انـرژی

توافق اوپک دستاوردی
بزرگ برای تهران
سعید لیالز

توافــق کشــورهای اوپــک در الجزایــر بــرای کاهــش تولیــد نفــت و بهبــود
قیمتهــا ،دســتاوردهایی بســیار مهمتــر از آنچــه در ابعــاد اقتصــادی بــه آن
توجــه شــده بــه همــراه دارد .بــا آگاهــی از رویکــرد دو کشــور ایــران و عربســتان
در بــازار نفــت تــا پیــش از نشســت الجزایــر ،بــا اطمینــان میتــوان گفــت ایــن
یــک توافــق سیاســی و امنیتــی مهــم میــان تهــران و ریــاض در ســه ســال
گذشــته و بعــد از رویکارآمــدن دولــت یازدهــم محســوب میشــود .توافقــی کــه
بــا تدبیــر نفتــی دولــت یازدهــم و مقاومــت سیاس ـتهای نفتــی ایــران در یــک
ســال اخیــر بــه دســت آمــد.
در حیــن مذاکــرات هســتهای و همچنیــن پــس از امضــای برجــام ،دیپلماســی
انــرژی وزارت نفــت بهســرعت شــرایط پیچیــده و ســخت بازگشــت بــه بــازار را
دنبــال کــرد؛ ایــن دیپلماســی بــا وجــود کاهــش قیمتهــا بــرای جلوگیــری از
ورود ایــران بــه بــازار ،توانســت تولیــد نفــت کشــور را همزمــان بــا بازگردانــدن
مشــتریان ســنتی و جــذب مشــتریان جدیــد ،بــه ســطح قبــل از تحریمهــا
نزدیــک کنــد.
در نشســت اوپــک در الجزایــر هــم رایزنیهــای ایــران بــا رقبــا موفقیــت دیگــری
بــه همــراه داشــت و درحالیکــه شــروطی بــرای توافــق از پیــش اعــام شــده
بــود ،نبــود محدودیــت جــدی بــرای ایــران و قبــول کاهــش تولیــد از ســوی
عربســتان و دیگــر کشــورها ،از توافــق یــک رویــداد مهــم ســاخت .تــا پیــش از
ایــن ،نفــت مهمتریــن اســلحه بــرای فشــارآوردن بــر ایــران در قبــل و بعــد از
برجــام بــا اهــداف سیاســی بــود؛ امــا تغییــر رویکــرد ریــاض بــه هــر دلیــل -کــه
مهمتریــن آن شــاید کاهــش بودجــه ایــن کشــور بــوده -میتوانــد زمینهســاز
همکاریهــای بیشــتر باشــد .ضمــن آنکــه بایــد پذیرفــت رقابتهــای ژئوپلیتیــک
ایــران و عربســتان بــه عنــوان دو قــدرت مهــم در منطقــه خاورمیانــه ،هی ـچگاه
تمــام نخواهــد شــد.
بااینحــال ایــران یــک پیــروزی بــزرگ سیاســی در نشســت الجزایــر بــه دســت
آورد کــه معجــزه گفتوگــو و دیپلماســی ادامــه در صفحــه 14

بررسی صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق

مشکالتی که مانع رقابت پذیری می شود
هــاب انــرژی :بنــا بــه اعــام ســازمان توســعه تجــارت ،در ســال گذشــته 98/7
درصــد از کل صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در حــوزه خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت آب و بــرق بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه فعــاالن حــوزه
صــادرات انــرژی و خدمــات فنــی و مهندســی معتقدنــد کــه هرچنــد ایــران در عرصــه
خدمــات فنــی و مهندســی قابلیــت رقابــت بــا ســایر کشــورها را دارد ،امــا در داخــل
کشــورمان مشــکالتی ماننــد هزینــه هــای بــاالی تولیــد و پرهزینــه بــودن صــادرات
وجــود دارد کــه مانــع از تحقــق ایــن موضــوع مــی شــود.
در همیــن رابطــه فعــاالن ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه اگــر پشــتیبانی هــای
سیاســی دولــت قــوی تــر و وســیع تــر شــود ،قطعــا در آینــده کشــورمان جایــگاه
بهتــری در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق خواهــد داشــت.
در عیــن حــال عــدم دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده از کاالهــای صادراتــی و
واقعــی شــدن قیمــت ارز موضوعاتــی اســت کــه مــی توانــد موجــب شــود کشــورمان
در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق رتبــه هــای باالیــی را
رقــم بزنــد .در گفتگــو بــا تعــدادی از فعــاالن حــوزه انــرژی صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت آب و بــرق و جایــگاه رقابــت پذیــری ایــران در ایــن عرصــه مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت.
پشتیبانی دولت متضمن توسعه صادرات است
ســیامک دولتشــاهی ،عضــو هیــات مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی

و مهندســی ایــران بــا بیــان اینکــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کشــورمان در حــوزه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت آب و بــرق چقــدر قابلیــت رقابــت
بــا کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه را دارد ،گفــت :ایــران اگــر در حــوزه خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت آب در منطقــه اول نباشــد ،دوم اســت و از نظــر تکنولــوژی
مخــازن ،ســد و آبیــاری پیشــرو اســت و در عیــن حــال هیــچ مشــکلی بــرای ســاخت
ایــن تجهیــزات در آفریقــا و آســیای میانــه نداریــم .در عیــن حــال توجیــه اقتصــادی
و فنــی هــم وجــود دارد کــه در پــروژه هــای خــارج از کشــور مشــارکت کنیــم.
وی در مــورد ایــن موضــوع کــه ایــران تــا چــه انــدازه مــی توانــد در ایــن حــوزه
رقبــای خارجــی را کنــار بزنــد و وارد رقابــت شــود ،اظهــار داشــت :در صورتــی کــه
بســترهای الزم بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی فراهــم شــود ،قطعــا مــی
توانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم ،البتــه نــه بــه صــورت صــد درصــد امــا در صنعــت
بــرق مــی توانیــم تــا  75درصــد تولیــدات کشــور را صــادر کنیــم .در مــورد خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت آب هــم غیــر از تجهیــزات ســدها و توربیــن هــا کــه بــاز
هــم بخشــی از آن را مــی تــوان در کشــور تولیــد کــرد ،مــی توانیــم بــا ســایر کشــورها
رقابــت کنیــم .ولــی مســئله اصلــی راهیابــی و گرفتــن پــروژه در ســایر کشــورها
اســت.
دولتشــاهی در مــورد بســترهای الزم بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت
آب و بــرق گفــت :فراهــم شــدن ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
مشــکالتی کــه مانــع رقابــت پذیــری مــی
ـود بنــا بــه اعــام ســازمان توســعه تجــارت ،در
شـ

ســال گذشــته  98/7درصــد از کل صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی مشــروح خبــر

بــرگ برنــده خارجــی هــا در ایــران
ســرمایه گــذاری اســت در دیــدار و نشســت

دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و مدیــران
شــرکت فوجــی کارا از ژاپــن مشــروح خبــر

ـیون
ـی زیرمجموعه ای از فدراسـ
ـاق بازرگانـ
اتـ
ـد نشســت
ـته باشـ
ـا داشـ
ـیون هـ
ـا و کنفدراسـ
هـ

فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته بــا
دکتــر حبیــب اهلل انصــاری ،رییــس انجمــن صنایــع
لــوازم خانگــی مشــروح خبــر

بــا ظرفیــت واقعــی صــدور خدمــات فنــی
ـم گــزارش منتشــر شــده
ـه داریـ
ـی فاصلـ
مهندسـ

از ســوی ســازمان توســعه تجــارت و وزارت نیــرو
نشــان مــی دهــد کــه در ســال  94حــدود 99درصــد
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت آب و
بــرق بــوده کــه مشــروح خبــر

ـرکت
ـرژی شـ
ـی انـ
ـس جهانـ
ـه در کنفرانـ
زنگنـ
نکرد.بیســت و ســومین کنفرانــس جهانــی انــرژی

روز گذشــته در اســتانبول ترکیــه آغــاز بــه کار کــرد.
ایــن کنفرانــس مشــروح خبــر

امضــا قــرارداد ســاخت  ۱۰۰۰مــگاوات
نیــروگاه تجدیدپذیــر در ایــران مدیرعامــل

ســازمان انــرژی هــای نــو از امضــای قــرارداد
ســاخت  ۱۰۰۰مــگاوات نیــروگا ه تجدیدپذیــر در
کشــور خبــر داد مشــروح خبــر

ایــران بــه قطــب منطقــه ای صــادرات بــرق
تبدیــل میشــود المانیتــور طــی گزارشــی نوشــت:

ایــران «قطعــا در حــال تبدیــل شــدن» بــه یــک قطــب منطقه
ای تولیــد بــرق اســت مشــروح خبــر
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انـرژی
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قــرارداد جدیــد نیروگاهســازی ایران-کــره
ـد مشــروح خبــر
ـا شـ
ـی امضـ
جنوبـ

اخبار کوتاه

ـرق
ـگاوات بـ
ـد  ۱۰۰۰مـ
ـرارداد تولیـ
ـای قـ
امضـ
اولیــن نــاوگان حمــل  LNGایــران بــا
پــاک در ایــران مشــروح خبــر
مشــارکت نــروژ راه میافتــد مشــروح خبــر
ضوابــط ســاخت نیــروگاه در پشــتبامها

برنامــه هــای توســعه واقعــا کشــور را بــه
مشــروح خبــر
توســعه مــی رســانند؟ مشــروح خبــر

ـروگاه  chpدر پرند مشــروح
ـدازی نیـ
راه انـ
خــط و نشــان گازی ایــران بــرای عــراق
خبر
مشــروح خبــر

روابــط بانکــی باآلمــان هنــوز برقــرار
نیســت/ژرمنها نیــروگاه بســازند وزیــر وزارت انــرژی و نهــاد مســتقل رگوالتــوری
نیــرو بــا بیــان اینکــه روابــط بانکــی بیــن ایــران و تشــکیل شــود مشــروح خبــر
آلمــان هنــوز بــه طــور کامــل برقــرار نشــده اســت
خواســتار مشــارکت آلمانیهــا درمشــروح خبــر

ســرمایه گــذاری کــره جنوبــی بــرای
ـر در
ـرژی تجدیدپذیـ
ـروگاه انـ
ـاخت دو نیـ
سـ
ـور بــه گــزارش ایرنــا ،نعمــت اهلل ترکــی رئیــس
کشـ

ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در پایــان
آییــن امضــای ایــن قــرارداد کهمشــروح خبــر

فرآينــد ســرمايهگذاري در ايــران
ـت مديرعامــل
ـود اسـ
ـه بهبـ
ـا رو بـ
ـر امـ
زمانبـ

اتــاق بازرگانــي آلمــان و ايــران ،فرآينــد
ســرمايهگذاريها در ايــران را زمانبــر دانســت و
افــزود :مشــروح خبــر

صــادرات تجهیــزات نفتــی ایرانــی بــه
کشــورهای منطقــه رئیــس انجمــن ســازندگان

مذاکــره بــاروس بــا ایــران بــرای خریــد
نفــت ارزانتــر مشــروح خبــر
انــرژی هــای نــو ،موضــوع بخشــی از
مهمتریــن فعالیــت هــا در دولــت یازدهــم
اســت مشــروح خبــر
بــرق

تعرفــه
میشودمشــروح

در

کشــور

خبــر

متنــوع

ـت
ـه صنعـ
ـی بـ
ـرکتهای خارجـ
ـرط ورود شـ
شـ
آب مشــروح خبر
پــای بزرگتریــن شــرکت نفتــی آلمــان بــه
میادیــن ایــران بــاز میشــود مشــروح خبــر

*

مالقــات ویــژه روسهــا و اوپکیهــا در
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
تجهیــزات صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه آغــاز
از ایــران اصــرار بــر صــادرات ،از فعالیــت مرکــز توســعه ســرمایه گــذاری و فنــاوری اســتانبول مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
ـکار بـ
ـتان انـ
پاکسـ
ـر واردات پاکســتان یکــی از در کیــش ،از تــاش ایــن مرکــز بــرای ایجــاد
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
تصمیــم اوپــک پیــام مثبتــی در بازارهــای
مصرفکننــدگان مهــم انــرژی در منطقــه بــه حســاب همــکاری بیــن مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد
بینالمللــی دارد مشــروح خبــر
میآیــد؛ واردکننــدهای کــه مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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ارتباطــات بانکــی و امکانــات دولتــی ماننــد جوایــز صادراتــی
و پشــتیبانی هــای سیاســی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه
بایــد در اختیــار صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
قــرار بگیــرد .اگــر ایــن زمینــه هــا فراهــم شــود ،قطعــا مــی
توانیــم موفقیــت بیشــتری در زمینــه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی داشــته باشــیم.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی ایــران در مــورد ضــرورت هــای پشــتیبانی سیاســی
دولــت از صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی هــم گفت:
ایــن موضــوع بســتگی بــه سیاســت کلــی کشــور و ارتباطــات
مــا بــا ســایر کشــورها دارد .مــا در چنــد ســال گذشــته در
بعضــی کشــورها کــه ارتباطــات سیاســی قــوی تــری داشــتیم،
توانســتیم نزدیــک بــه چنــد میلیــارد دالر پــروژه را بــا موفقیــت
انجــام دهیــم.
دولتشــاهی عنــوان کــرد :طبیعتــا ایــن ارتباطــات بایــد
گســترش پیــدا کنــد و نبایــد محــدود بــه چنــد کشــور شــود.
اگــر ایــن پشــتیبانی هــای سیاســی قــوی تــر و وســیع تــر
شــود ،قطعــا در آینــده جایــگاه بهتــری در صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق خواهیــم داشــت.
مــی توانیــم رتبــه هــای باالتــری در صــادرات داشــته
باشــیم
در همیــن رابطــه حمیدرضــا صالحــی ،دبیــر کل فدراســیون
صــادرات انــرژی هــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در
حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت آب و
بــرق بــه انــدازه ای پیشــرفت کــرده ایــم کــه بتوانیــم رقبــای
خارجــی را کنــار بزنیــم ،گفــت :در حــال حاضــر شــرکت هــای
ایرانــی بــا کشــورهایی کــه دارای پــروژه هــای نفــت و گاز و
بــرق بــه ویــژه پــروژه هــای بــرق هســتند ،رقابــت مــی کننــد
و مــی تواننــد حــدودا  25درصــد زیــر قیمــت در مناقصــات
برنــده شــوند .اگــر بســتر و حمایــت هــای الزم از شــرکت هــای
ایرانــی از طــرف دولــت فراهــم شــود ،قطعــا بــه دلیــل اینکــه
قیمــت تمــام شــده شــرکت هــای ایرانــی پاییــن تــر اســت و
نیــروی انســانی ارزان تــری دارد ،مــی تواننــد در مناقصــات
برنــده شــوند.
وی در ادامــه افــزود :اینهــا مزیــت هایــی اســت کــه موجــب می
شــود امــروزه در بازارهــای منطقــه شــرکت هــای ایرانــی برتری
داشــته باشــند و بتواننــد بازارهــای بیشــتری را تصاحــب کننــد.
امــا موانعــی بــر ســر راه صــادرات وجــود دارد کــه موجــب

مــی شــود اگــر شــرکت هــا بخواهنــد بــا کاالهــای ایرانــی در
مناقصــات شــرکت کننــد ،عمــا از رقابــت عقــب بیفتنــد و
مزایایــی را کــه دارنــد از دســت بدهنــد.
صالحــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه موانعــی موجــب
عقــب افتــادن شــرکت هــای ایرانــی از رقابــت مــی شــود،
اظهــار داشــت :یــک مانــع موضــوع مالیــات بــر ارزش افــزوده
اســت .امــروز در بازارهــای رقابتــی مالیــات هــا نبایــد نقشــی
در قیمــت تمــام شــده کاال بــرای صــادرات داشــته باشــند امــا
در کشــور مــا هنــوز مالیــات بــر ارزش افــزوده آیتــم مهمــی
اســت و دریافــت مــی شــود و هــر چنــد کــه  9درصــد اســت
ولــی شــرکت هــای ایرانــی را  20درصــد از رقابــت در بازارهــای
منطقــه عقــب مــی انــدازد و ایــن موجــب مــی شــود مزیــت هــا
و بازارهــا را از دســت بدهنــد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی در ادامــه افــزود :اگــر
واقعــا بســتر الزم بــه واســطه حمایــت دولــت و دیپلماســی
اقتصــادی در گرفتــن پــروژه هــا مهیــا شــود ،مالیــات بــر ارزش
افــزوده از کاالهــای صادراتــی دریافــت نشــود و قیمــت ارز
هــم واقعــی شــود ،مــی توانیــم در صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت آب و بــرق رتبــه هــای باالیــی را رقــم بزنیــم
و کســب درآمــد و ارز آوری بــرای کشــور داشــته باشــیم.
صالحــی در مــورد ایــن موضــوع کــه ســازمان هــا و شــرکت
هــای داخلــی تــا چــه انــدازه تمایــل بــه اســتفاده از خدمــات
فنــی و مهندســی ســاخت داخلــی دارنــد ،عنــوان کــرد :معموال
خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق بــه دلیــل ارزان
بــودن از داخــل تامیــن مــی شــود .ممکــن اســت کاالهــا بــه

