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هفت چالش مهم پیش روی
صادرات
مرتضی لطفی

در شــرایطی روز ملــی صــادرات را پشــت ســر گذاشــتیم کــه شــاید خالــی از لطــف
نباشــد کــه مهــم تریــن موانــع پیــش روی صــادرات در ایــران را بررســی کنیــم.
اولیــن و شــاید بتــوان گفــت بــزرگ تریــن مشــکل پیــش روی صــادرات در
کشــورما بــه روابــط بیــن المللــی ،مالــی و بانکــی کشــورمان بــا دیگــر کشــورها بــاز
مــی گــردد کــه همچنــان متاثــر از دوران تحریــم هــای اقتصــادی ظالمانــه اســت،
اگرچــه کــه در دولــت یازدهــم تــاش هــای بســیاری در ایــن زمینــه صــورت
گرفتــه و روابــط رو بــه بهبــود رفتــه اســت ولــی همچنــان شــاهد چالــش هایــی در
ایــن حــوزه هســتیم بــه خصــوص در زمینــه مشــکالت بانکــی و گشــایش اعتبــار
موانــع بــه صــورت کامــل برداشــته نشــده اســت و همیــن موضــوع صــادرات را
ســخت کــرده اســت.
یکــی دیگــر از چالــش هــای مهــم پیــش روی صــادرات در کشــورما نبــود
زیرســاخت هــای الزم و مناســب اســت .بایــد گفــت کــه مــا در ســال هــای گذشــته
بــه ایــن موضــوع بــی توجــه بــوده ایــم و تحریــم هــا هــم بــر آن دامــن زده اســت؛
تــا جایــی کــه حــاال کــه باتوجــه بــه توافــق هســته ای شــرایط رو بــه بهبــود مــی
رود مــا زیرســاخت هــای مناســب را در حــوزه هــای مختلــف از جملــه بنــدر ،پایانــه
هــای مــرزی و ...در اختیــار نداریــم.
بحــث بســیار مهــم دیگــر نــرخ ارز اســت ،ایــن مهــم را هرگــز نبایــد فرامــوش کــرد
کــه نــرخ ارز تاثیــر بســیار زیــادی روی صــادرات و واردات دارد و عــدم یکســان
ســازی و واقعــی ســازی نــرخ ارز آســیب هــای بســیاری در ایــن ســال هــا بــه
صــادرات کشــور وارد کــرده و همچنــان نیــز وارد مــی کنــد؛ در دورانــی کــه مــا
شــاهد بــی ثباتــی نــرخ ارز در کشــور و نوســان هــای پــی در پــی بودیــم؛ دیدیــم
کــه صــادرات کشــور بــا چــه بحرانــی رو بــه رو شــد .بنابرایــن بــرای تقویــت
صــادرات بایــد بــه ســمت واقعــی کــردن نــرخ ارز و یکســان ســازی آن حرکــت
کنیــم.
بایــد دولــت بســته هــای تشــویقی بــرای صــادرات کننــدگان در نظــر بگیــرد؛
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رييسجمهور در سالروز ملي صادرات تاكيد كرد

توقف صادرات پشتدر ايرانهراسي
گــروه تجــارت| روز ملــي صــادرات يكــي از مهمتريــن مناســبتهاي اقتصــادي
ســال اســت كــه هــر ســال بــا حضــور باالتريــن مقــام اجرايــي كشــور برگــزار
ميشــود .شــايد اهميــت ايــن روز از آن جهــت باشــد كــه كارشناســان و بدنــه
اقتصــادي كشــور ،صــادرات را پيشــقراول رشــد اقتصــادي و رقابتپذيــري جهانــي
ميداننــد امــا متاســفانه در ايــن بخــش دچــار ضعفهــاي عمدهيــي هســتيم
كــه هــم بــه بخشهــاي كالن و فضــاي كســبوكار كشــور برميگــردد و هــم
بــه بخشهــاي زيرســاختي و ســاختارهاي اقتصــادي .براســاس آمــار ،صــادرات
غيرنفتــي كشــور شــامل خدمــات و كاالهــاي غيرنفتــي ،امســال بايــد ١٠ميليــارد
دالر افزايــش پيــدا كنــد و بــه ٦٨ميليــارد دالر برســد ،ايــن در شــرايطي اســت
كــه بــه اذعــان خــود مســووالن ،حــق ملــت ايــران بــود كــه هماكنــون صــادرات
كشــور 200ميليــارد دالر باشــد .ازســوي ديگــر ،ســتاد اقتصــاد مقاومتــي تعييــن
كــرده كــه بايــد ۱۰ميليــارد دالر بــه صــادرات كاال و خدمــات غيرنفتــي اضافــه
شــود و ايــن رقــم بايــد بــه ۶۸ميليــارد دالر برســد كــه در 6ماهــه نخســت امســال
28.5ميليــارد دالر آن محقــق شــد .در برنامــه ششــم توســعه هــم رشــد ســاالنه
۱۵درصــد بــراي صــادرات غيرنفتــي لحــاظ شــده و براســاس وعــده متوليــان
دولتــي ،اگــر بتوانيــم در ســالجاري ۱۰ميليــارد دالر درنظــر گرفتــه شــده را
محقــق كنيــم۱۰ ،درصــد رشــد در ايــن بخــش داشــتهايم .در هــر حــال امســال
هــم مراســم بيســتمين دوره «روز ملــي صــادرات» مصــادف بــا ٢٩مهــر بــا شــعار

«تجــارت كهــن و بــازار مــدرن» ،بــا حضــور رييسجمهــوري و وزيــر صنعــت،
معــدن و تجــارت و معاونــان ايــن وزارتخانــه در ســالن اجــاس ســران برگــزار
شــد .ايــن مراســم نيــز طبــق معمــول هــر ســال ،بــا تشــريح چالشهــا از زبــان
دولتمــردان و فعــاالن بخــش خصوصــي كشــور در زمينــه صــادرات همــراه شــد.
مگر ميشود با دنيا رابطه نداشته باشيم؟
بــه گــزارش «تعــادل» ،رييسجمهــوري در ايــن مراســم بااشــاره بــه اينكــه بهترين
صــادرات در ســايه رقابــت موفــق شــكل ميگيــرد ،گفــت :در صحنــه بازارهــاي
هــدف بايــد بتوانيــم از لحــاظ كيفيــت ،قيمــت و بســتهبندي كاال بــه نقطهيــي
برســيم كــه بتوانيــم در آن ميــدان بــر رقبــاي خارجــي پيــروز شــويم .حســن
روحانــي بااشــاره بــه اينكــه برخــي فكــر ميكننــد ،تعامــل ســازنده بــه معنــاي
ايــن اســت كــه بــا غــرب و اروپــا رو در رو لبخنــد بزنيــم و صحبــت كنيــم و ناهــار
بخوريــم ،افــزود :تعامــل ســازنده بــه معنــاي مناســب كــردن روابــط بينالمللــي
بــراي صــادرات كاال ،اشــتغال جوانــان ،واردات راحتتــر كاالهــاي ســرمايهيي و
مــواد اوليــه اســت .روحانــي ،بــا طــرح ايــن پرســش كــه مگــر در دنيــاي امــروز
كشــوري ميتوانــد بــدون رابطــه بــا دنيــا بــه پيشــرفت برســد ،ضــرورت مهيــا
كــردن شــرايط بــراي روابــط خارجــي را خاطرنشــان كــرد و افــزود :روابــط خارجــي
تنهــا بــه بخــش سياســي خالصــه نميشــود ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ـي روز
ـادرات پش ـتدر ايرانهراسـ
ـف صـ
توقـ
ملــي صــادرات يكــي از مهمتريــن مناســبتهاي
اقتصــادي ســال اســت كــه هــر ســال بــا حضــور
باالتريــن مقــام اجرايــي كشــور برگــزار ميشــود.

مشــروح خبــر

بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی واقعــی
چــه بایــد کــرد؟ :در روز ملــی صــادرات بایــد

سیاســتها و اســتراتژی توســعه صــادرات
غیرنفتــی واقعــی بازخوانــی شــود تــا مشــروح

خبــر

پنجمیــن مرحلــه تأمیــن مالــی شــرکت ملــی
نفــت در بــورس انــرژی تســویه شــد ســید

توســعه همكاريهــاي اقتصــادي ايــران
ـا وزيــر امــور اقتصــادي و
ـي اروپـ
ـاب مالـ
ـا هـ
بـ

علــی حســینی مدیــر عامــل بــورس انــرژی ایــران در
گفتوگــو بــا خبرنــگار بــورس خبرگــزاری فــارس
بــا اشــاره بــه مشــروح خبــر

خبــر

ـرق از
ـگاوات بـ
ـاده واردات  ۵۰۰مـ
ـران آمـ
ایـ
روســیه شــدا بهرهبــرداری  ۲پــروژه جدیــد،

دارايــي كشــورمان و معــاون نخســتوزير و وزيــر
اقتصــاد لوكزامبــورگ طــي ديــداري مشــروح

نقــش انــرژی هــای تجدیدپذیــر پررنــگ
ـودایران ملــزم شــده تــا ســال ۲۰۲۰
ـی شـ
ـر مـ
تـ

میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کاهــش دهــد،
چراکــه در غیــر ایــن صــورت ،مشــروح خبــر

زیرســاختهای توســعه مبــادالت برقــی بــا
جمهــوری آذربایجــان مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
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میــز تجــارت ایــران و آفریقــای جنوبــی در
کیــپ تــاون راه انــدازی شــد مشــروح خبــر

