــش میــزان تلفــات بــرق ،از میــزان ســرمایه
گــذاری بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــور نیــز
کاســته خواهــد شــد.
یکــی از بخشهایــی کــه ســاالنه حجــم باالیــی از انــرژی
را هــدر میدهــد انتقــال و توزیــع بــرق در کشــور اســت.
آمارهــای وزارت نیــرو نیــز نشــان میدهــد تلفــات انتقــال
وتوزیــع انــرژی الکتریکــی در کشــور در ســالهای اخیــر
همــواره بیــش از  %۱۴بــوده کــه ایــن میــزان بیــش از
۶٫۵درصــد از میانگیــن تلفــات جهانــی باالتــر اســت.
وزارت نیــرو بــا درک اهمیــت ایــن مســئله اولویــت اصلــی
خــود در بخــش بــرق را کاهــش تلفــات قــرار داده و «طــرح
جهــادی کاهــش تلفــات»را بــه اجــرا درآورده اســت .بــا
اجــرای ایــن طــرح میــزان تلفــات تــا انتهــای ســال  ۹۳بــه
 %۱۲٫۸۵رســیده و قــرار بــود تــا انتهــای ســال  ۹۴بــه
کمتــر از  %۱۰برســد کــه محقــق نشــده اســت.
بررســیها نشــان میدهــد کــه بخــش اصلــی تلفــات
شــبکه بــرق کشــور مربــوط بــه بخــش توزیــع اســت .یکی از
راهکارهــای کاهــش تلفــات توزیــع بــرق در کشــور اســتفاده
از واحدهــای تولیــد پراکنــده بــرق اســت.
در همیــن رابطــه ســیدرضا میــرزازاده حســینی مجــری
طــرح نیروگاههــای تولیــد پراکنــده توانیــر نیــز ضمــن
حمایــت از احــداث واحدهــای تولیــد پراکنــده بــرق اعــام

کــرده کــه براســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه
بایــد  15درصــد بــرق کشــور از طریــق نیروگاههــای تولیــد
پراکنــده تأمیــن شــود کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت کنونــی
ظرفیــت منصوبــه نیروگاهــی کشــور بایــد  10هزارمــگاوات
نیــروگاه تولیــد پراکنــده در کشــور ایجــاد شــود .وی در
مــورد کاهــش فراینــد اداری و تســهیل ســرمایه گــذاری در
ایــن بخــش نیــز گفتــه اســت کــه از ســال گذشــته صــدور
مجــوز و عقــد قــرارداد خریــد تضمینــی نیروگاههــای
تولیــد پراکنــده بــه شــرکتهای بــرق منطق ـهای و توزیــع
تفویــض شــد ،هــر متقاضــی میتوانــد بــا مراجعــه بــه اداره
بــرق منطقــه خــود نســبت بــه دریافــت مجــوز و انعقــاد
قــرارداد اقــدام کنــد.
گفتنــی اســت کــه در ســال جــاری ســهم نیروگاههــای
تولیــد پراکنــده از صنــدوق توســعه ملــی بــا ســه برابــر
افزایــش از  200مــگاوات در ســال  1394بــه  600مــگاوات
در ســال جــاری رســید و متقاضیــان میتوانندتــا  80درصــد
هزینههــای طــرح را از تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی
اســتفاده کننــد .همچنیــن انــرژی تولیــدی واحدهــای تولید
پراکنــده تــا پنــج ســال بــه صــورت تضمینــی خریــداری
میشــود و در ایــن مــدت نیــز هزینــه ســوخت مولدهــا بــه
مــدت  10ســال ازســوی وزارت نیــرو پرداخــت میشــود.
اهمیــت کاهــش تلفــات بــرق بــه گونــهای اســت کــه
محمودرضاحقیفــام معــاون هماهنگــی توزیــع بــرق توانیــر
در بیســتویکمین کنفرانــس ملــی شــبکههای توزیــع
نیــروی بــرق عــام کــرده اســت کــه کاهــش یــک درصــدی
تلفــات بــرق معــادل  250میلیــارد تومــان در ســال بــرای
دولــت درآمــد بــه ارمغــان م ـیآورد .وی همچنیــن اعــام
کــرده اســت کــه اگــر بخواهیــم همیــن عــدد را بــا ســوخت
مصرفــی در نظــر بگیریــم ،حــدودا در ســال  600میلیــارد
تومــان بــه ازای کاهــش یــک درصــدی تلفــات درآمــد
حاصــل میشــود.