دالیلــی مــورد اســتفاده و اســتقبال کارفرمایــان قــرار نگیرنــد
و آنهــا کاالهــای خارجــی را ترجیــح بدهنــد ،بنابرایــن بایــد
کاری کنیــم کــه کارفرماهــا بــه ســمت کاالهــای خارجــی
نرونــد و ایــن هــم برمــی گــردد بــه اینکــه فرهنــگ ســازی
بــرای اســتفاده از تولیــدات داخلــی نهادینــه شــود و از طرفــی
بایــد مزیــت هایــی بگذاریــم کــه خریــداران بــه ســمت خدمات
فنــی و مهندســی تولیــد داخــل برونــد و ایــن کار صرفــا بــا
شــعار محقــق نمــی شــود.
مشکالت داخلی مانع از رقابت پذیری است
در همیــن رابطــه علــی قانــع ،رئیــس هیــات مدیــره انجمــن
تولیدکننــدگان بــرق بــا بیــان اینکــه کشــورمان در زمینــه
تکنیــک و تولیــد خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت آب و
بــرق مشــکل چندانــی نــدارد ،گفــت :امــا موانــع داخلــی از
جملــه هزینــه هــای بــاالی تولیــد و پرهزینــه بــودن صــادرات
موجــب مــی شــود در رقابــت بــا شــرکت هــای خارجــی در
خــارج از ایــران شــرایط خوبــی نداشــته باشــیم.
وی در ادامــه افــزود :دلیــل دیگــر ایــن موضــوع مســائل
سیاســی اســت بــه گونــه ای کــه هیــچ گونــه حمایــت سیاســی
از شــرکت هــا در خــارج از مرزهــای کشــور نمــی شــود و ایــن
در حالــی اســت کــه رقبــای مــا بــا حمایــت هــای مالــی و
سیاســی قابــل توجهــی در رقابــت هــا وارد مــی شــوند و ایــن
یکــی از معضــات اساســی مــا اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
ســطح کار و تولیــدات داخلــی و ســطح طراحــی و مهندســی
مــا در حــدی اســت کــه مــی توانیــم بیــش از ارقــام ســال
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هــای گذشــته هــم صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در
صنعــت آب و بــرق داشــته باشــیم ولــی آنچــه مانــع ایــن
موضــوع اســت هزینــه هــای بــاالی تولیــد داخــل و عــدم
حمایــت سیاســی در ســایر کشورهاســت.
قانــع بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر ایــن مســائل و مشــکالت
برطــرف شــود ،قطعــا شــرایط بســیار بهتــری فراهــم خواهــد
شــد ،اظهــار داشــت :ایــن موضــوع کمــک بســیاری بــه خــروج
از رکــود خواهــد کــرد و کارخانــه هــای کشــورمان مشــغول
فعالیــت خواهنــد شــد و مــا خواهیــم توانســت آن موتــور
محــرک را راه بیندازیــم و بنابرایــن ایــن موضــوع بســیار مهــم
اســت امــا شــرایط چنــدان مســاعد نیســت.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان بــرق بــا انتقــاد از
ایــن موضــوع کــه در کشــورمان شــرکت هــای داخلــی خیلــی
مــورد حمایــت قــرار نمــی گیرنــد ،گفــت :ایــن در حالــی
اســت کــه در تمــام دنیــا شــرکت هایــی کــه مــی خواهنــد
کار صادراتــی انجــام بدهنــد ،جوایــز صادراتــی مــی گیرنــد و
دولــت هــا بــه ایــن شــرکت هــا کمــک مــی کننــد تــا بتواننــد
در کشــورهای مقصــد شــرایط خوبــی را داشــته باشــند ،امــا
متاســفانه مــا هیــچ کــدام از اینهــا را بــه صــورت دقیــق و
سیســتماتیک نداریــم.
قانــع در ادامــه افــزود :از ســوی دیگــر هجــوم شــرکت هــای
خارجــی هــم خیلــی در ایــن موضــوع تاثیرگــذار اســت .بــه
عنــوان مثــال شــرکت هــای ترکیــه ای بــا شــرایط بســیار
بهتــری مــی تواننــد در مناقصــات شــرکت کننــد ،امــا شــرکت
هــای ایرانــی چنیــن شــرایطی ندارنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ســازمان هــا و شــرکت
هــای داخلــی تمایــل بــه اســتفاده از خدمــات فنی و مهندســی
صنعــت آب و بــرق تولیــد داخــل را دارنــد یــا اینکــه تمایــل
بــه واردات دارنــد ،اذعــان داشــت :در پــروژه هــای خــارج از
ایــران گاهــی اوقــات ،شــرکت هــا از تولیــدات ســایر کشــورها
اســتفاده مــی کننــد بــه ایــن دلیــل کــه ایــن تولیــدات بــا
قیمــت پاییــن تــری بــه دســت آنهــا مــی رســد .البتــه ایــن
قطعــی نیســت و نمــی توانیــم بگوییــم در مــورد تمــام پــروژه
هــا ایــن اتفــاق مــی افتــد ولــی گاهــی اوقــات ایــن اتفــاق رخ
مــی دهــد.
قانــع در پایــان اظهــار داشــت :بنابرایــن مــا بایــد سیســتمی
را پیــاده کنیــم کــه تولیــدات داخــل هزینــه هــای باالســری
ســنگینی نداشــته باشــد زیــرا ایــن یکــی از مــواردی اســت کــه
باعــث تضعیــف شــرکت هــای صادراتــی کشــورمان مــی شــود.
..................................................................................................................

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برگ برنده خارجی ها در ایران سرمایه
گذاری است
 :در دیــدار و نشســت دبیــر کل فدراســیون صــادرات
انــرژی و مدیــران شــرکت فوجــی کارا از ژاپــن کــه
روز دوشــنبه دوازدهــم مهرمــاه در محــل فدراســیون
برگــزار شــد ،زمینــه هــای همــکاری مــورد بحــث و
تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
در جریــان ایــن نشســت حمیدرضــا صالحــی ،دبیــر کل
فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه خارجــی هــا
عالقمنــد بــه ســرمایه گــذاری در انــرژی هــای نــو در ایــران
هســتند ،گفــت :وزارت نیــرو بــرق خورشــیدی را بــه قیمــت
 13ســنت خریــداری مــی کنــد و ایــن باعــث شــده ســرمایه
گــذاران خارجــی از تمــام دنیــا مشــتاق ایــن موضــوع شــوند.
صالحــی بــا بیــان اینکــه در ایــران در توزیــع بــرق تلفاتــی
وجــود دارد ،گفــت :کــره ای هــا بــرای کاهــش تلفــات بــرق
در ایــران دفتــر تاســیس کــرده انــد و پروژهــای بزرگــی در
ایــن رابطــه تعریــف شــده اســت.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا
پیگیــری هــای صــورت گرفتــه ،در رابطــه بــا کاهــش تلفــات،
قانونــی بــه برنامــه پنجــم توســعه اضافــه شــد ،اظهــار داشــت:
بــه موجــب یــک مــاده قانونــی در برنامــه پنجــم توســعه ،بــه
بخــش خصوصــی اجــازه داده شــده کــه تلفــات توزیــع بــرق
را کاهــش دهــد و یــا بایــد دولــت ایــن تلفــات را بخــرد و یــا
بایــد اجــازه بدهــد کــه بخــش خصوصــی آن را صــادر کنــد.
صالحــی در ادامــه افــزود :ایــران مشــتریانی ماننــد عــراق و
پاکســتان دارد و از همیــن رو میتــوان پــروژه هــای بزرگــی را
در رابطــه بــا کاهــش تلفــات توزیــع تعریــف و اجرایــی کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرگ برنــده دیگــر خارجــی هــا در
ایــران ،ســرمایه گــذاری اســت ،گفــت :اگــر هــر گــروه

خارجــی مســاله ســرمایه گــذاری را مطــرح کنــد ،درهــای
بیشــتری بــه روی او بــاز مــی شــود .زیــرا انــرژی و نیــروی
متخصــص در ایــران ارزان اســت و یــک بــازار  400میلیــون
نفــری در اطــراف ایــران وجــود دارد.
صالحــی خاطرنشــان کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه اگــر
خارجــی هــا بخواهنــد در بســیاری از کشــورهای عربــی
ســرمایه گــذاری کننــد ،بایــد شــریک عــرب داشــته باشــند
امــا در ایــران خارجــی هــا مــی تواننــد از صفــر تــا  100را
خودشــان انجــام مــی دهنــد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا بیــان اینکــه از
گذشــته صنعــت ایــران و ژاپــن رابطــه خوبــی بــا یکدیگــر
داشــتند ،عنــوان کــرد :دولــت ژاپــن  10میلیــارد دالر را
بــرای ســرمایه گــذاری در ایــران اختصــاص داده و شــرکت
فوجــی کارا مــی توانــد بــه دولــت ژاپــن پیشــنهاد دهــد کــه
درصــدی از ایــن منابــع را بــرای ایــران فاینانــس کنــد.
در ایــن جلســه مدیــران شــرکت فوجــی کارا هــم گزارشــی
از تاســیس و فعالیــت هــای شــرکت متبوعشــان ارائــه دادنــد.
بــه گفتــه مســئوالن شــرکت فوجــی کارا ،ایــن شــرکت
حــدود 110ســال پیــش تاســیس شــده و تولیــد ســیم هــای
انتقــال بــرق را آغــاز کــرده اســت .در ســال  1980میــادی
هــم ایــن شــرکت کار ســاخت فیبــر نــوری و ســیم هــای
مخابراتــی را شــروع کــرده اســت.
گفتنــی اســت در حــال حاضــر فوجــی کارا در خصــوص
ســاخت فیبــر نــوری و توزیــع نیــرو جــزء شــرکت هــای
موفــق در دنیــا اســت و از ســال  1999بــه غیــر از سیســتم
هــای توزیــع و کابــل بــرق ،در زمینــه هــای مختلفــی فعالیت
مــی کنــد و فعالیــت هــای بزرگــی را بــه دســت آورده اســت.

انـرژی
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:در نشست فدراسیون صادرات انرژی با رییس انجمن لوازم خانگی مطرح شد

اتاق بازرگانی زیرمجموعه ای از فدراسیون ها و
کنفدراسیون ها داشته باشد
هــاب انــرژی :نشســت فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته بــا دکتــر حبیــب اهلل انصــاری ،رییــس
انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی روز ســه شــنبه ســیزدهم
مهرمــاه در محــل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی برگــزار
شــد.
در جریــان ایــن نشســت حمیدرضــا صالحــی بــا ارائــه
گزارشــی از رونــد شــکل گیــری فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ،بــه برخــی از فعالیــت هــا و
اقدامــات ایــن فدراســیون اشــاره کــرد.
صالحــی بــا اشــاره بــه ســوابق درخشــان انجمــن صنایــع
لــوازم خانگــی ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه حضــور ایــن
انجمــن در فدراســیون صــادرات انــرژی موجــب غنــای
ایــن فدراســیون شــود.
مهنــدس پیــام باقــری هــم در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه اینکــه پــس از فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته کــه حــدود ســه ســال از تشــکیل آن مــی گــذرد،
فدراســیون هــای دیگــری هــم تاســیس شــده اســت،
گفــت :در فدراســیون صــادرات انــرژی بیشــتر تمرکــز
اعضــا بــه ایــن نقطــه معطــوف شــده کــه تشــکل هــا بایــد
کنــار یکدیگــر بنشــینند ،هــر چنــد کــه ممکــن اســت
تضــاد منافــع پیــدا کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه هــای فدراســیون صــادرات
انــرژی در ســال  95مســئولیت گــرا و نتیجــه محــور
خواهــد بــود ،اظهــار داشــت :تقویــت فدراســیون صــادرات
انــرژی یکــی از اقدامــات جــدی اســت و ایــن بــه روابــط
فدراســیون بــا اعضــای خــودش برمــی گــردد.

باقــری در ادامــه افــزود :مــا مــی خواهیــم فدراســیون
صــادرات انــرژی نمــودی از یــک فــرا تشــکل پایــدار و
پویــا باشــد و بــا قــوت ،فعالیــت هــای خــود را انجــام دهد.
حبیــب اهلل انصــاری رییــس انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی
هــم در ایــن جلســه گفــت :اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان
پارلمــان بخــش خصوصــی و شــکل گرفتــه از تشــکل
هــا ،کمیســیون هــای زیــادی دارد امــا فاقــد کمیســیون
تشــکل هــا اســت.
وی در ادامــه افــزود :اگــر مــی گوییــم کــه اتــاق
بازرگانــی پارلمــان بخــش خصوصــی اســت ،بایــد نهادهــا
و تشــکل هــا در آن تقویــت شــود و انتظــار مــی رود
کــه اتــاق بازرگانــی زیرمجموعــه ای از فدراســیون هــا و
کنفدراســیون هــا داشــته باشــد.
انصــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تشــکیل و وجــود
فدراســیون هــا موافــق اســت ،اظهــار داشــت :البتــه
در فدراســیون زمینــه هــای اجرایــی و اســتراتژی و
ســاماندهی بســیار مهــم اســت.
رییــس انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی بــا بیــان اینکــه
یکــی از مهــم تریــن مســائل تشــکل هــا ایــن اســت کــه
تعییــن حــق عضویــت بــا هیئــت مدیــره هــا اســت ،گفــت:
ایــن در حالــی اســت کــه بایــد هیئــت مدیــره بــرای
تحقــق اهــداف ،سیاســتگذاری و ســازماندهی کنــد.
انصــاری اظهــار داشــت :تقویــت فدراســیون هــا و
کنفدراســیون هــا در کنــار تقویــت انجمــن هــای
تخصصــی بســیار مهــم اســت و ایــن بــه معنــای تقویــت
اتــاق بازرگانــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

با ظرفیت واقعی صدور
خدمات فنی مهندسی
فاصله داریم
پیام باقری
عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

گــزارش منتشــر شــده از ســوی ســازمان توســعه تجــارت
و وزارت نیــرو نشــان مــی دهــد کــه در ســال  94حــدود
99درصــد صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت آب
و بــرق بــوده کــه البتــه ایــن رونــد ،مقطعــی نبــوده اســت.
درهمیــن رابطــه زمانــی کــه بــه آمــار ســنوات گذشــته نــگاه
مــی کنیــم ،مشــاهده مــی کنیــم صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی در صنعــت آب و بــرق در ســال هــای گذشــته
هــم اتفــاق افتــاده اســت.
در همیــن حــال در شــش ماهــه نخســت اول ســال 95
هــم شــاهد ادامــه چنیــن رونــدی هســتیم و ایــن مطلــب
حاکــی از آن اســت کــه در صنعــت آب و بــرق ظرفیــت هــا و
توانمنــدی هــای بســیار غنــی و قابــل اعتنایــی ایجــاد شــده
کــه ایــن توانمنــدی هــا در نهایــت بــه صــورت درصدهــای