توليــد بــرق خصوصــي ۱۰درصــد بيشــتر از
توليــد بــرق در نيروگاههــاي دولتــي اســت جزئیــات برگــزاری ســه مناقصــه گازی ایــران
در ســال  ۹۵مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
ـه برنامــه شــرکت ملــی نفــت بــرای توســعه
ـور محرکـ
ـی را موتـ
ـر نفتـ
ـادرات غیـ
ـت صـ
دولـ
میادیــن نفتــی /اولیــن قــرارداد  NGLبــا
اقتصــاد نمــی دانــد مشــروح خبــر
بخــش خصوصــی امضــا شــد مشــروح خبــر
ـش از
ـت پیـ
ـد نفـ
ـطح تولیـ
ـه سـ
ـران بـ
ـه :ایـ
زنگنـ
دومیــن قــرارداد بــزرگ ســوآپ گاز ایــران
ـد مشــروح خبــر
ـک شـ
ـم نزدیـ
تحریـ
امضــا شــد مشــروح خبــر
هنــد ذخایــر اســتراتژیک خــود را بــا نفــت
ایــران پــر میکنــد مشــروح خبــر
ـد افزایش
ـران  ۲۶درصـ
ـن از ایـ
ـت ژاپـ
واردات نفـ
یافــت مشــروح خبر

شــرایط نیروگاهســازی خارجیهــا در
ـدمعاون وزیــر نیــرو بــا بیــان
ایــران اعــام شـ

ـای
ـاخت نیروگاههـ
ـک در سـ
ـوری چـ
ـل جمهـ
تمایـ
زبالــه ســوز و کاهــش تلفــات بــرق در ایــران

ســرگردانی بــرای محــدود کــردن مشــروح خبــر صــادرات هرســال ســخت تــر مــی شــود

ـل در
ـرکت شـ
ـتقیم شـ
ـذاری مسـ
ـرمایه گـ
ـه سـ
زمینـ
ـود مشــروح خبــر
ـی شـ
ـم مـ
ـران فراهـ
ایـ

ایــران در گینــه کوناکــری پــروژه هــای
انــرژی اجــرا مــی کنــد شــرکت صــادرات

جزئیــات میــزان تولیــدات نفتــی مشــخص
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اســت .رييسجمهــوري اضافــه كــرد :اينكــه ايــران در ســال
 1980صادراتــش 12ميليــارد دالر بــوده و امــروز بــه 88
ميليــارد دالر رســيده كــه قابــل مقايســه بــا كشــورهاي هــم
ســن و ســال مــا در منطقــه وآســيا نيســت.

 ،بلكــه شــامل روابــط علمــي ،فنــاوري و اقتصــادي
ميشــود .روحانــي بــا تاكيــد بــر مســائل مهمــي ماننــد
مزيتهــاي كارگــر ارزان ،انــرژي ،حملونقــل و جايــگاه
جغرافيايــي خواســتار اســتفاده خــوب از آنهــا شــد .رييــس
دولــت تدبيــر و اميــد همچنيــن بــر نقــش وزارت خارجــه
و ســفارتخانهها و كنســولگريها و مسووليتشــان در
حمايــت از تجــار بينالمللــي و صــادرات كاالي ايرانــي در
خــارج كشــور تاكيــد كــرد و گفــت :بايــد تــاش مضاعــف
كنيــم تــا شــاهد صــادرات بيشــتر باشــيم؛ چراكــه يكــي از
راههــاي اشــتغال و رشــد اقتصــادي افزايــش صادرات اســت.
با «دعوا» صادرات رونق نميگيرد
حجتاالســام روحانــي بااشــاره بــه ســفر اخيــر خــود،
بــه ســه كشــور ويتنــام ،مالــزي و تايلنــد و تشــريح
داليــل حركــت آنهــا در مســير رونــق اقتصــادي ،گفــت:
نخســتين دليــل ايــن بــود كــه آنهــا روابــط بــا دنيــا را
برمبنــاي تعامــل ســازنده قــرار دادنــد چراكــه از دعــوا
بــا دنيــا صــادرات بهوجــود نميآيــد .رييسجمهــوري
افــزود :يكــي از فضاهــاي خوبــي كــه پســابرجام بــراي
توليــد و صادركننــدگان بهوجــود آورده ،امــكان مشــاركت
بــا شــركتهاي خارجــي و برندهــاي معتبــر بينالمللــي
اســت .روحانــي بااشــاره بــه اينكــه «بايــد بــه مــردم خــود
اعتمــاد كــرد» ،گفــت :ملــت ايــران در طــول تاريــخ بــا دنيــا
رابطــه داشــته و در كشــور تايلنــد آقــاي شــيخ احمــد قمــي
تجــارت بــا تايلنــد را راه انداختــه و امــروز جــزو معروفيــن
شــناخته ميشــود و كنــار قبــر آن هــم مذاهــب بــه وي
احتــرام ميكننــد؛ بنابرايــن ايرانــي اينچنيــن اســت و
بايــد بــه ملــت ايــران اعتمــاد كنيــم و تنهــا چهــار نفــر
نيــروي امنيتــي نميتواننــد فقــط مــورد اعتمــاد باشــند.
رييسجمهــوري همچنيــن بااشــاره بــه برنامهريــزي
دولــت بــراي مســير صــادرات افــزود :اگــر توانســتيم در
بــازار صــادرات را تــداوم ببخشــيم ،بــازار كاال و خدمــات را
بهدســت آوردهايــم؛ ايــن مســيري اســت كــه بــراي صــادرات
برنامهريــزي كردهايــم .روحانــي بــا بيــان اينكــه «آغــاز
صــادرات از توليــد اســت» ،تاكيــد كــرد :اســاس اقتصــاد
مقاومتــي هــم ايــن اســت كــه توليــد بــا اســتانداردهاي
جهانــي منطبــق باشــد .اگــر بخواهيــم صــادرات را ادامــه
دهيــم ،كنتــرل توليــد در داخــل و اســتاندارد بــودن توليــد
بهعنــوان نخســتين زنجيــره مهــم اســت .رييــس دولــت
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تدبيــر و اميــد همچنيــن بااشــاره بــه اينكــه دولــت تــوان
خــود را در بحــث مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز گذاشــته
و توانســته آن را از 25ميليــارد دالر بــه 15ميليــارد دالر
برســاند ،گفــت :يكــي از راههــاي موفــق در توليــد ،مبــارزه
جــدي بــا قاچــاق كاال و ارز اســت ،ولــي مبــارزه اصلــي بــا
قاچــاق كاال ،توليــد بــا كيفيــت و قيمــت مناســب در بــازار
اســت .راه مبــارزه بــا قاچــاق كاال ايــن اســت كــه جنــس
داخلــي باكيفيــت و اســتاندارد الزم توليــد كنيــم.
بايد به قرن جديد بازگرديم
روحانــي تاكيــد كــرد :بايــد به قــرن جديــد بازگرديــم؛ برخي
در قــرن ماقبــل قبــل زندگــي ميكننــد .رييسجمهــور
ســپس ضــرورت مهيــا كــردن شــرايط بــراي روابــط
خارجــي را خاطرنشــان كــرد و افــزود :روابــط خارجــي
تنهــا بــه بخــش سياســي خالصــه نميشــود ،بلكــه شــامل
روابــط علمــي ،فنــاوري و اقتصــادي ميشــود .روحانــي
بااشــاره بــه اينكــه كشــورهايي هماننــد تايلنــد ،مالــزي
و ويتنــام بهدنبــال ســرمايهگذاري مشــترك بــا صنايــع
و شــركتهاي خدماتــي بــزرگ و همچنيــن برندهــاي
معــروف بودنــد ،تاكيــد كــرد :يكــي از مســائل مهــم در
ايــن زمينــه مزيتهــاي هــر كشــور ازجملــه كارگــر ارزان،
انــرژي ،حملونقــل و جايــگاه جغرافيايــي اســت كــه بايــد
بهخوبــي از آنهــا اســتفاده كنيــم .روحانــي ميهمانپذيــري
را راه ســوم ايــن كشــورها بــراي توســعه كاالهــاي
صادراتــي برشــمرد و افــزود :بــراي صنعــت گردشــگري و
همچنيــن تجــارت بايــد ميهمانپذيــر باشــيم و بــازرگان و
ســرمايهگذار بايــد بتوانــد بــه آســاني بــه كشــور رفتوآمــد
داشــته باشــد.