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه توســعه واحدهــای تولیــد پراکنــده
بــرق عــاوه برکاهــش میــزان تلفــات بــرق ،از میــزان
ســرمایهگذاری بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق در
کشــور نیــز میکاهــد ،حمایتهــای قانونــی و مالــی از
ایــن اتفــاق مهــم میتوانــد زمینهســاز کاهــش مصــرف
ســوخت و افزایــش بازدهــی انــرژی در کشــور باشــد.
سید مسعود احمدی
کارشناس ارشد برق و انرژی

انـرژی

شماره پنجاه یک //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود و پنج

بازار تشنه پاکستان فرصتی
برای صادرات برق ایران
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،
کشــور پاکســتان بــا دارا بــودن جمعیتــی حــدود 193
میلیــون نفــر( 2.4برابــر ایــران) تولیــد برقــی کمتــر از
 %34ایــران دارد کــه بــه عنــوان نیازمندتریــن کشــور
همســایه در واردات بــرق شــناخته شــده؛ امــا بررسـیها
نشــان داده اســت کــه بــا وجــود ظرفیــت صــادرات بــرق
بــه میــزان  10هــزار مــگاوات بــه ایــن کشــور تنهــا 74
مــگاوات صــادرات بــرق از ایــران بــه پاکســتان صــورت
میگیــرد.
ایــران و پاکســتان ســال  94تفاهــم نامــه ای بــه منظــور
افزایــش حجــم تبــادل و صــادرات بــرق تــا مــرز 1000
مــگاوات امضــا کردنــد و مقــرر شــده بــود بــا پرداختــی
وامــی حــدود  900میلیــون دالری ،نیــروگاه و شــبکه
انتقــال جدیــد برقــی بــه صــورت مشــترک توســط دو
کشــور راه انــدازی شــود .براســاس ایــن طــرح ،نــرخ هــر
واحــد بــرق وارداتــی پاکســتان از ایــران حــدود  8تــا
 10ســنت تعییــن شــد و مقــرر شــد بــا ســاخت یــک
نیــروگاه جدیــد ،برقــی تولیــدی از زاهــدان در اســتان
سیســتان و بلوچســتان ایــران بــه کویتــه در پاکســتان
منتقــل شــود .امــا پــس از تعلیــق توافــق گازی تهــران -
اســام آبــاد ،وزیــر نیــرو هــم پرداخــت کمــک مالــی بــه
پاکســتان را بــرای ســاخت شــبکه انتقــال و یــا ســاخت
نیــروگاه بــرای صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور همســایه
رد کــرد تــا عمــا طــرح ســاخت شــبکه انتقــال بــرق
ایــران  -پاکســتان  -هنــد تــا اطــاع ثانــوی منتفــی
شــود.
در ســفر رئیــس جمهــور بــه پاکســتان در فروردیــن
مــاه ســال  95مجــددا ً مقــرر شــد صــادرات بــرق بــه
ایــن کشــور  40درصــد میــزان کنونــی افزایــش یابــد.