بــاالی صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در ایــن حــوزه
خــود را نشــان مــی دهــد.
در عیــن حــال نکتــه ای کــه نبایــد از آن غافــل شــویم،
ایــن اســت کــه در حــوزه ســاخت تجهیــزات صنعــت آب و
بــرق هــم توانمنــدی هــای باالیــی ایجــاد شــده اســت ،بــه
گونــه ای کــه در حــال حاضــر بیــش از  95درصــد تجهیــزات
صنعــت بــرق در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود.
ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه ایــن صنعــت ،بســیار
مســتعد و توانمنــد بــوده و مبتنــی بــر ایجــاد ارزش افــزوده
بــاال ،صــادرات انجــام مــی دهــد و صنعتــی اســت کــه صــدور
محصــوالت هــای تــک بــا تکنولــوژی هــای بــاال را محقــق
مــی ســازد کــه ارزش افــزوده باالیــی ایجــاد مــی کنــد و
ارزآوری باالیــی را بــرای کشــورمان دارد و ایــن متفــاوت
بــا صنایعــی اســت کــه امــروز مبــادرت بــه خــام فروشــی و
صــادرات مــواد خــام مــی کننــد.
امــا نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در صنعــت آب و بــرق در ســال  94حــدود
2.5میلیــون دالر بــوده اســت .البتــه ایــن عــدد ظرفیــت
اصلــی صــادرات کشــور در صــدور خدمــات فنی و مهندســی
صنعــت آب و بــرق نیســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه پتانســیل
بالقــوه ای کــه در صنعــت آب و بــرق داریــم ،حــدود
2.5میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ایــن
حــوزه ،بــا ظرفیتــی کــه در ایــن صنعــت ایجــاد کــرده ایــم،
فاصلــه معنــاداری دارد.
بــا توجــه بــه بررســی هایــی کــه انجــام شــده بــه نظــر مــی
رســد بیــن  25تــا  30میلیــارد دالر پتانســیل و ظرفیــت
بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت آب
و بــرق داریــم و تقریبــا حــدود  10برابــر میزانــی را کــه
در حــال حاضــر صــادرات مــی شــود ،مــی توانیــم محقــق
کنیــم .امــا تحقــق ایــن موضــوع نیــاز بــه مســائل زیــادی
دارد؛ یکــی از ایــن مســائل قیمــت تمــام شــده اســت.
متاســفانه قیمــت تمــام شــده تولیــد در کشــورمان باالســت
و عمــده آن هــم بــه مســایلی برمــی گــردد کــه خــارج از
حــوزه اختیــارات و حیطــه عملکــرد بنــگاه داری اســت.
البتــه ایــن بــه آن معنــا اســت کــه بنــگاه هــا نبایــد امکانــات
ســخت افــزاری یــا نــرم افــزاری خــود را بــه روز کننــد و
اتفاقــا بــا توجــه بــه اینکــه مــا از بنــد تحریــم هــا رهــا شــده
ایــم ،بنــگاه هــا هــم بایــد بــه همیــن نســبت سیســتم خــود
را بــه روز کننــد.
امــا اگــر بخواهیــم بــه ایــن موضــوع وزن بدهیــم ،وزن
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کمتــری بــه بنــگاه هــا اختصــاص داده مــی شــود و وزن
قابــل توجهــی از بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده در صنعــت
آب و بــرق بــه مســایلی کــه در حیطــه وظایــف بنــگاه هــا
نیســت ،برمــی گــردد.
بــه طــور کلــی عوامــل مختلفــی در بــاال بــودن قیمــت
تمــام شــده موثــر اســت ،امــا مهــم تریــن آن نظــام بانکــی
و تامیــن منابــع مالــی اســت .در همیــن صنعــت رکــودی
کــه بــا آن مواجــه هســتیم ،ناشــی از مشــکالت موجــود
در اقتصــاد بــرق ،تفــاوت قابــل توجــه قیمــت تمــام شــده
و بدهــکار بــودن وزارت نیــرو اســت و ایــن رکــود موجــب
شــده کــه بنــگاه هــای تولیــدی بــا یــک چهــارم ظرفیــت
واقعــی خــود کار کننــد و ایــن بــرای بنــگاه هــا مقــرون بــه
صرفــه نیســت.
در واقــع بنــگاه هــا بــرای اینکــه هزینــه هــای خــود را
پوشــش دهنــد ،بــه دنبــال اخــذ تســهیالت از سیســتم
بانکــی بــا عددهــای بســیار بــاال مــی رونــد .ایــن درحالــی
اســت کــه در عرصــه رقابــت بیــن الملــل رقبــای شــرکت
هــای ایرانــی گاهــی بــا بهــره هــای کمتــر از  3تــا 4درصــد
و حتــی صفــر درصــد وارد عرصــه رقابــت مــی شــوند و ایــن
موضــوع مــی توانــد تاثیــر بســیاری زیــادی در برنــده شــدن
یــک شــرکت در مناقصــات بگــذارد.
بحــث مشــوق هــای صادراتــی موضــوع دیگــر اســت.
بســیاری از کشــورها بــرای شــرکت هــای خودشــان مشــوق
هــای خــوب صادراتــی در نظــر مــی گیرنــد کــه ایــن
موضــوع قیمــت تمــام شــده آنهــا را پاییــن مــی آورد.
در مجمــوع مــی خواهــم بــه ایــن موضــوع اشــاره کنــم کــه
عوامــل متعــددی خــارج از حیطــه بنــگاه هــا در قیمــت تمام
شــده اثرگــذار اســت و ایــن موجــب مــی شــود قیمــت تمــام
شــده کاالهــا و خدمــات ایرانــی بــاال بــرود و در نهایــت در
عرصــه رقابــت بیــن المللــی شــرکت هــای ایرانــی را دچــار
مشــکل مــی کنــد .بــه ایــن ترتیــب گاهــی پیمانــکاران
ایرانــی کــه در مناقصــات بیــن المللــی شــرکت مــی کننــد،
مجبــور مــی شــوند از کاالهــای غیرایرانــی اســتفاده کننــد و
ایــن موضــوع خوبــی نیســت.
مــا اگــر مــی خواهیــم در ســال اقتصــاد مقاومتی بحــث درون
زایــی و بــرون گرایــی را بــه عنــوان شــعار خودمــان در نظــر
بگیریــم ،بایــد حتمــا بــه بنــگاه هــای اقتصــادی کمــک کنیم
تــا قیمــت تمــام شــده را پاییــن بیاورنــد و پیمانــکاران بــرای
شــرکت در مناقصــات بیــن المللــی متکــی بــر تولیــدات
داخلــی باشــند.
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مدیرعامــل شــرکت ملــی نفتکــش از آمادگــی ایــران
بــرای همــکاری بــا شــرکتهای نــروژی بــرای حمــل
محمولههــای  LNGخبــر داد و گفــت :امــکان همــکاری
دو کشــور در صنعــت سوخترســانی دریایــی (بانکرینــگ)
هــم وجــود دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــرکت ملــی
نفتکــش ،علــی اکبــر صفایــی در دیــدار بــا «دیلــک آیهــان»
معــاون وزیــر صنعــت ،تجــارت و ماهیگیــری نــروژ بــا بیــان
اینکــه بــا اجرایــی شــدن برنامــه جامــع اقــدام مشــترک
(برجــام) زمینههــای همــکاری بیشــتری میــان ایــران و
نــروژ فراهــم شــده اســت ،گفــت :هــم اکنــون شــرکت ملــی
نفتکــش ایــران ،بــا تعــداد زیــادی از شــرکتهای نــروژی
در حــوزه تامیــن قطعــات و تجهیــزات کشــتی ،بیمــه،
ردهبنــدی و کالس همــکاری دارد و امیدواریــم همــکاری بــا
نروژیهــا گســترش یابــد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفتکــش ایــران بــا اشــاره بــه
وجــود حجــم عظیــم ذخایــر گاز طبیعــی در کشــور،
تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس ایــران برنامــه گســترده ای
بــرای تولیــد و صــادرات گاز دارد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت ملــی
نفتکــش ایــران آمادگــی دارد تــا بــا شــرکتهای نــروژی
در حمــل محمولههــای الانجــی همــکاری کنــد ،اظهــار
داشــت :ســوخت رســانی دریایــی از دیگــر زمینههــای
همــکاری بــا شــرکتهای نــروژی اســت.
«دیلــک آیهــان» معــاون وزیــر صنعــت ،تجــارت و
ماهیگیــری نــروژ هــم در ایــن دیــدار از آمادگــی نــروژ
بــرای گســترش همکاریهــا بــا شــرکت ملــی نفتکــش
ایــران در بخشهــای مختلــف خبــر داد و افــزود :نــروژ
ی بــا شــرکت ملــی نفتکــش ایــران
آمــاده افزایــش همــکار 
در بخشهــای تامیــن قطعــات کشــتی ،ردهبنــدی ،کالس و
حوزههــای مربــوط بــه حمــل و نقــل دریایــی اســت.
ایــن مقــام ارشــد دولــت نــروژ بــا اشــاره بــه عالقهمنــدی
ی دریایــی و کشــتیرانی نــروژ بــه گســترش
شــرکتها 
همکاریهــا بــا شــرکت ملــی نفتکــش ایــران ،تاکیــد کــرد:
افــزون بــر حوزههــای یادشــده ،آمادگــی داریــم بــا شــرکت
ملــی نفتکــش ایــران در زمینــه پروژههــای الانجــی و
کشــتیهای «الانجــی بــر» همــکاری کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

زنگنه در کنفرانس
جهانی انرژی شرکت
نکرد
.بیســت و ســومین کنفرانــس جهانــی انــرژی روز گذشــته در
اســتانبول ترکیــه آغــاز بــه کار کــرد .ایــن کنفرانــس هــر ســه
ســال یکبــار برگــزار میشــود و نخســتین اجتمــاع کشــورها در
کنفرانــس انــرژی در ســال  1924بــود کــه آن زمــان بــه نــام
کنفرانــس قــدرت جهانــی نــام داشــت و در ســال  1968بــه
کنفرانــس جهانــی انــرژی تغییــر نــام یافــت.
ایــن کنفرانــس در ســال  1977هــم بــه میزبانــی ترکیــه برگزار
شــده بــود .در کنفرانــس جهانــی انــرژی مســایل مربــوط بــه
انــرژی و جهــان مطــرح میشــود و تصمیماتــی کــه در ایــن
کنفرانــس گرفتــه میشــود میتوانــد بــرای آینــده انــرژی
جهــان موثــر باشــد .آنچــه بیــش از همــه در ایــن کنفرانــس
مشــهود اســت نشســتهای دو جانبــه بیــن وزرای انــرژی
کشــورها اســت کــه بــازارش داغ اســت.
خالــد الفلیــح وزیــر نفــت عربســتان گفتــه اســت بــا الکســاندر
نــواک وزیــر انــرژی روســیه دیــدار میکنــد و دربــاره نــوع
همــکاری کــه میتوانــد در اجــاس رســمی اوپــک در مــاه
نوامبــر ایــن کشــور داشــته باشــد صحبــت خواهــد کــرد.
خالــد الفلیــح میخواهــد دربــاره نقــش روســیه در طــرح فریــز
نفتــی صحبــت کنــد کــه تصمیمــات گرفتــه شــده در نشســت
غیررســمی ایــن ســازمان قــرار اســت در نشســت مــاه نوامبــر
بــه مرحلــه اجــرا برســد.
در نشســت انــرژی کنفرانــس اســتانبول برخــی یافتههــای
کلیــدی در حــوزه انــرژی بــه شــرح زیــر مطــرح شــد کــه
ســرانه مصــرف انــرژی ســرانه تقاضــای انــرژی قبــل از ســال
 2030بــه بیشــترین میــزان خواهــد رســید .همچنیــن تقاضــا
بــرای بــرق تــا ســال  2060دو برابــر خواهــد شــد .همچنیــن
افزایــش تدریجــی ا ســتفاده از انرژیهــای بــادی و خورشــیدی
ادامــه خواهــد یافــت.

در ایــن کنفرانــس مطــرح شــد کــه افزایــش تقاضــا بــرای
انرژیهــای ســوختی و فســیلی خطــری بــرای منابــع محســوب
میشــود و همچنیــن حمــل و نقــل جهانــی انــرژی بــه عنــوان
مانــع جــدی بــرای بخــش انــرژی اســت .همچنیــن در ایــن
کنفرانــس گفتــه شــد کــه بــرای جلوگیــری از افزایــش بیــش
از  2درج ـهای دمــای کــره زمیــن بایــد تالشهــای مضاعفــی
صــورت گیــرد .همکاریهــای جهانــی رشــد پایــدار و ابداعــات
تکنولــوژی بــرای متعــادل کــردن انــرژی ضــروری اســت.
پیــش از ایــن رســانههای خارجــی و همچنیــن روابــط عمومــی
شــرکت ملــی نفــت ایــران اعــام کــرده بــود کــه زنگنــه
وزیــر نفــت در ایــن کنفرانــس شــرکت نخواهــد کــرد .امــروز
رســانههای خارجــی اعــام کردنــد کــه وزیــر نفــت عــراق هــم
در ایــن کنفرانــس شــرکت نمیکنــد .دقایقــی پیــش خالــد
الفلیــح وزیــر نفــت عربســتان در ایــن اجــاس ســخنرانی کــرد.
وی گفــت :عربســتان بــه ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت
ادامــه میدهــد تــا ظرفیــت تولیــد خــود را بــرای هــر زمانــی
کــه الزم اســت تولیــد خــود را افزایــش دهنــد آمــاده نگــه دارد.
وزیــر نفــت عربســتان گفــت :رســیدن قیمــت نفــت بــه
بشــکهای  60دالر دور از ذهــن نیســت امــا مــن بــه دنبــال
قیمــت نیســتم ،مــن تنهــا مســئول تنظیــم عرضــه و تقاضــا
هســتم .بخــش قیمــت بــه وزاری مالــی مربــوط میشــود.
وی همچنیــن گفــت :ماموریــت اوپــک واضــح اســت کــه
منصفانــه فعالیتهــا را رهبــری کنــد و اکنــون وقــت همــه ایــن
برنامههــا اســت کــه ســازمان اوپــک بایــد اجرایــی کنــد .بلــه
اکنــون وقــت آن اســت کــه اوپــک متفــاوت از ســال 2014
عمــل کنــد امــا ایــن اقدامــات بایــد خیلــی تدریجــی باشــد تــا
شــوکی بــه بــازار وارد نشــود.
وزیــر نفــت عربســتان همچنیــن از نقــش کشــورهای غیراوپــک
در بــازار و قیمــت نفــت عنــوان کــرد :کــه میتواننــد در
متــوازن ســاختن بــازار کمــک کننــد.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد :کشــورهای غیــر اوپــک نیــز در
اجــاس سیاســی مــاه نوامبــر دربــاره طــرح فریــز نفتــی کمــک
کننــد.
وی همچنیــن گفــت :الزم اســت کــه اوپــک اقدامــات شــوکآور
کــه بــازار را تحــت تاثیــر قــرار بدهــد انجــام ندهــد و بایــد
مســیر درســتی انتخــاب شــود.
الفلیــح گفــت :عربســتان طرحــی را تــا ســال  2030دارد کــه
براســاس آن دو ســناریو بــرای تولیــد نفــت مطــرح اســت.
نخســت زمانــی کــه قیمــت نفــت پاییــن اســت و دوم زمانــی
کــه قیمــت نفــت بــاال اســت.

انـرژی

شماره پنجاه دو //هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و پنج

برنامه های توسعه واقعا کشور را
به توسعه می رسانند؟
پــدرام ســلطانی ،نایــب رییــس اتــاق تهــران دربــاره برنامــه
ششــم توســعه بــه ســایت خبــری اتــاق تهــران گفــت :تجربــه
در کشــور نشــان داده کــه برنامــه هــای توســعه چــه پیــش از
انقــاب و چــه پــس از آن از نوشــته تــا عمــل بــا هــم تفــاوت
هــای بســیار دارنــد.
بــه گفتــه ســلطانی زمانــی کــه هــر دولتــی برنامــه را مــی
نویســد و دولتــی دیگــر و یــا مجموعــه ای دیگــری آن را اجــرا
مــی کنــد ،چنیــن اتفاقاتــی هــم رخ خواهــد داد .او ادامــه داد:
اگــر قــرار اســت دولــت برنامــه ای داشــته باشــد بایــد ابتــدای
شــروع کارش برنامــه اش را معیــن کنــد و احــکام الزم را از
مجلــس بگیــرد و اجــرا کنــد .ایــن سیســتم برنامــه در کشــور
مــا بــه جهــت تغییــر دولــت هــا جــواب نــداده و در حــد مــورد
نیــاز هــم جــواب نخواهــد داد ،چــرا کــه نشــان مــی دهــد
روش هــا و ســایق متفــاوت اســت.
ســلطانی همچنیــن اضافــه کــرد :برنامــه هــای توســعه عمــا
تبدیــل شــده انــد بــه ایســتگاه هــا و فرصــت هایــی بــرای
اینکــه دولــت هــا بتواننــد اختیاراتــی را کــه در قالــب ســایر
قوانیــن نمــی تواننــد بــه ســرعت بــه مجلــس ببرنــد و اخــذ

خط و نشان گازی ایران برای عراق
ایــن روزهــا بســاط اولتیماتومهــای معاونــان وزیــر
نفــت خطــاب بــه شــرکتهای خارجــی و بینالمللــی
در صنایــع نفــت و گاز کشــور حســابی رونــق گرفتــه
اســت.
بــر ایــن اســاس پــس از اولتیماتــوم روز گذشــته علــی
کاردر ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــه منظــور فســخ
قراردادهــای نفتــی در صــورت فســاد شــرکتهای
خارجــی ،امــروز معــاون دیگــر وزیــر نفــت بــه دلیــل
تاخیــر در پرداخــت پــول ســاخت خــط لولــه مشــترک
گاز ،بــرای عراقیهــا خــط و نشــان کشــید.
حمیدرضــا عراقــی امــروز در گفتگویــی بــا بیــان اینکــه
هــم اکنــون مشــکالت مالــی عــراق مانــع صــادرات گاز
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کننــد در آن برنامــه هــا قــرار مــی دهنــد و آن اختیــارات
را از مجلــس بگیرنــد .البتــه از طــرف دیگــر هــم مجلــس
متقابــا برنامــه را فرصتــی مــی دانــد بــرای اینکــه بعضــی
تکالیفــی را کــه دوســت دارد از دولــت بخواهــد در قانــون
برنامــه تعبیــه کنــد.
نایــب رییــس اتــاق تهــران همچنیــن تاکیــد کــرد :تمــام
ایــن مــوارد باعــث شــده کــه نتــوان ارتبــاط مســتقیمی بــا
هدفگــذاری هــای کمــی برنامــه و احکامــی کــه در برنامــه
وجــود دارد پیــدا کــرد و بــا هــم ارتبــاط داد .چــون اگــر
چنیــن بــود برنامــه هــا نبایــد تــا ایــن میــزان دســتخوش
تغییــر مــی شــدند .دولــت بایــد مــی توانســت بندهــا و مــوارد
را بــا جــداول ارتبــاط مســتقیم بدهــد ،اگــر جــداول مــورد
تاییــد مجلــس بــود طبیعتــا احکامــش را هــم بایــد بپذیــرد.
بــه همیــن جهــت مــن بــه طــور کلــی فکــر مــی کنــم کــه
اگــر مــی شــد برنامــه ای بنویســیم بــرای دیگــر برنامــه
ننوشــتن بهتــر بــود.
ســلطانی همچنیــن ادامــه داد :نظــام مدیریتــی و روش هــای
کشــورداری مــا بــه جــای اینکــه منــوط بــه برنامــه هــای
پنجســاله باشــند بایــد مبتنــی بــر تفکــرات اســتراتژیکی
باشــند کــه در پــی هــم قــرار مــی گیرنــد و دولــت هــا بــه
جــای اینکــه اقدامــات همدیگــر را نقــض کننــد و مرتــب
مســیر حرکــت کشــور را تغییــر دهنــد ،مــدام روی یــک ریــل
بــه طــور مســتمر کار یکدیگــر را ادامــه مــی دادنــد.