آسيبهاي تفكر «ايران هراسي»
روحانــي بــا اشــاره بــه لــزوم رفــع ايرانهراســي بــراي
تســهيل صــادرات نيــز گفــت :تمــام تــاش دولــت يازدهــم
در طــول ســه ســال گذشــته ازجملــه در زمينــه برجــام
ايــن بــود كــه مشــكالت و موانــع را از پيــش پــاي تجــار و
كارآفرينــان و صادركننــدگان كاال و خدمــات و بــراي ورود
ســرمايه و تســهيل روابــط بانكــي بــردارد .تــاش ديگــر
دولــت ايــن بــوده كــه ايرانهراســي را بــردارد چراكــه
نميتــوان بــا وجــود ايــران هراســي كار صــادرات انجــام داد.
رييسجمهــوري تصريــح كــرد :ايــران فريــاد ميزنــد
اســتعداد و ظرفيــت مــن بيشــتر از آن اســت كــه در اذهــان
مــردم دنيــا جــا افتــاده اســت .ايــران با صــداي بلنــد ميگويد
مهربانتــر از آن اســت كــه در دنيــا معرفــي شــده اســت،
ايــران بــا صــداي بلنــد ميگويــد همزيســتي مســالمت آميــز
در منطقــه و جهــان را ميخواهــد .درخواســت مــن از همــه
جناحهــا و گروههــا ايــن اســت صــداي ايــران را بشــنوند و
بــه فريــاد ايــران جــواب مثبــت بدهيــم.
هنوز راه طوالني پيش رو داريم
رييسجمهــوري همچنيــن ابــراز اميــدواري كــرد :بايــد در
 6ماهــه دوم ســال بتوانيــم حركــت ســريعتري در رشــد
اقتصــادي داشــته باشــيم و گذشــته را جبــران كنيــم.
روحانــي بــا اشــاره بــه فعاليتهــاي مثبــت دولــت يازدهــم
بــراي تســهيل در مســير تجــارت ،توســعه اقتصــادي و
صــادرات كاالي ايرانــي و جــذب ســرمايه خارجــي گفــت:
هنــوز راه طوالنــي پيــش روي مــا قــرار دارد و از اجــراي
برجــام هشــت الــي 9مــاه بيشــتر نگذشــته اســت البتــه در
طــول  6مــاه انتظــار رشــد 10درصــد صــادرات كاال بــوده

قوانين دستو پاگير جلو پاي صادرات
وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت نيــز در ادامــه ايــن مراســم
بــا بيــان اينكــه كشــورهاي قدرتمنــد اقتصــادي بــا اتــكا بــر
توســعه صــادرات غيرنفتــي بــه جايــگاه فعلــي در جهــان
دســت يافتهانــد ،گفــت :قوانيــن و مقــررات دســتوپاگير
عملكــرد برخــي دســتگاهها و ناديــده گرفتــن اهميــت
صــادرات غيرنفتــي در فرهنــگ اقتصــادي كشــور ازجملــه
ايــن مشــكالت اســت .وي اضافــه كــرد :در حوزههايــي
همچــون ســيمان ،پتروشــيمي و مصالــح ســاختماني كــه
ســرمايهگذاري بــا هــدف صــادرات صــورت گرفتــه رتبههــاي
خوبــي در جهــان بــه دســت آوردهايــم .وي بــا مقايســه
ميــزان صــادرات كشــور در ســال  56بــا ميــزان صــادرات
ســال  94گفــت :در ســال  56ميــران صــادرات غيرنفتــي
كشــور  600ميليــون دالر بــود كــه در مجمــوع 4درصــد
كل صــادرات را شــامل ميشــد و ايــن درحالــي اســت كــه
صــادرات غيرنفتــي ســال گذشــته 70درصــد صــادرات كل
كشــور بــود .وي افــزود :وقتــي قانــون تكليــف ميكنــد كــه
ماليــات بــر ارزشافــزوده صادركننــدگان در مــدت يــك مــاه
مســترد شــود ،جايــز نيســت كــه يــك تــا دو ســال ايــن روند
طــول بكشــد مگــر صــادرات چقــدر ســود دارد كــه ايــن
مالياتهــا را نــزد خــود نگــه داريــم؟ محمدرضــا نعم ـتزاده
موضــوع فرهنگــي را يكــي از مشــكالت اساســي در بخــش
صــادرات دانســت و گفــت :بايــد بــه صــادرات اولويــت بدهيــم
زيــرا صــادرات هنــوز بــه عنــوان محــور توســعه كشــور قــرار
نگرفتــه اســت كــه اگــر همــه ايــن را تكليــف ملــي و وظيفــه
بداننــد ،رشــد صــادرات را شــاهد خواهيــم بــود.
افزايش  10ميليارد دالري صادرات
قائممقــام وزيــر صنعــت نيــز در بخــش ديگــري از مراســم
ســالروز ملــي صــادرات از عــزم دولــت در راســتاي افزايــش
10ميليــارد دالري صــادرات غيرنفتــي تــا پايــان ســال جــاري
خبــر داد .مجتبــي خســروتاج افــزود :صــادرات غيرنفتــي
ايــران در  6ماهــه نخســت امســال 21.7ميليــارد دالر بــوده
كــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال  6درصد رشــد داشــته
اســت.وي مقيــاس ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نقش انرژی های تجدیدپذیر
پررنگ تر می شود
اایــران ملــزم شــده تــا ســال  ۲۰۲۰میــزان انتشــار گازهــای
گلخانــه ای را کاهــش دهــد ،چراکــه در غیــر ایــن صــورت،
بایــد جریمــه هــای باالیــی را پرداخــت کنــد بــه همیــن
منظــور دولــت بــا ایجــاد مشــوق هــای گوناگونــی ســعی در
جــذب ســرمایه گــذار بــه ایــن حــوزه کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،طبــق برآوردهــای وزارت نیــرو قرار شــده
در چنــد ســال آینــده ظرفیــت نصــب شــده نیــروگاه هــای
تجدیــد پذیــر کشــور بــه  ۱۰۰۰مــگاوات برســد ،همچنیــن
قــرار اســت  ۳۰۰مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در ســال
 ۱۳۹۶بهــره بــرداری شــود.
نقش انرژی های تجدیدپذیر پررنگ تر می شود
در مجمــوع نــگاه دولــت یازدهــم بــه ارتقــای انــرژی
تجدیدپذیــر در ایــران بســیار جــدی اســت و بــرای همیــن
موضــوع نیــز مولفــه هــای تشــویقی و تضمینــی گوناگونــی را
بــرای جــذب ســرمایه گــذار لحــاظ کــرده امــا بــا ایــن وجــود
وضعیــت پیشــرفت ایــن انــرژی در کشــور در قیــاس بــا ســایر
کشــورهای دیگــر رونــد کنــدی داشــته اســت و بســیاری
معتقدنــد علــت ایــن کنــدی نبــود تضامیــن پرداخــت در
ایــن صنعــت اســت امــا بــه گفتــه ســیدمحمد صــادق زاده،
مدیــر عامــل ســازمان انــرژی هــای نــو ایــران ،علــت عقــب
افتادگــی اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در کشــور
پرداخــت یارانــه هــای ســنگین بــه بخــش فــرآورده هــای
نفتــی از جملــه نفــت و گاز بــرای اســتفاده در نیــروگاه هــا
بــه منظــور تولیــد بــرق اســت.
وی معتقــد اســت بــا توجــه بــه اینکــه حرکــت بــه ســمت
تجدیدپذیرهــا در جهــان شــدت گرفتــه ،الزم اســت یارانــه
هــا از نفــت و گاز برداشــته شــود و سیاســت هــای خــود را

بــه ســمت انــرژی هــای تجدیــد پذیــر کــه هــم دوســتدار
طبیعــت اســت و هــم رایــگان در اختیــار مــا قــرار دارد،
ســوق دهیــم.
مدیرعامــل ســازمان انــرژی هــای نــو ایــران بــا اشــاره بــه
اینکــه تجدیدپذیرهــا اثــرات زیســت محیطــی ناشــی از
ســوخت فســیلی را ندارنــد و ارزان تــر از انــرژی فســیلی
هســتند ،افــزود :هــر کیلــووات بــرق تولیــدی توســط انــرژی
هــای فســیلی ۱.۵ ،تــا  ۲برابــر بــرق تولیــدی از انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر اســت.
برخــی کشــورها بــا هــدف گــذاری تــا ســال  ۲۰۳۰میــادی
بنــا دارنــد  ۲۰تــا ۳۰درصــد بــرق مــورد نیــاز خــود را از
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تولیــد کننــد ،برخــی دیگــر نیــز
مصمــم هســتند تــا ســال ۲۰۵۰میــادی  ۱۰۰درصــد بــرق
مــورد نیــاز خــود را از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تولیــد
کننــد ،در ایــن بیــن ایــران نیــز سیاســت هایــی را بــرای
توســعه انــرژی تجدیدپذیــر در نظــر گرفتــه و براســاس برنامه
ششــم توســعه ،حــدود  ۵۰۰۰مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر
در ایــران احــداث خواهــد شــد .همچنیــن در راســتای اجرای
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی
کشــور ،وزارتخانــه هــا ،موسســات دولتــی و نهادهــا و شــرکت
هــای دولتــی بــه تامیــن  ۲۰درصــد بــرق مصرفــی ســاختمان
هــای خــود از انــرژی هــای تجدیدپذیــر تــا دو ســال آینــده
ملــزم شــده انــد.
اجــرای ایــن گونــه سیاســت هــا بــی شــک مــی توانــد
تاثیــرات مثبتــی در ارتقــای صنعــت بــرق کشــور داشــته
باشــد و بــه نظــر مــی رســد کــه دولــت یازدهــم عــزم خــود
را بــرای بــه ســرانجام رســاندن وضعیــت انــرژی تجدیدپذیــر
جــزم کــرده اســت.
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توسعه همكاريهاي اقتصادي ايران با هاب
مالي اروپا
وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي كشــورمان و معــاون
نخســتوزير و وزيــر اقتصــاد لوكزامبــورگ طــي
ديــداري بــر توســعه همكاريهــاي اقتصــادي و مالــي
دو كشــور تاكيــد كردنــد .بــه گــزارش شــادا ،علــي
طيبنيــا طــي ســخناني در جريــان ايــن ديــدار كــه
در محــل وزارت اقتصــاد برگــزار شــد ،ضمــن ابــراز
عالقهمنــدي دولــت جمهــوري اســامي ايــران
بــراي توســعه همكاريهــاي مالــي و تجــاري بــا
لوكزامبــورگ ،تمركــز فعاليتهــاي مالــي بينالمللــي
در ايــن كشــور را زمينــه مناســبي بــراي توســعه
اينگونــه همكاريهــاي دوجانبــه توصيــف كــرد.
وزيــر اقتصــاد كشــورمان بــا بيــان اينكــه كشــورهاي
حــوزه «بنلوكــس» (بلژيــك ،هلنــد و لوكزامبــورگ)
از شــرايط بســيار خوبــي بــراي برقــراري رابطــه
بــا ايــران برخوردارنــد ،ســطح روابــط ايــران بــا
لوكزامبــورگ را بســيار پايينتــر از انتظــار خوانــد و
گفــت :باتوجــه بــه قابليتهــاي كشــور شــما ،ارتبــاط
بيــن بانكهــاي دو كشــور ميتوانــد بســيار ســازنده
و مناســب باشــد .طيبنيــا حــوزه مناســب ديگــر
توســعه همكاريهــاي دوجانبــه ايــران و لوكزامبــورگ
را «نهادهــاي مالــي و بــازار ســرمايه» دو كشــور خوانــد
و گفــت :شــركتهاي بــزرگ ايرانــي ميتواننــد اوراق
بدهــي خــود را در بــازار لوكزامبــورگ منتشــر كننــد.
اتــي اشــنايدر معــاون نخســتوزير و وزيــر اقتصــاد
لوكزامبــورگ نيــز طــي ســخناني در جريــان ايــن
ديــدار ،اظهــار كــرد :مــن آينــده بســيار درخشــاني را