در همیــن رابطــه وزارت آب و بــرق پاکســتان نامــه
ای را بــه وزارت نیــرو ارســال کــرده کــه ایــن کشــور
خواهــان افزایــش واردات بــرق از ایــران بیــن 1000
تــا  3000هــزار مــگاوات شــده اســت .امــا در روزهــای
اخیــر کمیتــه هماهنگــی اقتصــادی دولــت پاکســتان
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طــرح افزایــش واردات بــرق از ایــران بــه میــزان 74
مــگاوات را تصویــب کــرده اســت .پاکســتان هــم اکنــون
از طریــق مــرز تفتــان  -میرجــاوه  74 ،مــگاوات بــرق از
ایــران وارد مــی کنــد کــه براســاس مصوبــه جدیــد کمیتــه
هماهنگــی اقتصــادی ایــن کشــور ،ایــن رقــم بــه حــدود
دوبرابــر افزایــش خواهــد یافــت .اگرچــه تصویــب ایــن
میــزان از واردات بــرق از ایــران تــا توافــق اولیــه بــرای
صــادرات  3000مــگاوات بــرق بــه ایــن کشــور فاصلــه
زیــادی دارد ،امــا شــروع ایــن اتفــاق گام مهمــی در جهــت
افزایــش همــکاری هــای پاکســتان و ایــران در زمینــه
انــرژی محســوب مــی شــود.
صــادرات بــرق بــه پاکســتان بــه عنــوان بــازار تشــنه بــرق
از ایــران از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛ چراکــه
صــادرات بــرق در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نقــش قابــل
توجهــی دارد و در سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
بــه منظــور مقابلــه بــا ضربهپذیــری درآمــد حاصــل از
صــادرات نفــت و گاز و افزایــش ارزش افــزوده ،بــر افزایــش
صــادرات بــرق تأکیــد شــده اســت .بــا وجــود تقاضــای
بــاالی کشــورهای همســایه بــه ویــژه پاکســتان بــرای
بــرق ،میــزان صــادرات بــرق کشــور محــدود مانــده اســت
و حتــی کاهــش نشــان میدهــد.
کشــور پاکســتان بــا  192میلیــون و  800هــزار نفــر
جمعیــت 93 ،تــراوات ســاعت در ســال  2014تولیــد
بــرق داشــته اســت .ایــن کشــور بــا دارا بــودن جمعیتــی
بیــش از  2.4برابــر جمعیــت ایــران ،تولیــد برقــی کمتــر از
 34درصــد ایــران را دارد .بــه عبــارت دیگــر ایــن کشــور
ظرفیــت واردات بــرق حتــی تــا  10هــزار مــگاوات را هــم
دارد .بــا ایــن وجــود کشــور پاکســتان تــا ســال 2014
تقریبــا هیــچ برقــی را از کشــورهای همجــوار خــود وارد
نکــرده اســت و تنهــا در برخــی از مقاطــع زمانــی بــه
صــورت محــدود از کشــور ایــران واردات بــرق داشــته
اســت.
بنابــر ایــن بــا توجــه بــه نیــاز پاکســتان بــه واردات بــرق
و اهمیــت توســعه صــادرات بــرق در ایجــاد ارزش افــزوده
باالتــر از ســوخت فســیلی و اهمیــت مســائل امنیتــی در
صــادرات بــرق ،ضــروری اســت کــه پاکســتان بــه عنــوان
نیازمندتریــن کشــور همســایه در واردات انــرژی بــرق
مــورد توجــه مســئولین وزارت نفــت و نیــرو قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرد کــه صــدور ویــزا بــرای
بازرگانانــی کــه از ســوی اتــاق تهــران معرفــی میشــوند ،بــه
صــورت الکترونیکــی صــادر شــود تــا هــم ســرعت بیشــتری
بگیــرد و هــم نیــازی بــه حضــور در دیگــر کشــورها نباشــد.
حضور و فعالیت دوجانبه بانکهای ایران و تایوانی
بــر اســاس ایــن گــزارش در جریــان ایــن ســفر ،هیــات
تجــاری اتــاق تهــران در یــک دیــدار رســمی بــا مقامــات
بانــک مرکــزی تایــوان بــرای بحــث و گفتوگــو در مــورد
موانــع مبــادالت بانکــی ایــران و تایــوان حضــور پیــدا کــرد.
ل و انتقــال پــول بیــن دو طــرف
در ایــن دیــدار مشــکالت نقـ 
بیــان شــد و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت .در همیــن
رابطــه هیــات ایرانــی بــه مقامــات بانــک مرکــزی تایــوان
پیشــنهاد کــرد کــه بانکهــای تایوانــی را بــه ایجــاد شــعبه
در ایــران بــرای تســهیل مــراودات بانکــی ترغیــب و تشــویق
کنــد.