اســت ،گفــت :ماههــا اســت کــه عراقیهــا پرداخــت
پــول را بــه تأخیــر انداختهانــد و از آنجایــی کــه مجــری
ایــن طــرح صــادرات گاز ،پیمانــکار بخــش خصوصــی
اســت ،نمیتوانیــم بــدون مشــخص شــدن شــیوه
پرداخــت و دریافــت پــول گاز را صــادر کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه
در مراودههــای بینالمللــی تعــارف نداریــم ،تصریــح
کــرد :ایــران بــرای صــادرات گاز بــه بغــداد آمادگــی
کامــل دارد و منتظــر اعــام آمادگــی دولــت عــراق
اســت.
معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه بــرای صــادرات
گاز بــه بصــره هــم تــاش میکنیــم و پیشبینــی
میشــود تــا پایــان امســال ،صــادرات گاز ایــران شــروع
شــود ،اظهــار داشــت :بــرای صــادرات گاز بــه عــراق ،دو
قــرارداد امضــا شــده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پاکســتان یکــی از مصرفکننــدگان مهــم انــرژی در منطقــه
بــه حســاب میآیــد؛ واردکننــدهای که بــا وجود همســایگی
بــا ایــران بــه عنــوان دومیــن تولیدکننــده گاز در دنیــا تــا
بــه حــال از ایــران گاز نخریــده اگرچــه سالهاســت طبــق
قــراردادی کــه دارد موظــف بــه ایجــاد زیرســاختهای
الزم بــرای واردات گاز از ایــران شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،قــرارداد گازی میــان ایــران
و پاکســتان باقیمانــده از طرحــی اســت کــه زمانــی قــرار
بــود «خــط لولــه صلــح» باشــد ،قــرادادی کــه توافقنامــه
اولیــه آن بــا پاکســتان در ســال  ۱۹۹۵بــه امضــا رســید و
ســپس در ســال  ۱۹۹۹هنــد نیــز بــه ایــن توافــق مشــترک
گازی پیوســت .ایــن قــرارداد در  ۲۰۰۴مــورد بازبینــی
قــرار گرفــت و جزئیــات آن روشــن شــد ،امــا پنــج ســال
بعــد هنــد بــا بهانههایــی در مــورد امنیــت و قیمــت
معاهــده نســبت بــه آن ســرد شــده و از تعهــد ســه جانبــه
کنارهگــری کــرد.
در ســپتامبر  ۲۰۱۲عملیــات اجرایــی معاهــده آغــاز شــده
و روســای جمهــور وقــت دو کشــور توافــق کردنــد در ایــن
زمینــه همــکاری داشــته باشــند ،بــر اســاس ایــن همــکاری
پیشبینــی شــده بــود کــه پاکســتان نیــز خــط لولــه خــود
را طــی  ۲۲مــاه تــا مــرز ایــران بکشــد .بــر اســاس ایــن
معاهــده گازی قــرار شــد بــا شــروع عملیــات لولهگــذاری
تــا ســال  ۱۳۹۳صــادرات گاز از طریــق خــط لولــه بــه
کراچــی آغــاز شــود .ایــن قــرارداد  ۲۵ســاله ایــران را
متعهــد میکنــد کــه صــادرات گاز در روز از حجــم ۱۴
میلیــون متــر مکعــب را آغــاز کــرده و آن را در دو فــاز بــه
 ۲۱و  ۳۰میلیــون متــر مکعــب افزایــش دهــد.
امــا عملیــات اجرایــی خــط لولــه از ســوی پاکســتانیها
مــدام متوقــف میشــد و از ســوی مســئوالن ایــن کار
در پاکســتان اطالعــات ضــد و نقیضــی در مــورد میــزان
پیشــرفت پــروژه ارائــه میشــد ،در همیــن حیــن فشــارهای
ایــاالت متحــده و عربســتان ،پاکســتان را از خریــد گاز از
همســایهاش دلســرد کــرده و بــا وجــود هزینههــای بیشــتر
و لــزوم گــذر خــط لولــه از افغانســتان بــه ســمت خریــد گاز
از ترکمنســتان ســوق م ـیداد.
کارشــکنیها و عــدم آغــاز عملیــات اجرایــی خــط لولــه
از ســوی پاکســتان در حالــی اتفــاق میافتــاد ،کــه ایــران
از ســال  ۲۰۱۱کار خــط لولــه خــود را بــه اتمــام رســانده

بــود و بــه اســام آبــاد فرصــت داده بــود تــا پایــان ۲۰۱۴
آنهــا نیــز عملیــات خــط لولــه را تکمیــل کننــد و یــا در
غیــر ایــن صــورت روزانــه تــا تکمیــل عملیــات جریم ـهای
یــک میلیــون دالری را روزانــه بــه ایــران بپردازنــد.
پاکســتان امــا همچنــان در مــورد تعهــدات قــرادادی خــود
ســکوت کــرده و بــا تکیــه بــر تحریمهــای ایــران و نبــود
ســرمایهگذار در پاکســتان بــرای اجــرای عملیــات ،خریــد
گاز از ایــران را بــه تعویــق میانداخــت تــا جایــی کــه
از ســوی وزیــر نفــت ایــران بحــث امــکان فســخ قــرارداد
مطــرح شــد.

انـرژی
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تامیــن شــود ،بــه ایــن ترتیــب کــه بخشــی از گازی کــه
از فازهــای  ۱۷و  ۱۸ایــن دو واحــد تولیــد میشــود ،بــه
پاکســتان و هندوســتان صــادر شــود و البتــه خــط لولــه
مــورد نیــاز آن نیــز تــا لــب مــرز ایــران کشــیده شــده
اســت.
بــا وجــود اینکــه ســکوت پاکســتان درمــورد واردات گاز از
ایــران همچنــان ادامــه داشــت ،علیرضــا کاملــی ،مدیرعامــل
وقــت شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــا بیــان ایــن کــه
پاکســتان مصمــم بــه دریافــت گاز از ایــران اســت ،گفــت
اســام آبــاد هیچــگاه از خریــد گاز ایــران منصــرف نشــده

از ایران اصرار بر صادرات ،از پاکستان
انکار بر واردات
امــا ایــران مصمــم بــود کــه پــس از برداشــته شــدن
تحریمهــا ،بازگشــت خــود را بــه بازارهــای گازی
بینالملــل بــا فــروش گاز بــه همســایگان کلیــد بزنــد و
بنابرایــن مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز بــا تاکیــد براینکــه
ایــران عملیــات لولهگــذاری خــود را تــا مــرز پاکســتان
بــه اتمــام رســانده و آمــاده فــروش گاز اســت ،اعــام
کــرد تصمیمــی بــرای جریمــه پاکســتان نــدارد و البتــه
در صــورت ادعــای خســارت نیــز پاکســتان احتمــاال تــوان
پرداخــت نخواهــد داشــت.
قــرار اســت گاز صادراتــی بــه پاکســتان از پــارس جنوبــی

اســت .وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــران ،ارزانتریــن مســیر
بــرای دریافــت گاز ازســوی پاکســتان اســت ،یادآورشــده
بــود وجــود مــرز مشــترک بــا ایــران مــی توانــد بــه
دریافــت ارزانتــر گاز از ســوی پاکســتان کمــک کنــد ضمــن
ایــن کــه در تمــام دنیــا صــادرات گاز از طریــق خــط لولــه
مقــرون بــه صرفــه تــر از راههــای دیگراســت بویــژه آن کــه
در فاصلــه کمــی انجــام شــود.این مباحــث در حالــی از
ســوی کاملــی مطــرح شــد کــه امیرحســین زمانــی نیــا،
معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت نیــز
گفتــه بــود پاکســتان بــه دلیــل کمبــود شــدید انــرژی بــه

7

حجــم باالیــی از گاز طبیعــی نیــاز دارد.
صــادرات گاز از ایــران بــه پاکســتان در ســال  ۱۳۹۴تحقــق
نیافــت و رئیــس جمهــوری اســامی ایــران در اوایــل ســال
 ۱۳۹۵در ســفر بــه پاکســتان تأکیــد کــرد دو کشــور بــرای
گســترش همکاریهــای مشــترک بــه ویــژه در حــوزه
اقتصــادی مصمــم هســتند.
چنــدی بعــد معــاون آســیا ،اقیانوســیه و مشــترک المنافــع
وزارت امورخارجــه در تشــریح دســتاوردهای ســفر رئیــس
جمهــوری بــه پاکســتان گفــت ایــران بحــث امنیــت انــرژی
پاکســتان شــامل نفــت ،گاز و بــرق را تضمیــن کــرد و ایــن
مســئله بازتــاب گســترده و مثبتــی در میــان دولتمــردان
و افــکار عمومــی مــردم پاکســتان داشــت .همچنیــن،
رحمانــی فضلــی ،وزیــر کشــور از آمادگــی ایــران بــرای
تامیــن مهــم تریــن منبــع انــرژی پاکســتان شــامل گاز،
بــرق و فــرآورده هــای نفتــی خبــر داد.
بــا وجــود بــد عهــدی پاکســتانی هــا ایــران کــه در پــی
افزایــش ظرفیــت صــادرات گاز خــود بــه ویژه به کشــورهای
همســایه از طریــق خــط لولــه اســت هنــوز تصمیــم نــدارد
بــرای تاخیــر دو ســاله پاکســتان جریمـهای تعییــن کنــد و
عراقــی ،مدیرعامــل شــرکت گاز ایــران میگویــد اگرچــه
طبــق قــرارداد گازی میــان دو کشــور ،پاکســتان بابــت
عــدم برداشــت گاز از خــط لولــه بایــد جریمــه پرداحــت
کنــد ،تصمیــم گیــری در مــورد ایــن مســائل مربــوط
بــه دولــت میشــود و وزارت نفــت در ایــن زمینــه تابــع
دســتور دولــت اســت.
مقاومــت پاکســتان در زمینــه واردات گاز از ایــران تــا
جایــی ادامــه یافــت کــه چنــدی پیــش جامعــه بازرگانــان
پاکســتان از دولــت ایــن کشــور خواســت بــه تعهــدات
خــود بــرای تکمیــل خــط لولــه واردات گاز از ایــران پایبنــد
باشــد.فرید مقیــس شــیخ ،رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنعــت
ملتــان در جنــوب منطقــه پنجــاب پاکســتان اعــام کــرد
ایــن کشــور بایــد هــر چــه زودتــر ،بــه تعهــدات خــود بــرای
تکمیــل ســاخت خــط لولــه آی-پــی (ویــژه صــادرات گاز
ایــران بــه پاکســتان) عمــل و موانــع اجــرای ایــن پــروژه را
بــر طــرف کنــد بــا ایــن حــال هنــوز اقــدام خاصی از ســوی
پاکســتان در ایــن مــورد صــورت نگرفتــه اســت و هرچــه
ایــران بــر صــادرات گاز بــه ایــن کشــور اصــرار مــی کنــد،
پاکســتان بــا ســکوت خــود تمــام عهــد و پیمــان هــا را
انــکار مــی کنــد.............................................................................
.........................................................................................

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
وزارت انرژی و نهاد مستقل رگوالتوری تشکیل
شود
الیحــه برنامــه ششــم توســعه کشــور چندماهــی اســت که
از ســوی دولــت یازدهــم بــه مجلــس پیشــنهاد شــده و
بعــد از چندیــن مــاه بررســی در کمیســیون هــای مختلف
از هفتــه گذشــته الیحــه بــه کمیســیون تلفیــق رفتــه
و ارزیابــی هــا دربــاره نهایــی شــدن آن پیــش از رفتــن
بــه صحــن علنــی درحــال انجــام اســت؛ الیحــه ای کــه
رئیــس اتــاق تهــران هفتــه گذشــته در جلســه هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران خواســتار تدویــن آن در در
جهــت رونــق اقتصــادی و خــروج از رکــود شــد و گفــت«:
انتظــار مــا از مجلــس و دولــت محتــرم ایــن اســت کــه
باتوجــه بــه اوضــاع اقتصــادی کشــور مــوارد و بندهایــی
کــه مــی توانــد در جهــت رونــق اقتصــادی و خــروج از
رکــود کمــک کننــده باشــد را انشــااهلل در برنامــه تدویــن
و مصــوب کننــد ».او همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه مهــم
تریــن بحثــی کــه در برنامــه بایــد بــه آن توجــه شــود
معضــل بیــکاری و راهکارهایــی بــرای افزایــش اشــتغال
اســت ،گفــت «:کاهــش فســاد در تمامــی دســتگاه هــا
و ارکان نظــام یکــی از مباحــث جــدی دیگــر اســت کــه
بایــد در برنامــه دیــده شــود ،موضــوع کمبــود و بحــران
آب و همچنیــن بهبــود محیــط کســب و کار و طــرح هــای
بانــک داری و مســائلی کــه در اقتصــاد کشــور بــه عنــوان
مشــکالت اساســی اســت امیدواریــم در برنامــه دیــده و
گنجانــده شــود».
امــا در ایــن بیــن و همزمــان بــا شــروع بررســی برنامــه
ششــم در مجلــس شــورای اســامی اتــاق تهــران نیــز بــه
عنــوان تشــکل بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه فعــال
عملکــرد و در کمیســیون هــای مختلــف بــه بررســی ایــن
موضــوع پرداخــت و در نهایــت گزارش ها و پیشــنهادهایی
را تهیــه کــرد کــه یکــی از مهــم تریــن آن هــا در حــوزه
نفــت ،گاز و انــرژی بــود کــه از ســوی کمیســیون انــرژی و
محیــط زیســت اتــاق تهــران تدوین شــد و پیشــنهادهایی
را ارائــه داد .پیشــنهادهای کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق در چهــار بنــد ارائــه شــده اســت کــه مــی
توانــد گفــت مهــم تریــن آن پیشــنهاد تشــکیل وزارت

انــرژی و ایجــاد نهــاد رگوالتــوري مســتقل در حــوزه
انــرژی اســت .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم
مذاکره بالروس با ایران برای خرید نفت ارزانتر
بــه نقــل از اســپوتنیک نیــوز ،رئیــس جمهــور بــاروس
گفــت ،کشــورش در حــال مذاکــره بــا ایــران بــرای خریــد
نفــت از ایــن کشــور اســت.
الکســاندر لوکاشــنکو ،رئیــس جمهــوری بــاروس بــه
نماینــدگان پارلمــان ایــن کشــور گفــت« :مــا در حــال
مذاکــره بــا ایــران هســتیم کــه بــه شــدت در تــاش
اســت تــا بــازاری بــرای نفــت خــود بیابــد و آمــاده
(عرضــه نفــت) بــا قیمــت هــای پاییــن اســت».
وی افــزود ،پاالیشــگاه هــای بــاروس نبایــد بــا کمبــود
نفــت مواجــه شــوند و بایــد تــا حــد کامــل نفــت خــام
دریافــت کننــد.
بــاروس بــا کمبــود دریافــت نفــت از روســیه مواجــه
اســت .الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه گفتــه،
کاهــش عرضــه نفــت بــه مینســک بــا بدهــی گازی ایــن
کشــور و کاهــش تحویــل مــواد پتروشــیمی بــه روســیه
مرتبــط اســت.
ارکــدی دورکوویــچ ،معــاون نخســت وزیــر روســیه گفــت،
اگــر مســکو و مینســک بــه توافقــی در زمینــه بدهــی
گازی دســت یابنــد ،میــزان عرضــه نفــت مــی توانــد بــه
حالــت قبــل بازگــردد.
مذاکــرات مســکو و مینســک در مــورد قیمــت گاز
روســیه بــه بــن بســت خــورده اســت .در مــاه جــوالی،
نــواک گفتــه بــود کــه بــاروس  270میلیــون دالر بابــت
گاز صادراتــی بــه روســیه بدهــکار اســت.
مینســک ایــن بدهــی را قبــول نــدارد و مــی گویــد قیمت
 132.77دالر بــرای هــر هــزار متــر مکعــب گاز خریــداری
شــده از روســیه ناعادالنــه اســت .روســیه تاکیــد کــرده
کــه پرداخــت هــا بایــد در چهارچــوب قــرارداد منعقــده
بیــن دو کشــور صــورت گیــرد.
درعیــن حــال ،رئیــس جمهــور بــاروس گفتــه کــه
مســائل نفتــی و گازی نبایــد بــه یکدیگــر ارتبــاط داده
شــوند.
انرژی های نو ،موضوع بخشی از مهمترین فعالیت
ها در دولت یازدهم است
تهــران -ایرنــا -مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران

انـرژی
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بــزرگ انــرژی هــای نــو را از مهمتریــن فعالیــت هــای
ایــن مجموعــه در دولــت یازدهــم برشــمرد و گفــت :گام
هــای خوبــی در زمینــه اســتفاده ار انــرژی هــای نــو و
خورشــیدی برداشــته شــده اســت.
ســید محمــد هاشــمی روز چهارشــنبه در حاشــیه
بازدیــد از نمایشــگاه هنــر تدبیــر کــه بیانگــر گوشــه ای
از دســتاوردهای دولــت یازدهــم اســت ،در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد :بــه کارگیــری تجهیــزات
مرتبــط بــا انــرژی هــای نــو و خورشــیدی بــه صــورت
آزمایشــی در برخــی دســتگاه هــا و همچنیــن تعــدادی از
مــدارس و مســاجد نصــب شــده اســت.
هاشــمی کاهــش خاموشــی در معابــر عمومــی ،توســعه
شــبکه و پســت هــا و افزایــش کنترهــای دیجیتالــی را
از دیگــر کارهــای مهــم ایــن مجموعــه در ســه ســال
گدشــته برشــمرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســاعت پیــک
مصــرف بــرق در تهــران 11تــا  4بعدازظهــر اســت،
انــرژی خورشــیدی را ظرفیتــی دانســت کــه امــکان بــه
کارگیــری آن در ســازمان هــا ،دســتگاه هــا و ســاختمان
هــای بلندمرتبــه وجــود دارد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ برگزاری
نمایشــگاه دســتاوردهای دولــت را بــه عنــوان فرصتــی
بــرای اطــاع مــردم از فعالیــت هــای دولــت ،مطلــوب
ارزیابــی کــرد و بــا بیــان این کــه روابــط خارجــی ،فناوری
اطالعــات ،شهرســازی ،نفــت و کشــاورزی از مهمتریــن
بخــش هــای ایــن نمایشــگاه اســت ،افــزود :جــای ســوژه
هایــی ماننــد بهــره بــرداری از ســد و نیــروگاه هــای مهــم
در ایــن نمایشــگاه خالــی بــود.
نمایشــگاه هنــر تدبیــر کــه در تــاالر وحــدت تهــران
برپــا اســت ،دســتاوردهای دولــت یازدهــم را بــه صــورت
تصویــر ،فیلــم ،اینفوگرافــی بــه نمایــش گذاســته اســت.
ایــن نمایشــگاه بــه همــت موسســه توســعه هنرهــای
معاصــر  10مهرمــاه آغــاز بــه کار کــرد و تــا  17مهرمــاه
بــه کار خــود ادامــه مــی دهــد.
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هــادی مدقــق ،معــاون سیســتمهای اندازهگیــری و
شــبکه هوشــمند ســازمان بهــرهوری انــرژی ایــران (ســابا)
در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه آییننامههــای
اجرایــی در سراســر دنیــا در خصــوص ایــن مســاله،
اظهــار کــرد :در حــال حاضــر ســه تعرفــه میانبــاری،
کمبــاری و پربــاری در صنعــت بــرق وجــود دارد و بــا
توجــه بــه اینکــه بــا هوشــمند کــردن کنتــور هــا ســاعت
بــه ســاعت میــزان مصــرف مانیتــور میشــود و امــکان
پایــش بــار مشــترکان وجــود دارد ،لــذا مــی تــوان ماننــد
ســایر کشــور هــا تعرفههــای متعــددی همچــون بخــش
مخابــرات تبییــن کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســاله موجــب تنوعبخشــی
بــه تعرفههــای صنعــت بــرق میشــود ،ادامــه داد :بــا
توجــه بــه اینکــه میــزان مصــرف مشــترکان یکســان
نیســت ایــن روش میتوانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد،
بهطــور مثــال اگــر مشــترکی قابلیــت ایــن را داشــته
باشــد کــه در  ۵۰۰ســاعت بحرانــی در ســال مدیریــت
مصــرف کنــد در مابقــی ســال مــی توانــد زیــر قیمــت
متوســط بــرق را خریــداری کنــد.
مدقــق بــا بیــان اینکــه ایــن مســاله در دنیــا در حــال
اجــرا اســت ،بیــان کــرد :در ایــران نیــز امــکان اجرایــی
کــردن ایــن مســاله وجــود دارد و پیشــنهاد ایــن مســاله
نیــز داده شــده ،امــا بایــد دانســت ابــزار اصلــی اجرایــی
کــردن ایــن کار اســتفاده از کنتورهــای هوشــمند اســت.