بــراي توســعه همكاريهــا ،فعاليتهــا و قراردادهــاي
دوجانبــه ايــران و لوكزامبــورگ ميبينــم ،بهويــژه
در ارتبــاط بــا قــرارداد حمايــت از ســرمايهگذاري
متقابــل دو كشــور كــه قــرار اســت در پايــان هميــن
مــاه ميــادي بــه امضــا برســد .وي افــزود :همچنيــن
در زمينــه قــرارداد اجتنــاب از اخــذ ماليــات مضاعــف
نيــز عالقهمنــدم مذاكراتــي بــراي همكاريهــاي
بيشــتر دو كشــور انجــام شــود .اشــنايدر ادامــه داد :ما
ميتوانيــم درخصــوص همــكاري بيــن دانشــگاهها و
مراكــز فنــاوري دو كشــور كــه ميدانيــم ايــران و
لوكزامبــورگ ،هــر دو دســتاوردهاي زيــادي در ايــن
ارتبــاط دارنــد ،اقدامــات موثــري انجــام دهيــم.
وزيــر اقتصــاد لوكزامبــورگ افــزود :توســعه
همكاريهــاي شــركتهاي تجــاري ايــران و
لوكزامبــورگ از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت
و در هميــن راســتا بنــده ،بــراي نخســتينبار ،بــا
خــودم هيــات و نماينــدگان بخشهــاي تجــاري
مختلــف كشــورم را بــه ايــران آوردهام تــا بتواننــد
بــا همــكاران خودشــان در بخــش تجــارت ايــران،
ديــدار و رايزنــي كننــد .وي در پايــان بــا بيــان اينكــه
كشــور لوكزامبــورگ ،ســاالنه بيــش از 3500ميليــارد
يــورو از محــل فعاليتهــا و معامــات مالــي و بانكــي
كســب درآمــد ميكنــد ،اظهــار داشــت :توســعه
همكاريهــاي بينبانكــي دو كشــور بــراي مــا مهــم
اســت و بســيار تمايــل داريــم بــا مقامــات ايرانــي در
ايــن ارتبــاط همــكاري داشــته باشــيم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره پنجاه سه //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و پنج

تـوافق اوپک و تاثـیر آن بر بازار نفـت

هــاب انــرژی :در جریــان نشســت غیررســمی اوپــک
در الجزایــر اعضــای ایــن ســازمان پــس از چنــد ســال
ســرگردانی بــرای محــدود کــردن ســقف تولیــد نفــت بــه
۳۲میلیــون و ۵۰۰هــزار بشــکه بــه توافــق و اجمــاع رســیدند
و قــرار شــد در نشســت عــادی نوامبــر یعنــی آذرمــاه ســقف
تولیــد بــرای اوپــک لحــاظ شــود .از ســوی دیگــر ایــران
در کنــار دو کشــور نیجریــه و لیبــی از اجــرای طــرح
محدودیــت تولیــد نفــت معــاف شــد .بــر ایــن اســاس عمــا
بــا کاهــش و محدودیــت تولیــد نفــت عربســتان ســعودی،
عــراق ،امــارات متحــده عربــی و کویــت ،ایــران مــی توانــد
دســت کــم ظرفیــت تولیــد نفــت خــام خــود را بــه دوران
پیــش از اعمــال تحریــم هــا افزایــش دهــد.
در همیــن حــال فعــاالن و کارشناســان حــوزه انــرژی و
نفــت اعتقــاد دارنــد کــه تصمیــم اوپــک در نشســت الجزایــر
از لحــاظ روانــی بــر بــازار نفــت تاثیراتــی داشــته اســت،
زیــرا پــس از مــدت هــا اعضــای اوپــک در مــورد میــزان
تولیــد نفــت بــه توافــق رســیده انــد .بــه نظــر مــی رســد
در صورتــی کــه در نشســت رســمی اوپــک در مــاه نوامبــر

تصمیــم نشســت الجزایــر قطعــی شــود ،بــاز هــم تاثیراتــی را
بــر بــازار نفــت بگــذارد .البتــه پیــش بینــی هــا حاکــی از آن
اســت کــه قیمــت نفــت در مــاه هــای آتــی بــه بیــش از 50
دالر نرســد .در ایــن گــزارش تاثیــرات تصمیــم اخیــر اوپــک
بــر بــازار نفــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
اوپــک مــی توانــد مکانیــزم عرضــه و تقاضــا را
حاکــم کنــد
رضــا پدیــدار ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران در
همیــن رابطــه گفــت :ایــن بــرای نخســتین بــار بــود کــه
دبیرخانــه اوپــک بــه شــکل فعــال عمــل کــرد .بــه طــور
کلــی مــی توانیــم بگوییــم اوپــک اهمیــت وجــودی خــود را
بیــن کشــورهای تولیــد کننــده و صادرکننــده نفــت نشــان
داد و ایــن  14عضــو اوپــک نشــان دادنــد کــه نمــی خواهنــد
بــا هــم رقابــت کننــد یــا اگــر رقابــت مــی کننــد ،رقابــت
منفــی نمــی خواهنــد انجــام دهنــد و بــه دنبــال رقابــت
مثبــت هســتند.
وی در ادامــه افــزود :نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت

کــه اوپــک نشــان داد کــه مــی خواهــد مــازاد عرضــه ای را
کــه در بــازار وجــود دارد مدیریــت کنــد .نکتــه ســوم هــم
پایبنــدی اعضــای اوپــک بــه تصمیمــی اســت کــه دربــاره
آینــده خودشــان گرفتنــد ،زیــرا قبــا اوپــک تصمیــم مــی
گرفــت ولــی بــه آن پایبنــد نبــود.
پدیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه اهمیــت تصمیــم اوپــک در ایــن
دوره بــر ایــن موضــوع اســتوار بــود کــه نشــان داد عــزم دارد
مکانیــزم عرضــه و تقاضــا را بــرای تعییــن قیمــت در ایــن
ســازمان پایــدار کنــد ،اظهــار داشــت :زیــرا تــا قبــل از ایــن
فقــط ورود سیاســت بــه اقتصــاد بــود کــه قیمــت نفــت را
در اوپــک رقــم مــی زد ،امــا ایــن توافــق کــه ســهم گروهــی
اوپــک بــه  32میلیــون و  500هــزار بشــکه رســانده شــد
و براســاس ســوابق کشــورهای عضــو ایــن ســازمان بــرای
آنهــا ســهمیه تعییــن شــود ،بســیار ارزشــمند اســت .وی
خاطرنشــان کــرد :بنابرایــن تصــور مــی کنــم نتیجــه
نشســت الجزایــر را مــی توانیــم در نشســت رســمی اوپــک
در آذرمــاه مشــاهده کنیــم و اوپــک مــی توانــد حاکمیــت
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توليد برق خصوصي ۱۰درصد بيشتر
از توليد برق در نيروگاههاي دولتي
است