در ایــن دیــدار «هــری یــن» ،مدیــرکل دپارتمــان ارز خارجی
بانــک مرکــزی تایــوان ،بــا اشــاره بــه میــزان برخــورداری
ایــران از منابــع سرشــار نفــت و گاز و مــواد معدنــی مختلــف
تاکیــد کــرد کــه از نظــر تایــوان ،ایــران از جملــه اقتصادهــای
برتــر خاورمیانــه اســت.
یــن افــزود :از مــاه ژوئــن  2010کــه تحریمهــا علیــه ایــران
تشــدید شــد ،تــا پایــان ســال گذشــته میــادی ،ب ـ ه رغــم
تمایــل دو طــرف از میــزان تعامــات ایــران و تایــوان کاســته
شــد.
او ســپس بــه جریــان مذاکــرات و لغــو تحریمهــا علیــه
ایــران اشــاره داشــت و گفــت :از مــاه ژانویــه امســال
تحریمهــا از میــان برداشــته شــده و تایــوان بایــد کار
گســترش همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی خــود را بــا
ایــران آغــاز کنــد.
یــن ادامــه داد :مــا کام ـ ً
ا آگاهــی داریــم کــه ظرفیتهــای
بســیاری بــرای همــکاری میــان ایــران و تایــوان وجــود دارد
و تــاش مــا بایــد در جهــت بهرهبــرداری هرچــه بیشــتر
از ایــن ظرفیتهــا و توســعه مــراودات اقتصــادی بیــن دو
طــرف باشــد.
سرپرســت هیــات تجــاری ایــران در تایــوان نیــز ســخنان
خــود را بــا برشــمردن مزیتهــای همــکاری اقتصــادی بــا
ایــران آغــاز کــرد و گفــت :ایــران بــه دلیــل همجــواری بــا
 15کشــور ،میتوانــد بــازار مصــرف بســیار وســیعی بــرای
شــرکای خــود ایجــاد کنــد .بــرای تایــوان نیــز ظرفیــت

بالقــوهای وجــود دارد کــه بتوانــد بــا ســرمایهگذاری مشــترک
در ایــران و همــکاری بــا بنگاههــای بخــش خصوصــی ایــران
ســهم مناســبی از ایــن بــازار بــزرگ بــه خــود اختصــاص
دهــد.
محمــود نجفیعــرب بــا اشــاره بــه ورود بیــش از 200
هیــات خارجــی از کشــورهای اروپایــی و آســیایی بــه ایــران
طــی ماههــای گذشــته ،گفــت :تایــوان نبایــد از تحــرکات
تجــاری حــول محــور ایــران غافــل بمانــد .همانطــور کــه
شــاهد هســتید اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران ،بزرگتریــن هیــات تجــاری خــود را بــه تایــوان اعــزام
کــرده و امیدواریــم تجــار ایرانــی و تایوانــی بتواننــد بــه هــدف
افزایــش مبــادالت تجــاری دســت پیــدا کننــد.
او بــا بیــان اینکــه حجــم تجــارت فعلــی بــا ظرفیتهــای دو
کشــور متناســب نیســت ،گفــت :در مقابــل توســعه روابــط
دو جانبــه ،موانعــی وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا مبــادالت
بانکــی اســت .پیشــنهاد مــا بــرای تســهیل نقــل و انتقــال
پــول ،تاســیس شــعبی از بانکهــای ایرانــی در تایــوان و
تاســیس شــعبی از بانکهــای تایوانــی در ایــران اســت.
در ادامــه ایــن نشســت ،محمدرضــا بختیــاری ،معــاون امــور
بینالملــل اتــاق تهــران نیــز بــا اشــاره بــه رونــد مذاکــرات
ایــران بــا گــروه  5+1در خصــوص تعهــدات طرفیــن ،بــه نقــل
قولــی از محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه کشــورمان
اشــاره کــرد و گفــت :بــه گفتــه آقــای ظریــف آمریــکا متعهــد
شــده اســت بانکهــای طــرف قــرارداد بــا ایــران را جریمــه
نکنــد .بنابرایــن بانکهــای تایوانــی نیــز میتواننــد بــدون
دغدغــه و نگــران بــا ایــران همــکاری کننــد.