شرط ورود شرکتهای خارجی به صنعت آب
در گذشــته ایــران واردکننــده بخــش اعظمــی از تجهیزات
آبــی از کشــورهای دیگــر بــود امــا امــروزه تولیــد بســیاری
از محصــوالت مــورد نیــاز در حــوزه آب در داخــل کشــور
آن هــم بــا کیفیــت بــاال صــورت مــی گیــرد.
حمیدرضــا جانبــاز ،مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب
و فاضــاب کشــور در گفتوگــو بــا ایســنا ،در خصــوص
ارتقــای تولیــد داخلــی در بخــش آب گفــت :دولــت امــروز
بــه ســمت حمایــت از تولیدکننــده داخلــی مجــرب
تعرفه برق در کشور متنوع میشود
حرکــت میکنــد کــه همیــن مســاله نیــز باعــث شــده
هوشمندســازی شــبکه بــرق مــی توانــد تاثیــرات مثبتــی کــه شــاهد تکنولوژیهــای بــاالی صنعــت آب باشــیم.
پ را از کشــورهای
را بــرای ایــن صنعــت بــه همــراه داشــته باشــد کــه وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته پمــ 
میتــوان بــه تنــوع بخشــی تعرفــه هــا و ایجــاد مشــوق دیگــر وارد میکردیــم ،امــا امــروزه بــه کمــک
هایــی بــرای مشــترکان پــر مصــرف اشــاره کــرد.
تولیدکننــدگان داخلــی قــادر بــه تولیــد پمپهایــی بــا
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کیفیــت حتــی باالتــر از مــدل خارجــی آن هســتیم،
اظهارکرد:توانمنــدی ایــران در تولیــد تجهیــزات و
رســیدن بــه خودکفایــی  100درصــدی در حــوزه آب
بســیار بــاال اســت.
شرط ورود شرکت های خارجی به صنعت آب
بــه گفتــه جانبــاز ،شــرایط فعلــی صنعــت آب اقتضــا
میکنــد کــه بــا اســتفاده از دانــش بینالمللــی کیفیــت
تولیــد داخــل را ارتقــاء دهیــم کــه ایــن مســاله نیــز
نیازمنــد تبــادل اطالعــات کشــورها اســت.
وی تصریــح کــرد :در ایــن میــان بخــش خصوصــی
خارجــی زمانــی در ایــران امــکان حضــور پیــدا میکنــد
تــا بــا بخــش خصوصــی داخلــی اقــدام بــه ایجــاد
کنسرســیوم کنــد کــه بــرای ایــن مســاله نیــز مدلهــای
ســرمایهگذاری گوناگونــی در نظــر گرفتهایــم.
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور
بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی داخلــی نبایــد بــرای
ورود بخــش خارجــی نگــران باشــد ،اظهــار کــرد :هــدف
مــا حمایــت از بخــش داخلــی و ارتقــای کیفیــت خدمــات
داخلــی اســت.
پای بزرگترین شرکت نفتی آلمان به میادین ایران
باز میشود
شــرکت وینترشــال اعــام کــرد در حــال بررســی
اطالعــات فنــی چهــار میــدان نفتــی خشــکی در ایــران
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،نشــریه نچــرال گــس ورلــد به نقــل از
ســخنگوی شــرکت وینترشــال اعــام کــرد :در چهارچوب
توافقــی بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران ،در حــال بررســی
اطالعــات فنــی چهــار میــدان نفتــی خشــکی هســتیم.
مارتیــن باکمــان ،مدیــر عامــل وینترشــال کــه از
زیرشــاخههای شــرکت بــزرگ باســف ( )BASFبــه شــمار
میآیــد ،در ســفر اخیــر زیگمــار گابریــل ،وزیــر اقتصــاد و
انــرژی آلمــان ،بــه ایــران آمــده بــود.
ســخنگوی وینترشــال جزئیاتــی دربــاره چهــار میــدان
یــاد شــده تشــریح نکــرد و اعــام کــرد ســفر اخیــر
باکمــان بــه ایــران ،هنــوز ســبب پیشــرفتی قابــل توجــه
در گفتوگوهــای دو طــرف نشــده اســت.
وی گفــت :شــرایط قراردادهــای دولتــی در رابطــه بــا
چهارچــوب حقوقــی و اقتصــادی ،از جملــه در زمینــه

مالیــات و عــوارض ،هنــوز مشــخص نشــدهاند؛ ایــن مــوارد
در تصمیمگیــری وینترشــال بــرای ســرمایهگذاری،
نقشــی کلیــدی دارنــد.
ایــن ســخنگو افــزود :اگــر وینترشــال بخواهــد عملیــات
خــود را در ایــران توســعه دهــد ،خواهــان دســتیابی بــه
تولیــد روزانــه باالیــی خواهــد بــود.
مالقات ویژه روسها و اوپکیها در استانبول
وزیــر انــرژی روســیه اعــام کــرد هفتــه آینــده در
اســتانبول بــا دبیــرکل اوپــک و وزیــران انــرژی کشــورهای
تولیدکننــده نفــت دیــداری غیررســمی خواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،الکســاندر نــواک ،وزیــر انرژی روســیه،
اعــام کــرد قصــد دارد هفتــه آینــده در اســتانبول بــا
محمــد بارکینــدو ،دبیــر کل اوپــک ،دیــدار کنــد.
وی همچنیــن در گفتوگــو بــا رســانههای روس از
برنامــه خــود بــرای مذاکــره بــا وزیــران انــرژی دیگــر
تولیدکننــدگان نفــت دربــاره توافــق اخیــر کشــورهای
عضــو اوپــک ،خبــر داد.
برخــی منابــع اوپکــی اعــام کردنــد در حاشــیه کنگــره
انــرژی جهــان کــه هفتــه آینــده در اســتانبول ترکیــه
برگــزار میشــود ،قــرار اســت وزیــران انــرژی کشــورهای
عضــو اوپــک بــه همــراه وزیــر انــرژی روســیه ،نشســتی
غیــر رســمی داشــته باشــند.
بــه گفتــه منابــع یــاد شــده ،قــرار نیســت هفتــه آینــده
در اســتانبول تصمیمــی گرفتــه شــود ،امــا ایــن نشســت
بــه مســئوالن فرصــت میدهــد دربــاره گام بعــدی پــس
از توافــق اوپــک در الجزایــر ،رایزنــی کننــد.
تصمیم اوپک پیام مثبتی در بازارهای بینالمللی
دارد
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه
تصمیــم اوپــک در نشســت مشــورتی الجزایــر ،گفــت:
عربســتان بعــد از چنــد ســال تصمیــم منطقــی گرفــت و
ایــن تصمیــم پیــام خوبــی از ناحیــه اوپــک بــود.
اســداهلل قرهخانــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان ایــن
مطالــب ،اظهــار کــرد :ادعــای ایــران بــرای تولیــد چهــار
میلیــون بشــکه درســت و منطقــی بــوده کــه در ایــن
نشســت مــورد موافقــت قــرار گرفــت لــذا تصمیمــی کــه
گرفتــه شــد پیــام خوبــی از ناحیــه اوپــک بــود.
عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس ،افــزود:

انـرژی
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ایــن تصمیــم نشــان میدهــد اوپــک میخواهــد در
مدیریــت بــازار نقــش خــود را ایفــا کنــد.
وی در ادامــه بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه عربســتان
همــواره تعــادل در بــازار را برهــم مــیزد و امــکان
برقــراری تــوازن وجــود نداشــت در حــال حاضــر خــود
بــا مشــکالتی مواجــه شــده کــه تولیــد هزینههــای
ســنگینی را برایــش دربــر داشــته اســت.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه
عربســتان از سیاســت منطقــی و معقــول اعضــای اوپــک
تبعیــت کــرده و ســهم ایــران را هــم پذیرفتــه ،گفــت:
انتظــار داریــم کــه قیمــت نفــت بــه  55تــا  60دالر برســد
و امیدواریــم کــه بــا تصمیــم درســت اعضــای اوپــک و
اعضــای غیراوپــک ایــن هــدف محقــق شــود.
قرهخانــی در پایــان یــادآور شــد :بعــد از چنــد ســال
عربســتان تصمیــم منطقــی گرفــت و نتایــج مثبــت و
پیــام آن را در بــازار بینالمللــی شــاهد هســتیم.
قرارداد جدید نیروگاهسازی ایران-کره جنوبی
امضا شد
ایران و کــره جنوبــی قــرارداد احــداث دو نیــروگاه بــرق
خورشــیدی و بــادی بــه ارزش  ۸۲۰میلیــون دالر امضــا
کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،بــر اســاس قــراردادی کــه
بیــن ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایهگذاری ایــران و
کــره جنوبــی امضــا شــد ،دو نیــروگاه بــادی و خورشــیدی
در منطقــه «میــل نــادر» زابــل و «فســا» در اســتان فــارس
احــداث میشــود.
ارزش ایــن دو قــرارداد حــدود  ۸۲۰میلیــون دالر بــرآورد
میشــود و کــره جنوبــی بایــد در مــدت زمــان  ۱۵مــاه
ایــن دو نیــروگاه را طراحــی ،ســاخت و در نهایــت بــه بهــره
بــرداری برســاند.
در نخســتین قــرارداد ،کــر ه جنوبــی بــا صــرف مبلــغ ۲۲۰
میلیــون دالر یــک نیــروگاه  ۱۰۰مــگاوات بــرق بــادی در
منطقــه میــل نــادر زابــل در زمینــی بــه مســاحت ۱۰۰
هکتــار و در مــدت زمــان  ۱۵مــاه احــداث میکنــد.
در دومیــن قــرارداد هــم کــره جنوبــی بــا ســرمایه گــذاری
 ۶۰۰میلیــون دالر یــک نیــروگاه خورشــیدی  ۲۰۰مگاواتــی
در فســا در اســتان فــارس میســازد .بــا انعقــاد ایــن دو
قــرارداد قــرار اســت زمینــه انتقــال فنــاوری این دو نیــروگاه
بــه داخــل کشــور فراهــم خواهــد شــد.
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امضای قرارداد تولید  ۱۰۰۰مگاوات برق پاک
در ایران
مدیــر عامــل توانیــر از امضــای یکهــزار مــگاوات قــرارداد
ســاخت نیــروگاه تجدیدپذیــر در کشــور خبــر داد و گفــت:
ایــران بزرگتریــن تولیدکننــده بــرق خاورمیانــه شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از توانیــر ،آرش
کــردی امــروز در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه هــم
اکنــون ایــران از نظــر مصــرف انــرژی بــرق رتبــه ۱۸
جهــان را در اختیــار دارد ،گفــت :بــا ایــن وجــود ایــران در
زمینــه ظرفیــت نیروگاهــی در خاورمیانــه جایــگاه نخســت
و از نظــر میــزان تولیــد انــرژی بــرق هــم رتبــه چهاردهــم
جهــان قــرار دارد.
مدیرعامــل توانیــر بــا اعــام اینکــه از نظــر شــاخص
قــدرت ســرانه نصــب شــده انــرژی بــرق بــرای هــر نفــر
 ۹.۳وات اســت ،تصریــح کــرد :صنعــت بــرق در بســیاری
از شــاخصها نســبت بــه میانگیــن جهانــی در وضــع
مطلوبــی قــرار دارد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه ضــرورت هوشمندســازی
کنتورهــای خانگــی و صنعتــی ،بیــان کــرد :در شــرایط
فعلــی حــدود  ۵۰هــزار کنتــور هوشــمند خانگــی و
صنعتــی در کشــور نصــب شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا یــادآوری اینکــه بــه منظــور
محقــق شــدن اقتصــاد مقاومتــی ،نصــب  ۴۰۰هــزار کنتور
هوشــمند در کشــور پیــش بینــی شــده کــه اجــرای ایــن
طــرح تــا چنــد مــاه آینــده عملیاتــی خواهــد شــد ،افــزود:
پیــک مصــرف بــرق تابســتانی کشــور امســال بــه حــدود
 ۵۲هــزار و  ۷۰مــگاوات رســید کــه بــا توجــه بــه جهــش
مصــرف ،بهینهســازی در مصــرف بــرق و انــرژی بــه
عنــوان یــک سیاســت کلیــدی بایــد در دســتور کار قــرار
بگیــرد.
وی افــزود :بــر اســاس معاهــده پاریــس در خصــوص
مســائل زیســت محیطــی نیــز بایــد  ۴درصــد انتشــار
کربــن را کاهــش دهیــم کــه بــا ایجــاد انــرژی پــاک و
کاهــش مصــرف ایــن امــر میســر خواهــد شــد.
کــردی بــا اشــاره بــه امضــای یکهــزار مــگاوات قــرارداد
ســاخت نیروگاههــای تجدیدپذیــر و انــرژی نــو در کشــور،
خاطرنشــان کــرد :بایــد بــر اســاس تعهــدات ایــران نســبت
بــه کنفرانــس زیســت محیطــی پاریــس ،ظرفیــت تولیــد
بــرق پــاک کشــور در برنامــه ششــم توســعه افزایــش یابــد.
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مدیرعامــل ســازمان انــرژی هــای نــو از
امضــای قــرارداد ســاخت  ۱۰۰۰مــگاوات نیــروگاه
تجدیدپذیــر در کشــور خبــر داد و گفــت :تــا
پایــان ســال جــاری  ۱۰۰مــگاوات نیــروگاه
جدیــد در بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه
بهرهبــرداری میرســد.
بهگــزارش ایســنا ،ســیدمحمد صــادقزاده در نشســت
خبــری امــروز بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو مصمــم
اســت تــا از ایــن پــس توجــه بیشــتری بــه اســتفاده
از انرژیهــای تجدیــد پذیــر در کشــور داشــته باشــد،
اظهــار کــرد :در چنــد ســال آینــده ظرفیــت نصــب
شــده نیروگاههــای تجدیــد پذیــر کشــور بــه ۱۰۰۰
مــگاوات خواهــد رســید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۰۰مــگاوات نیــروگاه تجدیــد
پذیــری کــه در ســال جــاری بــه مرحلــه بهرهبــرداری
خواهــد رســید شــامل نیروگاههــای بــادی ،خورشــیدی،
آبــی کوچــک ،زیســت تــوده و زمیــن گرمایــی خواهــد
بــود اظهــار داشــت :هــم اینــک بیــش از  ۱۴نیــروگاه
تجدیــد پذیــر در رنجهــای تولیــدی متنــوع در کشــور
بــه تولیــد بــرق مشــغول هســتند.
مدیــر عامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران بــا
اشــاره بــه اینکــه  ۷۰درصــد از  ۲۵۰مــگاوات نیــروگاه
تجدیدپذیــر کنونــی متعلــق بــه بخــش خصوصــی
اســت ،یــادآور شــد ۳۰۰ :مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر
کــه در ســال  ۱۳۹۶بــه بهرهبــرداری میرســد ،کام ـ ً
ا
خصوصــی اســت.
صــادق زاده بــا بیــان اینکــه  ۷۰درصــد از ۲۵۰
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر کنونــی متعلــق بــه
بخــش خصوصــی اســت عنــوان کــرد ۳۰۰ :مــگاوات
نیــروگاه تجدیدپذیــر کــه در ســال  ۹۶بــه بهرهبــرداری
میرســد کامــ ً
ا خصوصــی خواهــد بــود.
وی علــت عقــب افتادگــی اســتفاده از انرژیهــای
تجدیــد پذیــر در کشــور را پرداخــت یارانههــای
ســنگین بــه بخــش فرآوردههــای نفتــی از جملــه نفــت
و گاز بــرای اســتفاده در نیروگاههــا بــه منظــور تولیــد
بــرق دانســت و افــزود :حرکــت بــه ســمت تجدیدپذیرها
در جهــان شــدت گرفتــه و مــا نیــز بایســتی یارانههــا