معــاون وزيــر نيــرو در امــور بــرق و انــرژي بــا بيــان اينكــه
توليــد بــرق نيروگاههــاي خصوصــي ۱۰درصــد بيشــتر
از بــرق نيروگاههــاي دولتــي اســت ،گفــت :هماكنــون
۶۰درصــد توليــد بــرق توســط نيروگاههــاي خصوصــي
و ۴۰درصــد نيــز توســط نيروگاههــاي دولتــي توليــد
ميشــود.
بــه گــزارش فــارس ،هوشــنگ فالحتيــان بــا بيــان اينكــه
در طــول يــك ســال گذشــته مراجعــات زيــادي از اروپــا
و آســيا بهويــژه شــركتهاي كرهيــي ،چينــي و ژاپنــي
بــراي مشــاركت در صنعــت بــرق داشــتهايم ،گفــت :در
فضــاي كنونــي شــركتهاي خارجــي و شــركتهاي
ايرانــي بايــد بــا يكديگــر مشــاركت داشــته باشــند و وزارت
نيــرو نيــز از مشــاركت آنهــا حمايــت ميكنــد.
فالحتيــان ادامــه داد :امــكان ســرمايهگذاري خارجــي
بهصــورت  BOOو  BOTبــا تاميــن ســرماي ه مــورد نيــاز
بهطــور كامــل بــا بيــش از نيمــي از ســرمايه ازســوي
شــركتهاي خارجــي وجــود دارد و قراردادهــاي كامــا
شــفافي تهيــه شــده كــه متــن ايــن قراردادهــا در ســايت
شــركت مــادر تخصصــي نيروگاههــاي بــرق حرارتــي وجــود
دارد.
وي بــا بيــان اينكــه صنعــت بــرق ايــران در حــوزه توليــد
تــا مــرز 80درصــد در حــال خصوصــي شــدن اســت ،گفــت:
باوجــود مشــكالت و چالشهــاي موجــود حركتهــاي
موفقيتآميــزي در زمين ـ ه خصوصيســازي صــورت گرفتــه
و جايــگاه آن در صنعــت بــرق ســال بــه ســال پررنگتــر
ميشــود .معــاون وزيــر نيــرو در امــور بــرق و انــرژي افــزود:
بهطــوري كــه در حــال حاضــر 60درصــد بــرق كشــور
توســط نيروگاههــاي خصوصــي و 40درصــد آن بهوســيله
بخــش دولتــي توليــد ميشــود.
فالحتيــان گفــت :اگــر بخــش خصوصــي داخلــي بخواهــد
بــا يــك شــركت خارجــي همــكاري كنــد ،شــركت ايرانــي
ك عامــل ايرانــي قــرار داده
ضمانتهــاي الزم را نــزد بانــ 
و بانــك ايــن ضمانــت را بــه ســازمان ســرمايهگذاري و
كمكهــاي اقتصــادي و فنــي ايــران اعــام ميكنــد،
بنابرايــن بانــك عامــل ايرانــي تضميــن پرداخــت را بــه
شــركتهاي خارجــي ميدهــد.
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ایران در گینه کوناکری پروژه
های انرژی اجرا می کند

تهــران -ایرنــا -شــرکت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) بــا
امضــای تفاهمنامــه همــکاری ،در کشــور گینــه
کوناکــری در بخــش انــرژی بویــژه ســاخت ســد
فعالیــت خواهــد کــرد.
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا از شــرکت یــاد شــده،
تفاهمنامــه مزبــور توســط « بهمــن صالحــی» مدیرعامــل
صانیــر و « نابــه بوبــا کارصدیقــی » مدیــر عامــل« ،محمــد
آمینــه تــوره» مدیــر اجرایــی و «محمــد شــریف تونــکارا»
مدیــر بازاریابــی شــرکت مشــترک ســرمایه گــذاری ایــران و
گینــه امضــا شــد.
براســاس تفاهمنامــه یــاد شــده ،قــرار اســت دو طــرف شــرکت
مشــترک جداگانــه ای تاســیس و پــروژه هــای انــرژی در ایــن
کشــور را بــه مــورد اجــرا گذارنــد.
جمهــوری گینــه در شــمال غربــی آفریقــا (در ســواحل
اقیانــوس اطلــس) واقــع شــده ،پایتخــت آن « کوناکــری »
اســت ،جمعیــت ایــن کشــور  10میلیــون نفــر و زبــان رســمی
آن فرانســوی کــه در دوم اکتبــر  1958از فرانســه مســتقل
شــد.
و واحــد پــول گینــه فرانــک ( یــک دالر برابــر بــا 7.573
فرانــک گینــه ) اســت 85 ،درصــد از جمعیــت ایــن کشــور
مســلمان و  10درصــد از مــردم ایــن کشــور مســیحی و بقیــه
از دیگــر ادیــان هســتند.
کشــور گینــه پیــش از ایــن گینه فرانســه و گاه گینــه کوناکری
نــام داشــت ،امــروزه نیــز گاه بــه آن گینــه کوناکــری گفتــه
مــی شــود تــا از گینــه بیســائو و جمهــوری گینــه اســتوایی
بازشــناخته شــود.
شــرکت صانیــر بــا رویکردانتقــال خدمــات فنــی و مهندســی
در بخــش انــرژی و همــکاری بــا پیمانــکاران داخلــی براســاس
تفاهمنامــه امضــا شــده ،نســبت بــه ایجــاد نمایندگــی در
کشــور گینــه بــه شــکل مشــترک اقــدام خواهــد کــرد.
** اجرای پروژه های انرژی با توان داخلی
مدیرعامــل صانیــر در دیــدار بــا طــرف هــای گینــه ای ،اجرای

بیــش از  220پــروژه در مــدت  22ســال گذشــته توســط ایــن
شــرکت یــادآور شــد و افــزود :اینــک صانیــر  18پــروژه در 13
کشــور در دســت اقــدام دارد .
صالحــی تاکیــد کــرد :راهبــرد شــرکت صانیــر حضور فعــال در
قــاره آفریقــا و اجــرای پــروژه هــای مختلــف فنــی و مهندســی
بــا اســتفاده از تــوان ســازندگان و پیمانــکاران ایرانی اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،ایــران حضــور قدرتمنــد در
مناقصــه هــای بیــن المللــی آفریقــا ،مشــارکت در اجــرای
پــروژه هــا بــا اســتفاده از تامیــن مالــی ،تشــکیل کنسرســیوم
هــای ملــی و بیــن المللــی بــه منظــور هــم افزایــی و تشــریک
مســاعی و اســتفاده از تــوان شــرکت هــای معتبــر محلــی را
مــورد توجــه قــرار مــی دهــد.
صالحــی تصریــح کــرد :قــاره آفریقــا بــا  54کشــور و جمعیتــی
بیــش از یــک میلیــارد و  200میلیــون نفــر و بــا وجــود منابــع
طبیعــی نفــت ،گاز و ذخایــر آبــی ،فرصــت بســیار مناســبی
بــرای اجــرای پــروژه هــای بخــش انــرژی بــا حضــور شــرکت
هــای بــزرگ بیــن المللــی در صنعــت تجهیــزات و خدمــات
صنایــع آب وبــرق ایــران از جملــه صانیــر اســت.
مدیــر عامــل صانیــر خاطرنشــان کــرد :ظرفیــت اجــرای
پــروژه هــای بخــش انــرژی در کشــور گینــه نزدیــک بــه پنــج
میلیــارد دالر ارزیابــی شــده کــه فرصــت بســیار خوبــی بــرای
 250شــرکت پیمانــکاری اســت کــه بــا صانیــر همــکاری
دارنــد .
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری ایــران و گینــه اضافــه
کــرد :ظرفیــت هــای موجــود در ایــن کشــور مســلمان زمینــه
ای اســت تــا مســئوالن بــه منظــور دســتیابی بــه توســعه
پایــدار و افزایــش رفــاه مــردم ،تــاش کننــد تــا امکانــات
و زیــر ســاخت هایــی را بــرای اجــرای پــروژه هــای انــرژی
فراهــم ســازند.
بوباکارصدیقــی گفــت :حضــور فعــال صانیــر در منطقــه و دیگر
کشــورها ،امــکان نهایــی ســاختن ایــن تفاهمنامــه را فراهــم
مــی آورد و در ســفر آینــده وزیــر انــرژی گینــه بــه ایــران،
فعالیــت هــای جــدی تــری را دنبــال خواهیــم کــرد.
برپایــه ایــن گــزارش ،شــرکت صانیــر ســاخت و تامیــن
تجهیــزات پســت  230ولــت کارخانــه شــکر «ولکائیــت»
در کشــور اتیوپــی ،بــرق رســانی بــه هــزار روســتا در کشــور
ســریالنکا مشــتمل بــر تامیــن  230هــزار پایــه ســیمانی و
چوبــی ،هــزار ترانــس توزیــع  100کیلــو ولــت آمپــر و چهــار
هــزار کیلومتــر کابــل مــورد نیــاز و اســتفاده از یــراق آالت
توزیــع را نصــب کــرده اســت.
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دولت صادرات غیر نفتی را موتور
محرکه اقتصاد نمی داند
در تقویــم کشــور یــک روز بــرای صــادرات و انتخــاب
صادرکننــده نمونــه تعییــن شــده اســت .روزی کــه بارهــا بــه
دلیــل چگونگــی انتخــاب صادرکننــده نمونــه مــورد انتقــاد
فعــاالن بخــش خصوصــی قــرار گرفتــه اســت یــا بــه دلیــل
عــدم اهتمــام دولــت بــه مســائل واقعــی صــادرات ،از ســوی
صادرکننــدگان در ســطح مراســمی نمادیــن بــرای تقدیــر از
تجــار تنــزل پیــدا کــرده اســت.
ســید بهــادر احرامیــان ،عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران
در گفــت وگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران در ایــن بــاره
گفــت :انتخــاب صادرکننــده نمونــه و برگــزاری مراســم روز
صــادرات شــاید روزنــه ای بــرای افزایــش تعهــدات دولــت بــه
بخــش صــادرات تلقــی شــود امــا نشــان دهنــده توجــه دولــت
بــه صــادرات غیــر نفتــی بــه عنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد
کشــور نیســت .دولــت هــا در دیگــر کشــورها بــرای بهبــود
وضعیــت صــادرات سیاســت هایــی را اعمــال مــی کننــد کــه
دولــت هــا در ایــران نســبت بــه اجــرای آن بــی توجهنــد .از
جملــه ایــن سیاســت هــا کــه در همــه کشــورهای جهــان بــه
نفــع صــادرات اجــرا مــی شــود ،کاهــش ارزش پــول ملــی بــه
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منظــور رقابــت پذیــر کــردن کاالی ایرانــی اســت کــه طــی
ســال هــای گذشــته در ایــران در پیــش گرفتــه نشــده اســت.
احرامیــان دربــاره وضعیــت صــادرات فــوالد گفــت :صــادرات
فــوالد در حــال افزایــش اســت و از حداکثــر ظرفیــت بــرای
تولیــد بیشــتر اســتفاده مــی کنیــم امــا مهــم تریــن کمــک
دولــت بــه بخــش فــوالد در ایــن مرحلــه از ناحیــه دسترســی
بــه خدمــات بانکــی بیــن المللــی اســت .تجــارت فــوالد بــه
طــور کامــل متکــی بــه اعتبــارات اســنادی و تامیــن مالــی
کوتــاه مــدت توســط بانــک هاســت و تــا زمانــی کــه امــکان
اســتفاده از خدمــات بانکــی بیــن المللــی بــرای صادرکنندگان
فراهــم نشــود ،نمــی تــوان انتظــار ارزش افــزوده بــاال را از
صــادرات فــوالد داشــت.
مدیرعامــل فــوالد یــزد در ادامــه دربــاره اســتراتژی و برنامــه
ریــزی در تولیــد و صــادرات فــوالد گفــت :فکــر مــی کنــم از
نظــر برنامــه ریــزی وضعیــت فــوالد از دیگــر صنایــع بهتــر
اســت .دســت کــم در ســطح بنــگاه هــا بــرای افزایــش
ظرفیــت تولیــد و صــادرات برنامــه ریــزی وجــود دارد و بنــگاه
هــا بــر ایــن اســاس حرکــت مــی کننــد امــا انتقــادات نســبت
بــه دولــت در زمینــه برنامــه ریــزی بــرای فــوالد زیــاد اســت.
بــه نظــر مــی رســد در ســطح بنــگاه هــا در ایــن زمینــه بهتــر
عمــل کردیــم و شــرکت هــا مــی داننــد چــه مــی کننــد امــا
در زمینــه اســتراتژی هــای دولــت بــرای صنعــت فــوالد امــا و
اگــر هایــی بســیاری وجــود دارد.