او در ایــن راســتای بــه فعالیــت و همــکاری نزدیــک
بانکهــای ایرانــی بــا آلمــان اشــاره کــرد کــه منجــر بــه
توافــق بــرای تاســیس شــعبه از ســوی ســه بانــک ایرانــی در
آلمــان شــده اســت.
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرییــس کمیســیون انــرژی و
محیــط زیســت اتــاق تهــران نیــز کــه در ایــن ســفر در

انـرژی
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ترکیــب هیــات اعزامــی قــرار داشــت ،بــه برخــی مزیتهــای
ســرمایهگذاری در ایــران اشــاره کــرد و گفــت :در ایــران ،بــه
میــزان  60هــزار مــگاوات ظرفیــت ســرمایهگذاری در حــوزه
انرژیهــای نــو وجــود دارد .تایــوان همچنیــن میتوانــد
در زمینــه ســاخت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ،پاالیشــگاههای
پتروشــیمی ،در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و
ســاخت راهآهــن نیــز بــا ایــران مشــارکت کنــد.
در ادامــه ،هــری یــن بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت بانکهــا
در تایــوان مبتنــی بــر اصــل توجیــه اقتصــادی اســت ،عنــوان
کــرد کــه بانــک مرکــزی تایــوان نمیتوانــد بــرای بانکهــا
در مــورد راهانــدازی شــعبه در دیگــر کشــورها الــزام ایجــاد
کنــد امــا اگــر ایــن ســرمایهگذاری دارای توجیــه اقتصــادی
باشــد آنهــا بــه طــور حتــم بــرای ایجــاد شــعبه در ایــران
اقــدام خواهنــد کــرد.
او ادامــه داد :بانکهــای ایرانــی نیــز چنانچــه خواهــان ایجــاد
شــعبه در تایــوان هســتند میتواننــد درخواســت خــود را
مطــرح کننــد و مــا قطعــاً بــا آنهــا نهایــت همــکاری را
خواهیــم داشــت.
گفتنــی اســت هیــات تجــاری اتــاق تهــران در تایــوان پس از
چهــار روز حضــور در تایــوان و انجــام چندیــن دیــدار رســمی
بــا مقامــات بانــک مرکــزی ،وزارت اقتصــاد و شــورای توســعه
تجــارت خارجــی تایــوان (تایتــرا) و همچنیــن حضــور در
مذاکــرات مســتقیم بــا فعــاالن بخــش خصوصــی تایــوان
پنجشــنبه هفتــه گذشــته بــه تهــران بازگشــت .برنامــه
اصلــی ایــن هیــات نیــز حضــور در مراســمی بــود کــه تایتــرا
بــا عنــوان روز تجــارت بــا ایــران ترتیــب داده بــود تــا فعــاالن
بخــش خصوصــی تایــوان بیشــتر بــا ظرفیتهــای همــکاری
بــا ایــران آشــنا شــوند.
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پيچيدگيهاي رشد بخش خصوصي
تشــكلهاي بخــش خصوصــي و بنگاههــاي متعلــق
بــه ايــن بخــش را جهــت ارائــه ديدگاههــا و نيــز
فعاليتهــاي اقتصــادي مولــد و قانونــي فراهــم آورد.