امضا قرارداد ساخت  ۱۰۰۰مگاوات نیروگاه
تجدیدپذیر در ایران
را از نفــت و گاز برداریــم و سیاســتهای خــود را بــه
ســمت انرژیهــای تجدیــد پذیــر کــه هــم دوســت دار
طبیعــت اســت و هــم رایــگان در اختیــار ماســت ،ســوق
دهیــم.
مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران بــا اشــاره
بــه اینکــه تجدیــد پذیرهــا اثــرات زیســت محیطــی
ناشــی از ســوخت فســیلی را ندارنــد و ارزانتــر از انــرژی
فســیلی هســتند ،افــزود :هــر کیلــووات بــرق تولیــدی
توســط انرژیهــای فســیلی ۱.۵ ،تــا  ۲برابــر بــرق
تولیــدی از انرژیهــای تجدیــد پذیــر اســت.
صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از کشــورها بــا
هــدف گــذاری تــا ســال  ۲۰۳۰میــادی بنــا دارنــد ۲۰
تــا  ۳۰درصــد بــرق مــورد نیــاز خــود را از انرژیهــای
تجدیــد پذیــر تولیــد میکننــد ،گفــت :بعضــی از
کشــورها نیــز مصمــم هســتند تــا ســال ۲۰۵۰میــادی
 ۱۰۰درصــد بــرق مــورد نیــاز خــود را از انرژیهــای
تجدیــد پذیــر تولیــد کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون قــراردادی بــه منظــور
ســاخت یــک هــزار مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر بــا
 ۵۰شــرکت بخــش خصوصــی و بــا مشــارکت خارجــی

امضــا شــده اســت ،اظهــار داشــت :احــداث نیروگاههــای
کوچــک تجدیدپذیــر در قالــب نیروگاههــای پراکنــده
و مقیــاس کوچــک ،عــاوه بــر اینکــه هزینههــای
ســرمایهگذاری ســاخت خطــوط انتقــال و توزیــع را بــه
حداقــل کاهــش میدهــد ،تلفــات انــرژی در شــبکه
بــرق کشــور را بــه صفــر نزدیــک میکنــد.
مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران بــا تأکیــد
بــر اینکــه بــا وجــود عــدم رفــع محدودیتهــا و
تحریمهــای بانکــی ،امــا ســرمایهگذاران خارجــی در
ســاخت نیروگاههــای تجدیدپذیــر ایــران ،مشــارکت
قابــل قبولــی داشــتهاند ،تأکیــد کــرد :بــا توجــه بــه
اینکــه هزینــه ســاخت نیروگاههــای مقیــاس کوچــک
تجدیدپذیــر در مقایســه بــا نیروگاههــای بــزرگ بــرق
بســیار کمتــر بــوده ،هزینههــای ســرمایهگذاری
ســاخت نیروگاههــای تجدیدپذیــر در شــرایط فعلــی
بانکــی ایــران بــا کشــورهای مختلــف تأمیــن شــده
اســت.
صــادق زاده بــا بیــان اینکــه اینکــه ســرمایهگذاران
خارجــی در دو قالــب میتواننــد بــه منظــور احــداث
نیروگاههــای تجدیدپذیــر در ایــران اقــدام کننــد،

10

افــزود :بــر ایــن اســاس شــرکتهای خارجــی یــا بایــد
بــا شــرکتهای ایرانــی شــریک شــوند و یــا اینکــه یــک
شــرکت ایرانــی را در داخــل کشــور بــه ثبــت برســانند.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اســتقبال ایرانیهــای
خــارج از کشــور بــه منظــور ســرمایهگذاری در ســاخت
نیروگاههــای تجدیدپذیــر در داخــل ایــران ،تأکیــد
کــرد :بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه ،حــدود ۵۰۰۰
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در ایــران احــداث خواهد
شــد.
مدیــر عامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران بــا اشــاره
بــه نیــروگاه هــای خورشــیدی خانگــی گفــت :یارانه ای
کــه قبــا قراربــود بــرای ایجــاد پنــل هــای خورشــیدی
داده شــود بــا توجــه بــه اینکــه در مســیر مشــکالت
قــرار گرفــت قطــع شــد امــا همچنــان خریــد بــرق بــه
صــورت کامــا جــذاب صــورت مــی گیــرد و مشــترکان
خانگــی نیــاز بــه اخــذ هیچگونــه مجــوز بهداشــت
و زیســت محیطــی ندارنــد و مــی توانــد بــه طــور
مســتقیم بــا شــرکت هــای توزیــع قــرارداد ببندنــد.
صــادق زاده بــا بیــان اینکــه در ایــران بــرق بــه صــورت
یارانــه ای عرضــه مــی شــود گفــت کل بــرق تولیــدی
خانوارهــا را بــه صــورت تضمینــی از انهــا خریــداری
مــی کنیــم و مشــترکان مــی تواننــد بــرق مــورد نیــاز
مصــرف خــود را بــه صــورت یارانـهای از دولــت دریافــت
کننــد کــه ایــن مســئله کامــا بــه نفــع مشــترکان
اســت.
بــه گفتــه وی هــر مشــترک ایرانــی مــی توانــد ۵
کیلــووات ســاعت و هــر مشــترک غیرخانگــی تــا
ســقف  ۱۰۰کیلــووات ســاعت بــا توجــه بــه ظرفیــت
انشــعاب ،پنــل خورشــیدی نصــب کنــد کــه بــا توجــه
بــه برآوردهــای صــورت گرفتــه بــرای نصــب هــر ۵
کیلــووات ســاعت  ۲۰تــا  ۲۲میلیــون تومــان ســرمایه
الزم اســت.
مدیــر عامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران بــا بیــان
اینکــه تــا کنــون بــا  ۳۹شــرکت توزیــع توافقــات نهایــی
بــرای دادن مجــوز نصــب پنــل هــای خورشــیدی
صــورت گرفتــه اســت ،طــی یــک ماهــه اخیــر توســط
شــرکت هــای توزیــع مشــهد ،اصفهــان و شــمال کرمان
 ۱۰۰کیلــووات نیــروگاه خورشــیدی بــه بهــره بــرداری
رســید........................................................................................
...........................................................................................

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران به قطب منطقه ای صادرات
برق تبدیل میشود
المانیتــور طــی گزارشــی نوشــت :ایــران «قطعــا در حــال
تبدیــل شــدن» بــه یــک قطــب منطقــه ای تولیــد بــرق اســت
کــه مــی توانــد در ســال هــای آینــده بــه میــزان قابــل توجهی
بــرق صــادر کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از المانیتــور ،در مــاه
گذشــته میــادی ،ایــران و روســیه پــروژه ای را بــرای احــداث
 2راکتــور جدیــد هــزار مگاواتــی دیگــر بــرای تولیــد بــرق
هســته ای آغــاز کردنــد .نیــروگاه  1000مگاواتــی بوشــهر
پــس از چندیــن نوبــت تاخیــر و بــروز مشــکالت فنــی در
ســپتامبر  2011بــه شــبکه بــرق ملــی ایــران متصــل شــد.
ایــران بــا جمعیتــی بیــش از  80میلیونــی ،دارای چهارمیــن
ذخایــر بــزرگ نفتــی و دومیــن ذخایــر بــزرگ گازی جهــان
اســت .امــا بــه رغــم برخــورداری از ایــن منابــع عظیــم
هیدروکربنــی ،تهــران بــه دنبــال پــروژه هایــی بــه منظــور
ســاخت راکتورهــای بیشــتر اســت تــا وابســتگی خــود بــه
منابــع انــرژی تجدیدپذیــر را افزایــش دهــد.
بــر اســاس ایــن سیاســت ،ایــران در ســال هــای گذشــته
اقداماتــی را بــه منظــور افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق خــود
از طریــق منابــع بــادی ،خورشــیدی و ژئوترمــال انجــام داده
اســت .امــا پیــش بینــی رســیدن ظرفیــت تولیــد بــرق از
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر ایــران بــه  5000مــگاوات در طــی
 5ســال آیــده ،کمتــر از چشــم انــداز برنامــه توســعه  5ســاله
ایــن کشــور اســت کــه بــر اســاس آن بایــد تولیــد بــرق از
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر بایــد بــه  26هــزار مــگاوات برســد.
برنامــه ششــم توســعه همچنیــن دولــت را ملــزم مــی ســازد
تــا بــرای حفاظــت از محیــط زیســت روی انــرژی هــای
پــاک تمرکــز کنــد .پیــک تیوویــن ،مدیــر پــروژه انــرژی
هــای تجدیدپذیــر شــرکت ســوالر پــازا در ایــران در ایــن
بــاره گفــت ،ایــران یکــی از حــدود  200کشــوری اســت بــه
پیمــان آب و هوایــی پاریــس  2015متعهــد شــده اســت.
ایــن پیمــان بــه دنبــال کاهــش میــزان آالیندگــی ،اســتفاده
از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و کاهــش اســتفاده از ســوخت
هــای فســیلی اســت.
تیوویــن گفــت« :اگــر شــما بتوانیــد انــرژی بــادی و انــرژی
خورشــیدی تولیــد کنیــد ،پــاک تــر از روش هــای قدیمــی

تولیــد بــرق خواهــد بــود و شــما عــاوه بــر هزینــه کمتــر مــی
توانیــد ســوخت هــای فســیلی تــان را کــه کــه نیــاز نداریــد
بــه ســایر کشــورها صــادر کنیــد».
تیوویــن همچنیــن معتقــد اســت ،انــرژی هــای تجدیدپذیــر
بــه ایــران کمــک مــی کنــد تــا ســرمایه گــذاری خارجــی
جــذب کنــد کــه ایــن هــم بــه نفــع صنعــت داخــل اســت
و هــم موجــب ایجــاد فرصــت هــای شــغلی مــی شــود .بــا
توجــه بــه اینکــه ایــران شــروع بــه جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی در زمینــه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر کــرده ،وی
معتقــد اســت کــه ایــران «قطعــا در حــال تبدیــل شــدن»
بــه یــک قطــب منطقــه ای تولیــد بــرق اســت کــه مــی توانــد
در ســال هــای آینــده بــه میــزان قابــل توجهــی بــرق صــادر
کنــد.
دولــت ایــران بــه منظــور ســرعت بخشــیدن بــه تولیــد انــرژی
هــای تجدیدپذیــر و رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده،
مققــرات ســرمایه گــذاری را تســهیل کــرده و مشــوق هایــی
را بــرای تشــویق ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی جهــت
همــکاری در بخــش انــرژی هــای تجدیــد پذیــر پیشــنهاد
کــرده اســت .حمیــد چیــت چیــان ،وزیــر نیــروی ایــران در
مــاه جــوالی اعــام کــرد کــه بــه منظــور حمایــت بیشــتر از
تولیــد داخلــی ،دوره تضمیــن خریــد از  5ســال بــه  20ســال
افزایــش مــی یابــد ،و قیمــت خریــد تضمینــی بــرای شــرکت
هایــی کــه از تکنولــوژی و تجهیــزات داخلــی اســتفاده مــی
کننــد 30 ،درصــد افزایشــخ واهــد یافــت .جعفــر محمدنــژاد
ســیگارودی ،یــک مقــام ارشــد ســازمان انــرژی هــای
تجدیدپذیــر ایــران نیــز مشــوق هــای دیگــری را بــرای
ســرمایه گــذاران اعــام کــرده اســت.
بــه نظــر مــی رســد کــه اقدامــات دولــت ایــران توانســته
ســرمایه گــذاران خارجــی را بــه ســمت تولیــد انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر در ایــن کشــور جــذب نمایــد ،بــه نحــوی کــه
بــه گفتــه مقامــات ایرانــی حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی
در ایــن بخــش پــس از توافــق هســته ای افزایــش یافتــه
اســت .شــرکت هــای اروپایــی از کشــورهای آلمــان ،ایتالیــا
و دانمــارک و شــرکت هایــی از نــروژ ،چیــن و کــره جوبــی
یــا موافقتنامــه هایــی در ایــن زمینــه منعقــد کــرده انــد و یــا
آمادگــی خــود بــرای همــکاری بــا ایــران بــرای تولیــد انــرژی
هــای تجدیــد پذیــر را اعــام داشــته انــد.
گیلــس دیکســون ،مدیرعامــل اتحادیــه انــرژی بــادی اروپــا
کــه در مــاه جــوالی بــه ایــران ســفر کــرده نیــز آمادگــی
ســازمان متبــوع خــود بــرای تشــویق ســرمایه گــذاران

انـرژی
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اروپایــی جهــت ایفــای نقــش فعاالنــه تــر در پــروژه هــای
انــرژی پــاک ایــران را اعــام داشــته اســت .ایــران پتانســیل
باالیــی در زمینــه تولیــد انــرژی بــادی حتــی بیشــتر از اروپــا
داراســت.

پاالیشگاه های دنیا از معامله با
بخش غیردولتی خودداری می
کنند/اعالم شروط تحویل نفت به
بخش خصوصی برای صادرات

تهــران -ایرنــا -مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت
بــا بیــان شــرط هــای تحویــل نفــت بــه بخــش خصوصــی
بــرای فــروش در بازارهــای جهانــی ،گفــت :بخــش
خصوصــی نتوانســته اســت در صــادرات نفــت فعالیــت کنــد،
بلکــه بیشــتر در فــروش و صــادرات فــرآورده هــای نفتــی
مشــارکت دارد.
سیدمحســن قمصــری در گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا دربــاره صــادرات نفــت توســط بخــش خصوصــی
کشــور ،افــزود :تحویــل محمولــه هــای نفــت خــام بــه
بخــش خصوصــی بــرای صــادرات ،مشــروط بــه مقصــد و
بازارهــای فــروش اســت ،در واقــع بخــش خصوصــی بایــد
بتوانــد نفــت را در بازارهــای جدیــد بــه فــروش برســاند.
وی اضافــه کــرد :اکنــون شــرکت ملــی نفــت بــه برخــی
بازارهــا نفــت صــادر مــی کنــد ،برایــن اســاس اگــر بخــش
خصوصــی تمایــل بــه ورود داشــته باشــد بایــد بــه جــز
بازارهــای موجــود ،بازارهــای جدیــدی را بــرای صــادرات
نفــت شناســایی کنــد.
مدیرامــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ادامــه داد:
بنابرایــن ،اگــر بخــش خصوصــی بخواهــد بــا رعایــت
شــرایط فــوق ،محمولــه نفتــی بــرای فــروش در بازارهــای
جهانــی تحویــل بگیــرد بــه آن تحویــل مــی دهیــم.
قمصــری یادآورشــد :البتــه تاکنــون بخــش خصوصــی
نتوانســته اســت کــه محمولــه هــای نفتــی را در بازارهــای
جهانــی بــه فــروش برســاند.
مدیرامــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ادامــه داد:
براســاس طــرح دیگــری کــه قــرار اســت در آینــده اجــرا
شــود ،محمولــه هــای نفتــی صادراتــی از طریــق بــورس
انــرژی در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار خواهــد گرفــت.
وی دربــاره صــادرات میعانــات گازی توســط بخــش
خصوصــی نیــز گفــت :بــه صــورت محــدود ،محمولــه هــای
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میعانــات گازی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت
امــا گســترده نیســت.
مدیرامــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت اضافــه کرد:بایــد
توجــه داشــت در صــادرات نفــت توســط بخــش خصوصــی،
فقــط بحــث فــروش محمولــه هــای نفتــی مطــرح نیســت
و نکتــه مهــم آنکــه ،پاالیشــگاه هــای دنیــا حاضــر نیســتند
بــا بخــش خصوصــی کار کننــد؛ آنهــا ترجیــح مــی دهنــد
مســتقیم بــا شــرکت ملــی نفــت مــراوده داشــته باشــند.
بــه گــزارش ایرنــا ،تجربــه ناموفــق تحویــل محمولــه هــای
نفتــی بــه بابــک زنجانــی متهــم بــزرگ نفتــی در دولــت
گذشــته ،ســبب شــده اســت کــه شــرایط ســخت گیرانــه
ای بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی در نظــر گرفتــه شــود.
بابــک زنجانــی چندیــن محمولــه نفتــی را بــا ادعــای دور
زدن تحریــم و فــروش در بازارهــای جهانــی از شــرکت ملــی
نفــت تحویــل گرفــت ،امــا هیــچ گاه مشــخص نشــد کــه این
محمولــه هــای نفتــی بــه چــه ســرانجامی دچــار شــدند،
زیــرا بابــک زنجانــی هیچــگاه پــول حاصــل از فــروش ایــن
محمولــه هــا را پــس نــداد.
بــا وجــود آنکــه دادگاه ،بابــک زنجانــی را بــه اعــدام محکــوم
کــرده ،هنــوز تکلیــف پــول نفــت فروختــه توســط وی
مشــخص نشــده اســت.
اکنــون ،شــرکت ملــی نفــت بــه طــور مســتقیم اقــدام بــه
صــادرات نفــت در بازارهــای آســیایی و اروپایــی مــی کنــد؛
بــر اســاس گــزارش هــا میــزان صــادرات نفــت ایــران در
مهرمــاه بــه  2میلیــون و  200هــزار بشــکه رســیده اســت.
همچنیــن ایــران روزانــه بیــش از  500هــزار بشــکه میعانات
گازی نیــز صــادر مــی کند.