زنگنه :ایران به سطح تولید نفت پیش از تحریم نزدیک شد
تهــران  -ایرنــا  -وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه بــه
ســطح تولیــد پیــش از تحریــم نزدیــک شــده ایــم،
گفــت :بــه گــزارش منابــع ثانویــه (غیــر رســمی)،
میــزان تولیــد نفــت ایــران حــدود چهــار میلیــون
بشــکه در روز اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،بیــژن زنگنــه» روز
دوشــنبه در حاشــیه دومیــن کنگــره راهبــردی نفــت و نیــرو
در جمــع خبرنــگاران دربــاره رســیدن ایــران بــه ســطح
تولیــد پیــش از تحریــم افــزود :خیلــی بــه ایــن ســطح
نزدیــک شــده ایــم.
وی اضافــه کــرد :بــه گــزارش منابــع ثانویــه (غیررســمی)،
میــزان تولیــد نفــت ایــران حــدود چهــار میلیــون بشــکه در
روز اســت.

وزیــر نفــت دربــاره احتمــال پیوســتن بــه فریــز نفتــی و
کاهــش تولیــد گفــت :اکنــون بحــث کاهــش تولیــد نفــت
مطــرح نیســت بلکــه در نشســت نوامبــر (آذر) قــرار اســت
ســقف تولیــد اعضــای اوپــک مشــخص شــود.
وی دربــاره موانــع اجــرای قراردادهــای جدیــد نفتــی گفــت:
مشــکالت بانکــی بــرای قراردادهــای جدیــد وجــود نــدارد؛
بایــد تــاش کــرد اگــر هــم موانعــی باشــد ،آن را رفــع کنیــم
و بــه جلــو ببریــم.
زنگنــه دربــاره امــکان وصــول نیمــی از مطالبــات بابــک
زنجانــی افــزود :خیلــی کمتــر از نصــف اســت.
وزیــر نفــت دربــاره وصــول بدهــی هــای بابــک زنجانــی از
طریــق اموالــش در دبــی و ترکیــه گفــت :کــدام دبــی ،کــدام
ترکیــه ،ایــن حرفــا بیخــود اســت ،چیــزی در کار نیســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تمرکز ایران در سال های آتی بر روی انرژی های تجدیدپذیر است
برنامه ایجاد ۱۹نیروگاه زبالهسوز در کشور
بنــا دارد عمــده تمرکــز خــود را در ســالهای آتــی بــر روی
انرژیهــای تجدیدپذیــر بگــذارد.
چیتچیــان ادامــه داد :کشــور مــا در کنفرانــس پاریــس
( ) COP21متعهــد شــده تــا ســال  2030حــدود 7500
مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر تولیــد کنــد؛ بســیار خوشــحال
خواهیــم شــد کــه شــرکتهای توانمنــد کشــور چــک در
ایــن زمینــه اقــدام بــه ســرمایهگذاری کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در برنامههــای توســعه تولیــد
بــرق ،بــرای ظرفیتهــای باالتــر از  100مــگاوات در
بخــش تجدیدپذیــر کشــور مناقصــه برگــزار میشــود و
شــرکتهای مجــرب چــک میتواننــد در ایــن مناقصههــا
شــرکت کننــد.
بهگــزارش خبرگــزاری فــارس ،حمیــد چیتچیــان و
«پارمیســل ســوبوتکا» نایــب رئیــس مجلــس ســنای
جمهــور چــک در مــورد ظرفیتهــا و توانمندیهــای دو
کشــور در زمینــه صنعــت آب و بــرق امــروز در ســاختمان
شیشــه ای وزارت نیــرو بــا یکدیگــر دیــدار و رایزنــی کردنــد.
وزیــر نیــرو در ایــن نشســت بــا اشــاره ظرفیــت نصــب شــده
نیروگاهــی کشــور ،اظهــار داشــت :در کشــور عمــده تولیــد
بــرق از گاز طبیعــی اســت و میــزان تولیــد بــرق اتمــی ما در
مقایســه بــا نیروگاههــای گازی بســیار ناچیــز اســت و تنهــا
 1000مــگاوات را دربرمــی گیــرد.
وی افــزود :ســابقه همــکاری میــان دو کشــور ایــران و
جمهــوری چــک بــه گذشــتههای دور بــر میگــردد و مــا
در حــال حاضــر نیــز در زمینــه احــداث نیــروگاه برقآبــی
«خــدا آفریــن» در شــمال غــرب کشــور بــا ایــن کشــور
همــکاری داریــم.
*ایــران بنــا دارد عمــده تمرکــز خــود را در
ســالهای آتــی بــر روی انرژیهــای تجدیدپذیــر
بگــذار
وی تصریــح کــرد :مســلماً در آینــده رویکــرد تولیــد بــرق در
کشــور مــا متفــاوت از گذشــته خواهــد بــود؛ چــرا کــه ایــران

* 19ســایت بــزرگ بــرای احــداث ایــن نیروگاههــا
در نظــر گرفتــه شــده اســت
وزیــر نیــرو تأکیــد کــرد :احــداث نیروگاههــای زبالهســوز
در شــهرهای شــمال و کالنشــهرهای بــزرگ کشــور از
اولویتهــای دیگــر مــا در ســالهای آتــی اســت و تاکنــون
نیــز  19ســایت بــزرگ بــرای احــداث ایــن نیروگاههــا در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی گفــت :چنانچــه شــرکتهای مجــرب جمهــوری چــک
تمایــل بــه فاینانــس یــا ســاخت تجهیــزات نیروگاهــی ایــن
نیروگاههــای زبالــه ســوز را داشــته باشــند ،کشــور مــا
اســتقبال خواهــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :در تأمیــن تجهیــزات و ســاخت
نیروگاههــای زبالــه ســوز ،کیفیــت فیلترهــا بــرای مــا بســیار
مهــم خواهــد بــود ،چــرا کــه در صــورت پاییــن بــودن
کیفیــت ایــن فیلترهــا ممکــن باعــث آلودگیهــای زیســت
محیطــی شــود.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای ایــران در زمینــه
تصفیــه آب و فاضــاب و همچنیــن هوشمندســازی
تجهیــزات انتقــال آب گفــت :از شــرکتهای جمهــوری
چــک کــه قــادر بــه تأمیــن ســرمایه یــا راهانــدازی ایــن
مــوارد در کشــور باشــند ،اســتقبال میکنیــم.
وی اظهــار داشــت :روابــط بانکــی در تحکیــم روابــط