درواقــع دولــت ميتوانــد از يــك ســو بــا وضــع
قوانيــن مناســب ،شفافســازي ديوانســاالري،
برقــراري نظــام تنبيــه و تشــويق و دههــا راهــكار
ديگــر از ســطح فســاد و ناكارآمــدي خــود بكاهــد
از ســوي ديگــر بــا درگيــر كــردن فعــال جامعــه چــه
از طريــق مطبوعــات آزاد و چــه از طريــق تســهيل
فعاليــت ســازمانهاي غيردولتــي و نهادهــاي مدنــي
و تعميــق و گســترش دموكراســي بــه حــل مشــكالت
حــاد مبتالبــه فائــقآيــد .ايــن دو ســويه البتــه بايــد
توامــان مــورد توجــه قــرار گيرنــد چنانكــه بــه
قــول يــك نظريهپــرداز اقتصادي«ســاختن ســدها،
بزرگراههــا و تســهيالت بنــدري از نظــر فنــي ســاده
اســت امــا اصــاح حكومــت و كمــك بــه رشــد يــك
بخــش خصوصــي نيرومنــد كاري دشــوار و پيچيــده
اســت كــه نميتــوان آن را بــه يــك طــرح مهندســي
فــرو كاســت» (ســوزان اكرمــن« -فســاد و دولــت») .

سه میلیارد دالر سرمایه گذاری
خارجی در کشور مصوب شد

معــاون ســرمایه گــذاری خارجــی ســازمان ســرمایه
گــذاری و کمــک هــای اقتصــادی و فنــی ایــران
گفــت :ســه میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی
طــی  6مــاه نخســت ســال جــاری در کشــور مصــوب
شــده اســت.
ســال گذشــته میــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی و مصــوب در کشــور  6میلیــارد دالر بــود کــه
پیــش بینــی مــی شــود امســال ایــن رقــم افزایــش
یابــد.
وی ادامــه داد :ایــن میــزان ســرمایه گــذاری بــه طــور
عمــده از ســوی ســرمایه گــذاران کشــورهای اروپایــی
و آســیایی و در طــرح هــای مختلــف مصــوب شــده
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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قدرت و بازار :دولت و اقتصاد
دســتورالعمل اســتفاده :اگــر دل خوشــی از دولــت نداریــد ایــن کتــاب را بخوانیــد .اگــر بــه دولــت عالقهمنــد هســتید ،ایــن
کتــاب را بخوانیــد! دانشــجویان ،افــراد تحصیلکــرده و دانشــگاهیان میتواننــد از کتــاب قــدرت و بــازار منتفــع شــوند .در ایــن
کتــاب ،مــورای ان .روتبــارد از اقتصــاد اثباتــی بــرای تحلیــل برنامههــا و طرحهایــی اســتفاده میکنــد کــه بروندادهــای
بــازار را تغییــر میدهنــد یــا محــو میکننــد .جایــی کــه حامیــان دولــت دالیــل بیشــماری را طــرح میکننــد کــه چــرا
دولــت بــه انجــام ایــن یــا آن کار ملــزم اســت ،روتبــارد محدودیتهایــی را بــر تخیــات سیاســی مــردم وضــع میکنــد .او
نشــان میدهــد دولــت چطــور نمیتوانــد یــک بنــگاه اقتصــادی بیخطــر باشــد و مســائل را بــه ســادگی در جهــان حــل
کنــد .بــه جــای آن ،دولــت دســتگاهی ناکامــل و ذات ـ ًا قهــری اســت.
ـان نهــاد دولــت ،ایــن نهــاد نیــروی بیخطــری
روتبــارد در سرتاســر ایــن اثــر توضیــح میدهــد کــه برخــاف تصــور حامیـ ِ
نیســت .دولــت نهــادی قهــری اســت کــه در روابــط داوطلبانــه موجــود در بــازار مداخلــه مــی کنــد .محــور همــه مباحــث کتــاب
ایــن اســت کــه نهــاد دولــت بــه هــزار توجیــه متوســل میشــود کــه حضــور خــود را در عرصــه زندگــی و کســب و کار مــردم،
موجــه نشــان دهــد؛ حــال آنکــه بیشــتر گرفتاریهــای جوامــع محصــول همیــن مداخلههاســت .تحلیــل روتبــارد در بــاره
دولــت چنــان نقادانــه و رادیــکال اســت کــه حتــی دولــت را بــرای امــوری ماننــد امنیــت و دفــاع نیــز ضــروری نمیدانــد و
معتقــد اســت همــه امــور را میتــوان بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرد .تفکــری کــه روتبــارد از آن دفــاع میکنــد بــا عنــوان
آنارکوکاپیتالیســم شــناخته میشــود
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