بزرگترین کریدور انتقال برق ایران
راهاندازی شد
بزرگتریــن کریــدور  ۴۰۰کیلوولتــی انتقــال بــرق از جنــوب
بــه شــمال و مرکــز ایــران بــه طــول  ۳۲۳کیلومتــر در مــدار
بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو
 ،خــط  ۴۰۰کیلوولــت مهرــــ گتونــد بــه طــول ۳۲۳
کیلومتــر ،انــرژی الکتریکــی تولیــد شــده از نیــروگاه بــرق
آبــی ســد گتونــد در اســتان خوزســتان را پــس از عبــور از
اســتانهای لرســتان و مرکــزی بــه پســت  ۴۰۰کیلوولــت
مهــر شــازند انتقــال میدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روابط بانکی باآلمان هنوز برقرار
نیست/ژرمنها نیروگاه بسازند
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه روابــط بانکــی بیــن ایــران و
آلمــان هنــوز بــه طــور کامــل برقــرار نشــده اســت خواســتار
مشــارکت آلمانیهــا در طرحهــای نیروگاهســازی ایــران
شــد.
ب ـ ه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو
امــروز در حاشــیه گفتگــو بــا «زیگمــار گابریــل» معــاون
صدراعظــم و وزیــر اقتصــاد و انــرژی آلمــان بــا بیــان اینکــه
شــرکتهای ایــران و آلمــان از قدیــم بــا هــم آشــنا بــوده
و همکاریهــای وســیعی داشــتهاند ،گفــت :پیــش بینــی
میشــود ایــن نشســت بتوانــد زمینــه تعمیــق همکاریهــای
مشــترک میــان دو کشــور در زمینههــای مختلــف صنعــت
آب و بــرق باشــد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در دوران پســابرجام ،ایــران فقــط
مصــرف کننــده محصــوالت خارجــی نیســت ،تصریــح کــرد:
بــر ایــن اســاس همکاریهــای ایــران بــا آلمــان بــه صــورت

ضوابط ساخت نیروگاه در
پشتبامها

= یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو ،بــا تشــریح ضوابــط
جدیــد احــداث نیروگاههــای بــرق در پشــتبام منــازل،
اعــام کــرد :دولــت بــرق ایــن نیروگاههــای مقیــاس
کوچــک را ،بــه ازای هــر کیلــووات  ۸۰۰تومــان خریــداری
میکنــد.
ســیدمحمد صــادقزاده در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در
تشــریح ضوابــط جدیــد احــداث نیروگاههــای مقیــاس

انـرژی
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دو طرفــه و بــهویــژه در زمینــه انتقــال تکنولــوژی و تأمیــن
منابــع مالــی پروژههــا توســعه مییابــد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه هــماکنــون
در زمینــه تأمیــن منابــع مالــی هنــوز روابــط بانکــی آن گونــه
کــه انتظــار م ـیرود میــان دو کشــور برقــرار نیســت ،بیــان
کــرد :از دولــت آلمــان انتظــار داریــم بــه منظــور برقــراری
ارتبــاط مؤثــر میــان دو کشــور ،هــر چــه زودتــر بــه رفــع ایــن
مســأله کمــک کننــد.
ایــن مقــام مســئول بــا یــادآوری اینکــه در شــرایط فعلــی
ایــران نگــران ایــن اســت کــه در صــورت رفــع نشــدن ایــن
مشــکالت نتوانیــم همــکاری مؤثــر و خــوب خــود را بــا آلمــان
ادامــه دهیــم ،بیــان کــرد :ایــران اصــرار دارد اقتصــاد خــود
را در ســالهای آتــی بــر روی منابعــی کــه کمتــر کربــن
تولیــد میکننــد پایهگــذاری کنــد ،بــه همیــن خاطــر بحــث
ســرمایهگذاری در انرژیهــای تجدیدپذیــر میتوانــد یــک
زمین ـ ه مشــترک بــرای همــکاری دو کشــور باشــد.
چیــت چیــان بــا بیــان اینکــه همــکاری دو کشــور در ایــن
زمینــه میتوانــد نــه تنهــا بــرای دو کشــور مفیــد باشــد بلکــه
زمینــه ای مســاعد بــرای کاهــش گازهــای گلخانــه ای در
دنیــا خواهــد شــد ،تاکیــد کــرد :ایــران و آلمــان میتواننــد
در زمینــه مســائلی چــون احــداث پســتهای توزیــع،

نیروگاههــای زبالــه ســوز و همچنیــن احــداث تصفیــه
خانههــای فاضــاب و تهیــه تصاویــر ماهــوارهای از منابــع آب
و هوشمندســازی و یکپارچــه ســازی شــبکههای انتقــال آب
بــا همدیگــر همکاریهــای گســتردهای داشــته باشــند.
«زیگمــار گابریــل» معــاون صدراعظــم و وزیــر اقتصــاد و
انــرژی آلمــان هــم در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه فرصــت
بهوجــود آمــده پــس از برجــام بــرای توســعه همکاریهــای
مشــترک ،گفــت :پــس از توافــق هســته ای زمینههــای
بســیار خوبــی بــرای همکاریهــای مشــترک میــان ایــران
و آلمــان بوجــود آمــده اســت و مــی دانیــم مــردم ایــران
منتظرنــد تــا ماحصــل ایــن توافقــات را بــه صــورت محســوس
در زندگــی خــود احســاس کننــد.
ایــن مقــام آلمانــی افــزود :امــروز حــدود  ۱۲۰نماینــده
از هیئتهــای تجــاری مختلــف بــا مــا هســتند کــه ایــن
مســأله نشــان دهنــده عالقــه زیــاد کشــور آلمــان بــه ایجــاد
همکاریهــای مشــترک و عمیــق بــا کشــور ایــران اســت.
معــاون صدراعظــم آلمــان تصریــح کــرد :بانکهایــی در
آلمــان هســتند کــه مایــل بــه ســرمایهگذاری در ایــران
هســتند و مــا نیــز ســعی میکنیــم بــرای تســهیل روابــط دو
کشــور ،ســرمایه گــذاری ایــن بانکهــا را در ایــران تضمیــن
بکنیــم.

کوچــک خورشــیدی در پشــتبام منــازل مســکونی و
تجــاری ،گفــت :بــر اســاس توافــق و موافقتنامههایــی
کــه بیــن ســازمان انرژیهــای نــو ایــران و  ۳۹شــرکت
توزیــع بــرق در سراســر کشــور انجــام گرفتــه ،مــردم بــرای
احــداث نیروگاههــای مقیــاس کوچــک بــرق خورشــیدی،
میتواننــد بــه ادارات بــرق محــل زندگــی خــود مراجعــه
کننــد.
مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران بــا اعــام
اینکــه بــه منظــور تســهیل و تســریع در رونــد ســاخت
نیروگاههــای مقیــاس کوچــک خورشــیدی در پشــت
بــام منــازل و ســاختمانها ،برخــی از بروکراســیهای
رایــج اداری حــذف شــده اســت ،تصریــح کــرد :از ایــن رو
متقاضیــان بــرای احــداث نیروگاههــای خورشــیدی در
منــازل خــود ،نیــازی بــه اخــذ مجوزهــای زیس ـتمحیطی،
پروانــه احــداث ،اصــاح شــبکه و اســتحصال زمیــن ندارنــد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت نیــرو در
صــورت ســاخت ایــن نیروگاههــای خورشــیدی در پشــت
بــام منــازل ،کل بــرق تولیــدی را بــه صــورت تضمینــی

خریــداری میکنــد ،اظهــار داشــت :مطابــق بــا مصوبــات
اخــذ شــده ،هماکنــون وزارت نیــرو هــر کیلــووات ســاعت
بــرق تولیــدی نیروگاههــای خانگــی بــا ظرفیــت ۲۰
کیلــووات و کمتــر را ۸۰۰ ،تومــان خریــداری میکنــد.
ش کــه آیــا کمــاکان وزارت نیــرو نســبت بــه پرداخــت
وام بالعــوض معــادل  ۵۰درصــد هزینــه ســرمایهگذاری
بــه متقاضیــان پایبنــد اســت؟ توضیــح داد :بــر اســاس
ایراداتــی کــه برخــی از دســتگاههای نظارتــی گرفتهانــد،
پرداخــت وام بالعــوض متوقــف شــده و صرفــا بــرق
تولیــدی نیروگاههــای بــرق خانگــی توســط وزارت نیــرو بــا
قیمتهــای تضمینــی خریــداری میشــود.
مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران بــا یــادآوری
اینکــه مــردم میتواننــد کل بــرق تولیــدی ایــن
نیروگاههــا را بــا قیمــت  ۸۰۰تومــان بــه ازای هــر
کیلــووات بــه فــروش برســانند ،بیــان کــرد :بــه ازای بــرق
فروختهشــده ،مــردم میتواننــد بــرق و انــرژی مــورد
نیــاز خــود را بــا قیمــت یاران ـهای حــدود  ۶۰تومــان بــه
ازای هــر کیلــووات ســاعت را از دولــت خریــداری کننــد.
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بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از روابــط عمومــی
شــرکت توزیــع بــرق اســتان تهــران ،ســید علــی بربنــد
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان تهــران بــا اعــام
ایــن مطلــب گفــت :در راســتای توســعه بهــره وری شــبکه
هــای توزیــع و مدیریــت بــار امــکان ایــن همــکاری بــرای
انتقــال تکنولــوژی و هوشــمند ســازی شــبکه وجــود دارد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه امــکان ارتقــای ضریــب بــار در
شــبکه هــای بــرق اســتفاده از ذخیــره ســاز هــا و تقویــت
تــوان داخلــی ســاخت ایــن ادوات مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفــت.
بــه گفتــه وی ،در صــورت انتقــال تکنولــوژی و دانــش ایــن
تجهیــزات مــی تــوان از تــوان تولیــد کننــدگان داخلــی
جهــت ســاخت ایــن تجهیــزات اســتفاده بهینــه کــرد.
بربنــد همچنیــن از احــداث و راه انــدازی نیــروگاه  chpدر
پرنــد گفت:ایــن نیــروگاه  13مگاواتــی از نــوع دیــزل chp
اســت کــه عــاوه بــر تولیــد بــرق ،حــرارت نیــز تولیــد مــی
کنــد کــه در منطقــه شــهرک صنعتــی پرنــد احــداث و راه
انــدازی شــده اســت.
وی در مــورد خصوصیــات مهــم ایــن نیــروگاه هــا گفــت :از
ویژگــی هــای ایــن نــوع نیــروگاه هــا نزدیــک بــودن محــل
تولیــد بــه محــل مصــرف اســت کــه تلفــات کمتــری دارد
و کل هزینــه ســرمایه گــذاری نیــز توســط بخــش خصوصی
انجــام مــی شــودو وزارت نیــرو نیــز بــه صــورت تضمینــی
بــرق تولیــدی را خریــداری کــرده و روی شــبکه تحویــل
گرفتــه و بــه صنایــع تحویــل مــی دهــد.
بــه گفتــه وی ،همچنیــن ایــن واحدهــای  chpمــی
تواننــد بــه واحدهــای هــم جــوار بــرای گرمایــش حــرارت
بفروشــند کــه باعــث بــاال رفتــن راندمــان ســوخت مــی
شــود و از لحــاظ مســایل زیســت محیطــی بســیار حایــز
اهمیــت اســت بــه گونــه ای کــه مــی تــوان گفــت راندمــان
واحدهــای نیروگاهــی در حالــت معمولــی  40درصــد اســت
کــه در صــورت بهــره گیــری از نیــروگاه هــای  chpایــن
رقــم بــه  80درصــد مــی رســد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان تهــران گفــت :بــا
توجــه بــه اینکــه بســیاری ا ز شــهرک هــای بــزرگ صنعتی
در محــدوده اســتان تهــران قــرار دارد ،ایــن شــرکت
آمادگــی الزم جهــت توســعه ،تجهیــز و حمایــت از واحــد
هــای مشــابه را در برنامــه کاری خــود قــرار داده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سرمایه گذاری کره جنوبی
برای ساخت دو نیروگاه
انرژی تجدیدپذیر در کشور
بــه گــزارش ایرنــا ،نعمــت اهلل ترکــی رئیــس ســتاد توســعه
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در پایــان آییــن امضــای ایــن
قــرارداد کــه در محــل ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان
تهــران برگــزار شــد گفــت :ایــن دو نیــروگاه بــا ســرمایه
گــذارای یــک شــرکت از بخــش خصوصــی کــره جنوبــی
احــداث مــی شــود.
وی تصریــح کــرد :بــا ســرمایه گــذاری  600میلیــون دالری
مســتقیم ایــن شــرکت کــره ای ،یــک نیــروگاه خورشــیدی بــا
همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی شــیراز در اســتان فــارس بــه
ظرفیــت تولیــد  200مــگاوات نیــروی بــرق و در زمینــی بــه
مســاحت  150هکتــار ســاخته خواهــد شــد.
ترکــی اظهــار کــرد :همچنیــن بــا ســرمایه گــذاری 220
میلیــون دالری مســتقیم همیــن شــرکت ،یــک نیــروگاه
بــادی در شهرســتان زابــل اســتان سیســتان و بلوچســتان
احــداث مــی شــود.
رئیــس ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری بــا اشــاره
بــه اینکــه انتقــال فنــاوری هــای نویــن بــه شــرکت هــای
داخلــی از شــروط اصلــی امضــای قــرارداد بــا ســرمایه گــذاران
خارجــی اســت خاطرنشــان کــرد :قــرارداد ســاخت ایــن دو
پــروژه نیروگاهــی بــه روش ( B.O.Tســاخت ،بهــره بــرداری
و واگــذاری) بــوده و در حــدود 15مــاه تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری خواهنــد رســید.
وی بــا بیــان اینکــه ســتاد توســعه ســرمایه گــذاری ناظــر
بــر اجــرای ایــن پــروژه اســت ،تصریــح کــرد :پیمانــکاران
مشــارکت کننــده در ســاخت ایــن دو پــروژه ،ایرانــی خواهنــد
بــود و وســایل و تجهیــزات مــورد اســتفاده در ایــن طــرح نیــز
از تولیــدات داخلــی تامیــن مــی شــود.
رئیــس ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری بــا تاکیــد
بــر ایــن کــه در ســرمایه گــذاری هــای خارجــی ،پیشــینه
کاری شــرکت هــای خارجــی مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد
خاطرنشــان کــرد :تنهــا از تــوان شــرکت هایــی کــه ظرفیــت
و اهلیــت ســرمایه گــذاری خارجــی را دارنــد و شــروط مــورد
نظــر مــا از جملــه اســتفاده از تــوان پیمانــکاران داخلــی و

انتقــال فنــاوری بــه داخــل کشــور را قبــول کننــد ،اســتفاده
خواهیــم کــرد.
ترکــی ،ارزش قراردادهــای ســرمایه گــذاری خارجــی کــه بــا
حمایــت ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری بــه امضــا
رســیده را حــدود هفــت میلیــارد دالر و مربــوط بــه هفــت
اســتان کشــور عنــوان کــرد و افــزود :امیــدوارم حجــم ســرمایه
گــذاری هــای خارجــی تــا پایــان ســال بــه  10میلیــارد دالر
افزایــش یابــد.
وی یــادآور شــد :ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری
بــه عنــوان هماهنــگ کننــده ســرمایه گــذار و ســرمایه پذیــر
در سراســر کشــور عمــل مــی کنــد و بــه معرفــی پــروژه هــا
بــه عالقــه منــدان بــه ســرمایه گــذاری مــی پــردازد.
رئیــس ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری بــا اشــاره
بــه ظرفیــت هــای گســترده کشــور در جــذب ســرمایه
خارجــی اظهــار کــرد :در حــوزه گردشــگری ،حمــل و نقــل
عمومــی ،احــداث بیمارســتان هــای تخصصــی ،ســاخت
تصفیــه خانــه هــای فاضــاب و ...ظرفیــت هــای خوبــی بــرای
جــذب ســرمایه خارجــی در سراســر کشــور وجــود دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،هفتــه گذشــته نیــز قــرارداد ســاخت یــک
مجموعــه بــزرگ گردشــگری در اســتان خراســان رضــوی بــه
ارزش  166میلیــون دالر بــا حضــور رئیــس ســتاد توســعه
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری و مدیــران شــرکت هایــی از
چیــن و امــارات بــه امضــا رســید.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان تهــران بــا حفــظ
ســمت ریاســت ســتاد توســعه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری
کشــور را برعهــده دارد.
* پیــش بینــی تحقــق  10میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری خارجــی در اســتان تهــران طــی ســال 95
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان تهــران بــا اشــاره
بــه اینکــه از ابتــدای ســال  95تاکنــون تفاهــم نامــه هــای
مربــوط بــه دو میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی در
بخــش هــای مختلــف در ایــن اســتان بــه امضــا رســیده
اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان ســال ایــن رقــم
بــه  10میلیــارد دالر افزایــش یابــد.
وی بــه مذاکــره بــا شــرکت هــای خارجــی بــرای ســرمایه
گــذاری در اســتان تهــران اشــاره و خاطرنشــان کــرد :ظرفیــت
خوبــی در زمینــه هــای ســاخت تصفیــه خانــه هــای فاضــاب،
طــرح هــای آبرســانی و بخــش حمــل و نقــل عمومــی بــرای
ســرمایه گــذاری در تهــران وجــود دارد