اقتصــادی ،بازرگانــی و انتقــال فنــاوری میــان دو کشــور
بســیار مهــم اســت و امیــد اســت هیئــت چــک ایــن مســأله
را بــا بانکهــای ایــن کشــور در میــان گذاشــته و آن را
حــل و فصــل کننــد.
*رئیــس مجلــس ســنای جمهــوری چک:مــی
توانیــم بــا ایــران در خصــوص ســاخت نیروگاههــای
زبالــه ســوز همــکاری کنیــم
در ادامــه نایــب رئیــس مجلــس ســنای جمهــوری چــک
نیــز بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای انــرژی ایــران ،اظهــار
داشــت :انــرژی از بخشهــای بســیار مهــم و حیاتــی هــر
کشــور در توســعه اقتصــادی اســت و خوشــبختانه ایــران
نیــز از منظــر ذخایــر انــرژی در جایــگاه بســیار مهمــی در
جهــان قــرار دارد.
وی افــزود :تاریــخ روابــط دو کشــور بــه بیــش از  90ســال
برمــی گــردد و امیدواریــم بــا پایــان یافتــن تحریمهــا
بتوانیــم ایــن روابــط را ادامــه و حتــی گســترش دهیــم.
وی تصریــح کــرد :اســاس تولیــد انــرژی در جمهــوری چــک
بــرق از انــرژی هســتهای و نیروگاههــای زبالهســوز اســت
و مــا میتوانیــم در ایــن زمینــه همکاریهــای خوبــی بــا
ایــران داشــته باشــیم.
ســوبوتکا ادامــه داد :در حــال حاضــر در شــمال کشــور
چــک و در مرکــز یکــی از شــهرها ،نیــروگاه زبالــه ســوز
داریــم کــه بــا باالتریــن راندمــان و بــدون کوچکتریــن
آلودگــی زیســت محیطــی کار میکنــد.
نائــب رییــس مجلــس ســنای چــک ادامــه داد :شــبکههای
توزیــع بــرق مــا بســیار خــوب و کــم تلفــات اســت و مــا
میتوانیــم در ایــن زمینــه نیــز روابــط خوبــی را بــا ایــران
داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت شــرکتهای چــک جهــت
ایســتگاههای تصفیــه فاضــاب گفــت :براســاس قانــون در
کشــور چــک هــر شــهر کــه  3هــزار نفــر جمعیــت داشــته
باشــد ،بایســتی دارای ایســتگاه تصفیــه فاضــاب باشــد و
ایــن مســأله باعــث شــده کــه کشــور مــا در ایــن زمینــه
تجربیــات بســیار خوبــی داشــته باشــد.
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هفت چالش مهم پیش روی صادرات
هــم اکنــون مــا روی کاغــذ مشــوق هایــی بــرای صــادر
کننــدگان برتــر و نمونــه کشــور داریــم ولــی در عمــل
اقدامــی را شــاهد نیســتیم و ایــن موضــوع بــی اعتمــادی
بســیاری را شــکل داده اســت.
بایــد از شــرکت هــای حمــل و نقلــی کــه در حــوزه
صــادرات حضــور دارنــد ،حمایــت شــود .مســئوالن بایــد
توجــه داشــته باشــند کــه ســهم حمــل و نقــل در حــوزه
صــادرات  40درصــد اســت و اگــر نــاوگان حمــل و نقــل
بــا مشــکل رو بــه رو باشــد عمــا صــادرات مختــل خواهــد
شــد ،بنابرایــن بایــد پشــتیانی هــای الزم صــورت گیــرد.
البتــه در ایــن زمینــه گام هایــی هــم برداشــته شــد و
توافــق شــد تــا هــزار میلیــارد تومــان یارانــه بــه بخــش
حمــل و نقــل و شــرکت هــای فعــال در ایــن حــوزه داده
شــود ولــی در عمــل شــاهد ایــن مهــم و اجرایــی شــدن آن
نبودیــم .شــما در نظــر بگیریــد کشــوری همچــون چیــن
کــه بــزرگ تریــن صادرکننــده کاالهــا مختلــف در جهــان
اســت در سیســتم حمــل و نقــل حتــی حمایــت هــای
لجســتیک ارتــش کشــورش را نیــز در اختیــار دارد.
نکتــه دیگــر فعــال شــدن دیپلماســی تجــاری و رایزنــان
بازرگانــی اســت؛ کشــورما در حــوزه رایزنــان بازرگانــی
فعالیــت چندانــی در ســال هــای گذشــته نداشــته و بایــد
در ایــن زمینــه نیــز فعــال تــر عمــل کنیــم .بــرای مثــال
شــاهدیم کــه از ابتــدای ســال بــرای صــادرات کاالهــا
بــه کشــورهای عــراق و افغانســتان مشــکالتی بــه وجــود
آمــده اســت ولــی بــه دلیــل نبــود دیپلماســی تجــاری
منســجم هنــوز نتوانســته ایــم آن هــا را حــل کنیــم.
عــاوه بــر رایزنــان بــه اعتقــاد مــن بایــد بخــش خصوصــی
صادرکننــده در هــر کشــور نیــز در ایــن حــوزه فعــال و
منســجم عمــل کننــده ،بایــد تشــکل هایــی را شــکل دهنــد
و در کنــار رایزنــان و بــا کمــک آن هــا فعــال و یــک پارچــه
عمــل کننــد تــا تاثیرگــذاری مناســبی داشــته باشــند.
نکتــه مهــم دیگــری کــه بــه اعتقــادم مــی توانــد روی
صــادرات کشــورمان و شــکوفایی آن تاثیرگــذار باشــد
پیوســتن بــه  WTOاســت ،اتفاقــی کــه در ســال هــای
گذشــته تحقــق پیــدا نکــرده اســت و دولــت بــا گســترش
دیپلماســی اقتصــادی بایــد تــاش کنــد تــا ایــن مهــم
اجرایــی شــود.
منبع :سایت خبری اتاق بازرگانی تهران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
هند ذخایر استراتژیک خود را با نفت ایران پر
میکند
هنــد بــرای پــر کــردن ذخایــر اســتراتژیک نفــت خــود یــک
محمولــه نفتــی بــه حجــم  ۲میلیــون بشــکه را از ایــران
دریافــت کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،هنــد
بــرای پرکــردن مخــازن ذخیــره اســتراتژیک خــود نخســتین
محمولــه نفتــی از ایــران را دریافــت کــرده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش شــرکت پاالیشــگاهی مانگالــور
 2میلیــون بشــکه نفــت ایــران را توســط نفتکــش دینــو
دریافــت کــرده اســت کــه بــرای پــر کــردن مخــازن ذخیــره
اســتراتژیک هنــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ظرفیــت مخــازن ســاخته شــده هنــد  12میلیــون بشــکه
اســت کــه قــرار اســت نصــف ایــن مخــازن یعنــی  6میلیــون
بشــکه بــا نفــت ایــران و بقیــه بــا نفــت وارداتــی از امــارات و
عربســتان پــر شــود.
دومیــن محمولــه نفــت ایــران کــه توســط شــرکت بهــارات
خریــداری شــده اســت در روز  25اکتبــر وارد هنــد خواهــد
شــد.
هنــد کــه  80درصــد نیــاز خــود بــه نفــت خــام را از خــارج
تامیــن مــی کنــد بــرای در امــان مانــدن از نوســانات بــازار
در حــال ســاخت مخــازن ذخیــره نفــت در  3نقطــه و بــه
ظرفیــت مجمــوع  36.87میلیــون بشــکه اســت .ایــن رقــم
معــادل نیــاز  2هفتــه ای هنــد بــه واردات نفــت اســت.
واردات نفت ژاپن از ایران  ۲۶درصد افزایش یافت
جدیدتریــن آمارهــای رســمی نشــان مــی دهــد که صــادرات
نفــت ایــران بــه ژاپــن در بــازه زمانــی ژانویــه تــا اوت تقریبــا
بــه میــزان یــک چهــارم افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پــرس تــی
وی ،جدیدتریــن آمارهــای رســمی نشــان مــی دهــد کــه
صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن در بــازه زمانــی ژانویــه تــا
اوت تقریبــا بــه میــزان یــک چهــارم افزایــش یافتــه اســت.
آمارهــای منتشــر شــده از ســوی وزارت اقتصــاد ژاپــن نشــان
مــی دهــد کــه واردات نفــت ایــن کشــور از ایــران در ایــن
بــازه زمانــی بــه طــور متوســط روزانــه  216هــزار بشــکه

بــوده اســت .ایــن رقــم حــدودا  26درصــد بیشــتر از میــزان
نفــت خریــداری شــده از ایــران در مــدت مشــابه ســال
گذشــته اســت.
ایــران پــس از عربســتان ،امــارات و قطــر ،چهارمیــن تامیــن
کننــده بــزرگ نفــت ژاپــن اســت.
ژاپــن قبــل از تحریــم هــای غــرب در ســال  ،2012یکــی
از مشــتریان کلیــدی نفــت ایــران بــود و روزانــه  338هــزار
بشــکه نفــت از ایــن کشــور خریــداری مــی کــرد .ژاپــن
در دوران تحریــم هــا واردات نفــت از ایــران را هرچنــد بــا
مقادیــری محــدود ادامــه داد.
پــس از لغــو تحریــم هــا در مــاه ژانویــه ،واردات نفــت
کشــورهای آســیایی از ایــران بــه میــزان قابــل توجهــی
افزایــش یافتــه اســت .واردات نفــت چیــن ،هنــد ،ژاپــن و
کــره جنوبــی از ایــران در مــاه مــارس بــه  1.56میلیــون
بشــکه در روز رســید کــه  49.9درصــد بیشــتر از یــک ســال
قبــل از آن بــود .قبــل از ســال  ،2012ایــران روزانــه حــدود
 2.3میلیــون بشــکه نفــت صــادر مــی کــرد و بیــش از نیمــی
از آن بــه کشــورهای آســیایی فروختــه مــی شــد.
ایــن افزایــش در صــادرات ،نشــان دهنــده موفقیــت ایــران
در بازپــس گیــری ســهم خــود از بــازار نفــت پــس از کاهش
تحریــم هاســت.
تمایل جمهوری چک در ساخت نیروگاههای زباله
سوز و کاهش تلفات برق در ایران
پارمیســل ســوبوتکا امــروز صبــح در دیــدار بــا چیــت چیــان
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای انــرژی ایــران ،اظهــار
داشــت :انــرژی از بخشهــای بســیار مهــم و حیاتــی هــر
کشــور در توســعه اقتصــادی اســت و خوشــبختانه ایــران
نیــز از منظــر ذخایــر انــرژی در جایــگاه بســیار مهمــی در
جهــان قــرار دارد.
وی افــزود :تاریــخ روابــط دو کشــور بــه بیــش از  90ســال
برمــی گــردد و امیدواریــم بــا پایــان یافتــن تحریمهــا
بتوانیــم ایــن روابــط را ادامــه و حتــی گســترش دهیــم.
وی تصریــح کــرد :اســاس تولیــد انــرژی در جمهــوری چــک
بــرق از انــرژی هســتهای و نیروگاههــای زبالهســوز اســت
و مــا میتوانیــم در ایــن زمینــه همکاریهــای خوبــی بــا
ایــران داشــته باشــیم.
ســوبوتکا ادامــه داد :در حــال حاضــر در شــمال کشــور چــک
و در مرکــز یکــی از شــهرها ،نیــروگاه زبالــه ســوز داریــم
کــه بــا باالتریــن راندمــان و بــدون کوچکتریــن آلودگــی
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زیســت محیطــی کار میکنــد.
نائــب رییــس مجلــس ســنای چــک ادامــه داد :شــبکههای
توزیــع بــرق مــا بســیار خــوب و کــم تلفــات اســت و مــا
میتوانیــم در ایــن زمینــه نیــز روابــط خوبــی را بــا ایــران
داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت شــرکتهای چــک جهــت
ایســتگاههای تصفیــه فاضــاب گفــت :براســاس قانــون در
کشــور چــک هــر شــهر کــه  3هــزار نفــر جمعیــت داشــته
باشــد ،بایســتی دارای ایســتگاه تصفیــه فاضــاب باشــد و
ایــن مســأله باعــث شــده کــه کشــور مــا در ایــن زمینــه
تجربیــات بســیار خوبــی داشــته باشــد.