انـرژی
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فرآيند سرمايهگذاري
در ايران زمانبر اما رو به
بهبود است
مديرعامــل اتــاق بازرگانــي آلمــان و ايــران ،فرآينــد
ســرمايهگذاريها در ايــران را زمانبــر دانســت و افــزود:
بــا ايــن همــه ،شــرايط رو بــه بهبــود اســت« .رنــه
هــارون» ( )Rene Harunكــه ايــن هفتــه بــراي شــركت در
نشســت تجــاري ايــران و آلمــان بــه تهــران آمــده بــود ،در
گفتوگــو بــا ايرنــا افــزود :اگرچــه شــركت بيمــه هرمــس
( )Euler Hermesآلمــان صــدور ضمانتنامــه معامــات بــا
ايــران را آغــاز كــرده اســت امــا هنــوز بانكهــاي بــزرگ
آلمــان دربــاره از ســرگيري تعامــات مالــي بــا ايــران
محتاطنــد.
وي ادامــه داد :بــا وجــود ايــن ،شــرايط نااميدكننــده
نيســت زيــرا اكنــون برخــي بانكهــاي كوچــك آلمــان
بــا ايــران همــكاري ميكننــد .مــا نيــز تــاش ميكنيــم
بــا همــوار كــردن راههــاي جلــب اعتمــاد بانكهــاي
بــزرگ ،چشــمانداز روشــني فــراروي روابــط دو كشــور
ترســيم كنيــم تــا تهــران و برليــن دوبــاره روابــط بســيار
نزديــك تجــاري را برقــرار كننــد.
بــه گــزارش ايرنــا ،معــاون پارلمانــي وزارت اقتصــاد و
انــرژي آلمــان ســيزدهم مهرمــاه در ديــدار بــا رييــس
بانــك مركــزي جمهــوري اســامي ايــران اعــام كــرد:
شــركت بيمــه هرمــس تاكنــون 5ميليــون و 600هــزار
يــورو ضمانــت صــادر كــرده اســت و صــدور 11ميليــون
و 600هــزار يــورو ضمانــت را نيــز در دســت اقــدام دارد.
مديرعامــل اتــاق بازرگانــي آلمــان و ايــران گفــت :همــه
بخشهــاي اقتصــاد ايــران از ماشــين ،صنايعغذايــي،
دارويــي ،شــيميايي و ...فرصتهــاي بيهمتايــي بــراي
ســرمايهگذاري بــه شــمار ميرونــد و شــركتهاي
آلمانــي نيــز عالقــه زيــادي بــه اســتفاده از ايــن فرصتهــا
نشــان ميدهنــد.
وي تاكيــد كــرد :البتــه پيــش از هــر اقدامــي ،بايــد
بانكهــاي بــزرگ گام پيــش گذارنــد تــا مشــكالت
مربــوط بــه تاميــن مالــي كســب و كار برطــرف شــود.
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مديرعامــل اتــاق آلمــان و ايــران نســبت بــه رفــع مشــكالت
بانكــي در آينــده نزديــك ابــراز اميــدواري كــرد و افــزود:
هــر دوطــرف بايــد بــه ســختي تــاش كننــد.
بــه گــزارش ايرنــا ،نشســت تجــاري ايــران و آلمــان بــا
حضــور هيــات 160نفــره اقتصــادي آلمــان بــه سرپرســتي
«زيگمــار گابريــل» وزيــر اقتصــاد و انــرژي و معــاون
صدراعظــم ايــن كشــور ،دوازدهــم مهرمــاه در اتــاق
بازرگانــي ،صنايــع ،معــدن و كشــاوري ايــران برگــزار شــد.
همچنيــن در پنجميــن نشســت كميســيون مشــترك
همكاريهــاي اقتصــادي جمهــوري اســامي ايــران و
جمهــوري فــدرال آلمــان 10 ،ســند و تفاهمنامــه همــكاري
مشــترك بــه امضــاي وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي
كشــور مــا و معــاون صدراعظــم و وزيــر اقتصــاد و انــرژي
آلمــان رســيد.
ايــن تفاهمنامههــا شــامل همكاريهــاي مشــترك در
زمينــه تاميــن مالــي پروژههــا ،ســرمايهگذاري متقابــل،
ســرمايهگذاري مشــترك ،همكاريهــاي بانكــي و
بيمهيــي ،تاميــن زيرســاخت در زمينــه انــرژي نفــت،
گاز و پتروشــيمي ،انرژيهــاي تجديدپذيــر ،راهآهــن،
محيطزيســت ،راه و شهرســازي ،خودروســازي ،هواپيمايــي
و انتقــال فنــاوري اســت .از تابســتان  1394تاكنــون
نزديــك بــه  20هيــات تجــاري از آلمــان بــه ايــران ســفر
كــرده و مطابــق گفتــه مســووالن اتــاق بازرگانــي و صنايــع
ايــران و آلمــان ،نزديــك بــه 10هيــات ديگــر نيــز تــا پايــان
ســال جــاري ميــادي بــه ايــران ميآينــد.
رييــس اتــاق بازرگانــي ،صنايــع ،معــادن و كشــاورزي تهران
اواخــر بهمــن مــاه ســال  1394در ســفر هيــات  160نفــره
اقتصــادي ايــران بــه ايالــت باواريــا آلمــان گفــت :روابــط
تجــاري ايــران و آلمــان در زمــان تحريــم بــه پايينتريــن
ســطح خــود رســيد و حجــم تجــارت دو كشــور 2ميليــارد
و 500ميليــون دالر شــد.
آمــار تجــارت خارجــي كشــور مــا در نيمــه نخســت
امســال از افزايــش واردات كاالهــاي آلمانــي حكايــت دارد.
صــادرات آلمــان بــه ايــران در ايــن مــدت يكميليــارد
و 122ميليــون دالر بــود كــه در همســنجي بــا پارســال
26درصــد افزايــش داشــت .آلمــان پنجميــن صادركننــده
بــزرگ كاال بــه ايــران بــه شــمار م ـيرود .در ســال 2015
ميــادي حجــم تجــارت خارجــي ايــران و آلمــان 2ميليــارد
و 500ميليــون دالر بــود كــه پيشبينــي ميشــود در
ســال  2017بــه دوبرابــر افزايــش يابــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت
نفت خبر داد

صادرات تجهیزات
نفتی ایرانی به
کشورهای منطقه

رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا
اشــاره بــه آغــاز فعالیــت مرکــز توســعه ســرمایه گــذاری
و فنــاوری در کیــش ،از تــاش ایــن مرکــز بــرای ایجــاد
همــکاری بیــن شــرکت هــای داخلــی و خارجــی خبــر
داد و گفــت :تجهیزاتــی کــه بــا همــکاری ایــن شــرکت
هــا ســاخته مــی شــود ،عــاوه بــر اســتفاده داخلی،بــه
کشــورهای منطقــه صــادر خواهــد شــد.
رضــا خیامیــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر
اینکــه انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت از انجــام
هرگونــه اقدامــی در جهــت حمایــت از ســاخت داخــل
رضایــت دارد ،اظهــار کرد:هــدف ایــن انجمــن رانــت نیســت،

ایــن انجمــن بــه دنبــال ایــن نیســت کــه مصــرف کننــده
حتمــا کاالهــای ایرانــی را بــا کیفیــت پاییــن خریــداری
کنــد ،امــا اعتقــاد دارد کاالهایــی کــه از نظــر کیفیــت بــا
نمونــه خارجــی مطابقــت مــی کنــد و ســازنده آن بتوانــد
همــه مــوارد را رعایــت کنــد ،بایــد از داخــل خریــداری
شــود.
وی از همــکاری شــرکت هــای ایرانــی بــا خارجــی بــرای
ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت خبــر داد و گفت:یکــی
از اهــداف مــا ایــن اســت کــه شــرکت هــای ایرانــی بــا
شــرکت هــای خارجــی بــرای ســاخت تجهیــزات بــا کیفیــت
همــکاری کننــد تــا شــرکت هــای داخلــی بــا انتقــال
تکنولــوژی کــه بــه آن هــا انجــام مــی شــود در اشــل بیــن
المللــی قــرار بگیرنــد تــا نــه تنهــا نیازهــای صنعــت نفــت را
تامیــن کننــد بلکــه قــادر باشــند بــه منطقــه نیــز صــادرات
داشــته باشــند.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا
بیــان اینکــه پســاتحریم فضــای تعامــل بــا خارجــی هــا را در
کشــور فراهــم کــرده اســت ،اظهــار کــرد :در راســتای ایجــاد
فضــای مذکــور ،دو الــی ســه هفتــه پیــش مرکــزی در
کیــش بــه نــام «مرکــز توســعه ســرمایه گــذاری و فنــاوری»
راه انــدازی شــد کــه از مــاه جــاری آغــاز بــه کار کــرده
اســت .ایــن مرکــز تــاش مــی کنــد تــا شــرایط مذاکــره و
تشــکیل جلســه شــرکت هــای داخلــی و خارجــی را فراهــم
کنــد تــا ســرمایه گذاریهــای مشــترک صــورت بگیــرد و
تجهیزاتــی کــه تولیــد مــی شــود در داخــل و خــارج مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد.
صادرات تجهیزات نفتی به کشورهای همسایه
خیامیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه صــادرات تجهیــزات نفتــی
بــه کشــورهای همســایه گفــت :وظیفــه شــرکت هــای
خارجــی انتقــال تکنولــوژی و ماشــین آالت بــه ایــران و
وظیفــه شــرکت هــای ایرانــی ایجــاد بســترهای تولیــد
از جملــه کارخانــه اســت .در حــال حاضــر نیــز اکثــر
واحدهــا دارای کارخانــه هســتند ،در ایــن شــرایط مــی
تــوان تجهیــزات تولیــد شــده را بــه کشــورهای منطقــه
صــادر کنیــم .آذربایجــان ،ترکمنســتان ،عــراق ،کشــورهایی
هســتند کــه مــی تــوان تجهیــزات نفتــی را بــه آن هــا
صــادر کنیــم کــه در ایــن میــان ،بــازار عــراق بزرگتریــن
بــازار محســوب مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اکثــر کشــورها بــرای همــکاری بــا

انـرژی
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ایــران در زمینــه ســاخت تجهیــزات نفتــی اعــام آمادگــی
کــرده انــد ،توضیــح داد :یــک شــرکت آلمانــی تولیــد
لولــه نفتــی و یــک شــرکت فرانســوی بــرای همــکاری بــا
شــرکت هــای ایرانــی اعــام آمادگــی کــرده انــد ،همچنیــن
بــا یــک شــرکت هلنــدی مذاکــره کــره ایــم و بــا صنایــع
نفــت و معــدن ایتالیــا تفاهــم نامــه امضــا کــرده ایــم .از
ســوی دیگــر بــا شیرســازهای ایتالیــا بــرای انتقــال تجــارب
مذاکــره شــده و بــا شــرکت هــای کــره ای در زمینــه هــای
مختلــف مذاکــرات خوبــی صــورت گرفتــه اســت.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت در
ادامــه بــا اشــاره بــه ممنوعیــت واردات  ۶۰قلــم کاالی
صنعــت نفــت اظهــار کــرد :واردات ایــن کاالهــا بــرای
شــرکت هــای دولتــی ممنــوع شــده اســت و پیمانــکاران
خصوصــی میتواننــد ایــن کاالهــا را خریــداری کنــد .البتــه
هنــوز راهکارهــای نظــارت بــرای ایــن کار وجــود نــدارد و
بایــد ایجــاد شــود .البتــه کارفرماهــا و شــرکت هــا اعــام
کــرده انــد کــه ایــن کاالهــا خریــداری نشــود و ایــن دســتور
بایــد رعایــت شــود زیــرا حتمــا ســازندگان ایرانــی توانایــی
ســاخت کاالهــای مذکــور را دارنــد و کیفیــت کاالیــی کــه
مــی ســازند مشــابه نمونــه خارجــی آن اســت.
خیامیــان تاکیــد کــرد :مــا بــه عنــوان ســازندگان تجهیــزات
وظیفــه داریــم کــه روز بــه روز دانــش خــود را ارتقــا دهیــم،
کیفیــت را بــاال ببریــم و کاال در زمــان مقــرر تحویــل دهیــم.
از طــرف دیگــر در حــال حاضــر تعــداد بیشــماری فــارغ
التحصیــل بیــکار در جامعــه وجــود دارد کــه صنعــت نفــت
مــی توانــد بســیاری از ایــن فــارغ التحصیــان را جــذب
کنــد و تجهیزاتــی کــه مــورد نیــاز صنایــع نفــت کشــور
اســت داخــل کشــور تولیــد شــود.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه تجهیــزات ســازهای
کشــور یکــی از گــروه هایــی هســتند کــه خدمــت زیــادی
بــه صنعــت نفــت در دوران تحریــم کردنــد ،افزود:تجهیــزات
ســازهای صنعــت نفــت در دوران تحریــم تجهیــزات مــورد
نیــاز صنعــت نفــت را تامیــن کردنــد و در ایــن راســتا
مشــکالت زیــادی هــم پیــدا کردنــد .زیــرا در آن دوران
قیمــت ارز ســه برابــر شــد و امــکان جــا بــه جایــی پــول
بیــن ایــران و کشــورهای خارجــی وجــود نداشــت .در حــال
حاضــر دولــت انتظــار داریــم دســت تجهیــزات داران را
بگیــرد زیــرا اگــر ایــن تجهیــزات در کشــور تولیــد نشــود
ایــران بایــد تجهیــزات را بــا چنــد برابرقیمــت از کشــورهای
خارجــی بخــرد.
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توافق اوپک دستاوردی بزرگ برای تهران
خــوب مــا در اوپــک بــوده اســت .حــاال بایــد از ایــن
فرصــت بــرای کاهــش تنــش میــان دو کشــور در عرصــه
سیاســی نیــز بهــره بــرد .ایــن توافــق عالمــت خوبی اســت
بــرای کاهــش لفاظیهــا و همچنیــن حرکــت در مســیر
منافــع مشــترک دو کشــور کــه از حوزههایــی مثــل حــج
و برقــراری روابــط سیاســی بــرای توســعه آن میتــوان
اســتفاده کــرد.
رقابــت در اوپــک از همــان آغــاز تأســیس ایــن ســازمان
وجــود داشــته و نــه تنهــا بــا انقــاب اســامی و تغییــر
نظــام سیاســی در ایــران بهبــود نیافــت کــه اگــر در ریــاض
هــم تغییــر سیاســی شــکل بگیــرد ،بــاز هــم تفاوتــی
نخواهــد کــرد؛ چراکــه عمدتــا ایــن دو کشــور در منطقــه
رقابتهــای جــدی و منافــع متقابلــی دارنــد؛ بنابرایــن
توجــه بــه مشــترکات بــا کاهــش محدودیتهــا و تنشهــا
گام مهمــی در تضمیــن منافــع طرفیــن خواهــد بــود.
اقــدام اخیــر اوپــک کــه ناشــی از انعطــاف عربســتان بــود،
ســود درخــور توجهــی را عایــد ایــن کشــور و همچنیــن
دیگــر کشــورهای عضــو و غیرعضــو اوپــک کــرد .افزایــش
ســهدالری بهــای نفــت بــرای ایــران در شــرایط فعلــی،
افزایــش درآمــد روزانــه هشــت تــا ١٠میلیــون دالری
خواهــد داشــت -کــه درآمــدی معــادل فــروش حــدود
٢٠٠هــزار بشــکه نفــت در روز اســت -درآمــد عربســتان
از ایــن توافــق نیــز حــدود ٣٠میلیــون دالر بیشــتر در
روز اســت .ايــن رقــم معــادل درآمــد  ٧٠٠تــا ٨٠٠هــزار
بشــکه نفــت خــام اســت؛ درحالیکــه شــاید کمتــر از
نصــف ایــن مقــدار تعهــد بــه کاهــش تولیــد داده باشــد.
ن حــال بایــد در نظــر داشــت جریانهــای بســیاری
بــا ایـ 
در آمریــکا ،اســرائیل و حتــی برخــی کشــورهای منطقــه
تقابــل ایــران و عربســتان را ترجیــح میدهنــد؛ از
ای ـنرو رویکــرد دســتگاه دیپلماســی مــا بایــد بــه ســمت
تنشزدایــی و کاهــش جنــگ لفظــی و اســتفاده از ایــن
امتیــاز عربســتان بــرای بهبــود روابــط باشــد و موفقیــت در
حــوزه نفــت را بــه دیگــر حوزههــا هــم تعمیــم داد .منافــع
آتــی تهــران و ریــاض بــا همــکاری تأمیــن خواهــد شــد
و رقابــت منفــی ایــن کشــور تاکنــون نهتنهــا پیــروزی
سیاســی نداشــته کــه مشــکالت اقتصــادی تــازهای را هــم
بــه وجــود آورده اســت
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اقتصاد چگونه کار می کند
نگاه تازه به اقتصاد کالن با تاکید بر دوگانه هایک/کینز
ـي از جانــب متفكــري برجســته اســت .فارمــر ســن تهــاي هايــك و يكنــز را بــراي ارائــه
ـتي مهمـ ِ
ايــن كتــاب پيشــنهاد سياسـ ِ
راهــي جديــد بــراي تثبيــت اقتصــاد و تحيكــم اعتمــاد جامعــه در خصــوص چشــم اندازهــاي آينــده بــه طــور متــوازن بــه كار
مــي گيــرد .ســايمون جانســون (  ، ) Simon Johnsonاســتاد كارآفرينــي مدرســه مديريــت اســلون ام آ يتــي و اقتصــاد دان
ارشــد پيشــين صنــدوق بيــن المللــي پــول در بــاره ایــن کتــاب مــی گویــد :راجــر فارمــر ،مــا را بــه اصــول اوليــه ارجــاع مــي
دهــد و اســتداللي واضــح و موجــز را بــه زبانــي ارائــه مــي كنــد كــه پيگيــري آن آســان اســت .هيــچ سياســت گــذاری اشــتياق
چندانــي بــراي پذيــرش رو كيــرد فارمــر نــدارد؛ هميــن اتفــاق در دهــه  ۱۹۳۰بــراي يكنــز هــم افتــاد .بياييــد اميــدوار باشــيم
كــه مــا نيــازي نداريــم ركــود بــزرگ ديگــري را تجربــه كنيــم تــا رهبــران اقتصــادي مــا پــس از وقــوع رکــود بــه طــور جــدي
اقــدام بــه بازنگــري همــه چيــز كننــد.
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