بــرای همــکاری در صنعــت پتروشــیمی امضــا کردنــد.
معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت دربــاره
همــکاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران و شــل
گفــت :بــا درایتــی کــه در فعــاالن صنعــت پتروشــیمی
کشــور مشــاهده مــی شــود ،بــدون تردیــد پــروژه هــای ایــن
شــرکت زودتــر از پــروژه هــای نفــت و گاز اجرایــی خواهــد
شــد.
هانــس نایکمــپ ،رییــس دپارتمــان امــور ایــران در شــرکت
شــل نیــز گفــت :مــا معتقدیــم کــه مــی توانیــم بــا شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی ،پــروژه هــای مشــترکی در صنعــت
پتروشــیمی داشــته باشــیم.

زمینه سرمایه گذاری مستقیم شرکت شل در ایران
فراهم می شود
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت نفــت ،حســین علیمــراد بــا اشــاره
بــه موضــوع بازگشــت شــرکت انگلیســی -هلنــدی شــل بــه
ایــران ،افــزود :پــس از تشــدید تحریــم هــای اقتصــادی علیــه
ایــران ،شــل فعالیــت خــود را در ایــران متوقــف کــرد ،امــا
بــا امضــای تفاهــم نامــه اولیــه میــان شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی ایــران و ایــن شــرکت بــرای همــکاری در صنعت
پتروشــیمی ،زمینــه حضــور دوبــاره آنهــا مهیــا شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،در تفاهــم نامــه اولیــه بــا شــل بــه هیــچ
فرآینــدی اشــاره نشــده اســت ،زیــرا محــدود کــردن تفاهــم
نامــه را در پــی خواهــد شــد .مــا اجــازه دادیــم دو طــرف
تمایــل خــود را بــرای همــکاری بیــان کننــد تــا بــر اســاس
آن ،مطالعــات اولیــه بــرای همــکاری آغــاز شــود.
علیمــراد تاکیــد کــرد :قبــل از تحریــم ،شــرکت شــل در
بخــش ( GTLفرآینــد تولیــد فــرآورده از گاز طبیعــی)
بــا ایــران همــکاری داشــت کــه بــا افزایــش تحریــم هــای
اقتصــادی ،ایــن همــکاری متوقــف شــد امــا امیدواریــم بــا
امضــای تفاهــم نامــه اولیــه ،دوبــاره کار بــر روی ایــن پــروژه
نیمــه تمــام آغــاز شــود و در آینــده ای نزدیــک نیــز شــاهد
ســرمایه گــذاری مســتقیم شــل در ایــران باشــیم.
برپایــه ایــن گــزارش« ،مرضیــه شــاهدایی» مدیرعامــل
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران و «هانــس
نایکمــپ» رییــس دپارتمــان امــور ایــران در شــرکت شــل،
روز یکشــنبه گذشــته ( ١٨مهرمــاه) بــا حضــور «امیرحســین
زمانــی نیــا» معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر
نفــت« ،ســوزانا ترســتال» ســفیر هلنــد در تهــران و «فنــدر»
معــاون ســفیر انگلیــس در ایــران تفاهــم نامــه اولیــه ای

جزئیات میزان تولیدات نفتی مشخص میشود
دبیــرکل اوپــک خبــر داد کــه والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهــور روســیه «تعهــدی ســخت و جــدی» بــه
کشــورهای تولیدکننــده نفــت اوپــک داده اســت تــا ایــن
کشــور نیــز بــه توافــق فریــز نفتــی بپیونــدد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بیزینــس تایمــز،
محمــد بارکینــدو ،دبیــرکل اوپــک در مصاحبــه بــا تلویزیــون
بلومبــرگ در اســتانبول کــه وزرای انــرژی و نفــت جهــان
بــرای کنگــره جهانــی انــرژی در ایــن شــهر جمــع شــدهاند،
گفــت« :مــا بــه تعهــد روســیه کامـ ً
ا اطمینــان داریــم ».وی
ً
افــزود« :گفتوگوهــا بــا روســیه کام ـا ســازنده بودنــد».
روســیه بهعنــوان دومیــن تولیدکننــده نفــت بزرگ دنیــا ،روز
سهشــنبه بیــان کــرد کــه آنهــا بــا هــر نــوع دســتورالعمل
بــرای کنتــرل تولیــد نفــت موافقــت میکننــد .پوتیــن نیــز
روز دوشــنبه از طــرح فریــز نفتــی کــه کشــورهای اوپــک بــه
دنبــال آن هســتند ،کامـ ً
ا حمایــت کــرد.
ایــن حرکــت روســیه ،موفقیــت در اجــرای طــرح فریــز نفتی
را بــه دســت کمیتــه اوپــک میســپارد؛ چراکــه ایــن کمیتــه
بایــد در مــورد میــزان نفــت تولیــدی عــراق و ونزوئــا بــا این
دو کشــور بــه تفاهــم برســد.
ن بــاره اعــام کــرد :هنــوز خیلــی زود اســت
بارکینــدو در ایـ 
کــه در مــورد ســهمیه تولیــدی هــر یــک از کشــورها بحــث
شو د .
اعضــای اوپــک در نشســت الجزیــره کــه مــاه گذشــته
میــادی برگــزار شــد ،بــه ایــن توافــق رســیدند کــه میــزان
تولیــد نفــت در حــدود  ۳۲.۵تــا  ۳۳میلیــون بشــکه در روز
باقــی بمانــد.
میــزان تولیــدات مــاه ســپتامبر ایــن کشــورها۳۳.۷۵ ،

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

میلیــون بشــکه در روز بــوده؛ ضمــن اینکــه میــزان ســهمیه
تولیــدی هــر کشــور قــرار اســت در نشســت روز  ۳۰نوامبــر
ایــن کشــورها در ویــن مشــخص شــود.
گسترش همکاری پژوهشگاه موادوانرژی با یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان پانلهای برق خورشیدی
تایوان
اولیــن نشســت پژوهشــگاه مــواد و انــرژی بــا شــرکت
تایوانــی «ســوالر تــک» در راســتای همکاریهــای دو
جانبــه در زمینــه تأســیس یــک آزمایشــگاه مرجــع بــرق
خورشــیدی در پژوهشــگاه ،ایجــاد یــک پایلــوت نیــروگاه
بــرق خورشــیدی بــا پانلهــای شــرکت ســوالرتک و بــا
اســتفاده از فنــاوری ســامانه برخــط انــرژی تجدیدپذیــر
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در محــل ســاختمان ســبز ایــن
پژوهشــگاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی پژوهشــگاه
مــواد و انــرژی ،دکتــر ســیدمحمود هاشــمی نــژاد ،عضــو
هیــأت علمــی پژوهشــکده انــرژی ضمــن اعــام ایــن
خبــر افــزود :ایــن نشســت پــس از دو ســال برنامهریــزی
و مکاتبــه بــا بیــش از  20شــرکت مطــرح بینالمللــی در
زمینــه فنــاوری توســعه پانلهــای بــا کیفیــت و راندمــان
مناســب ،بــا شــرکت تایوانــی «ســوالر تــک» برگــزار شــد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه توســعه و ایجــاد فناوریهــای
پیشــرفته در بــازه زمانــی مناســب ،فراتــر از یــک
آزمایشــگاه ،مرکــز تحقیقاتــی و پروژههــای ملــی بــوده و
بــا همکاریهــای بینالمللــی ،شــتاب و ســود دوچنــدان
مییابــد ،گفــت :شــرکت «ســوالر تــک» ســاالنه بیــش از
هــزار مــگاوات پانلهــای خورشــیدی تــک ،چنــد بلــوری و
الیــه نــازک تولیــد میکنــد کــه بــا ســرمایهگذاری اولیــه
 122میلیــون دالری در ســال  2005میــادی در ســال
گذشــته شــاهد درآمــدی فراتــر از ســیصد میلیــون دالر
بــوده اســت.
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده انــرژی پژوهشــگاه مــواد و
انــرژی خاطرنشــان کــرد :در ایــن نشســت ،ضمــن تأکیــد بــر
تبــادل تجربیــات محققــان دو طــرف در زمینههــای مرتبــط،
بــا توضیــح نقــش مدیریتــی پژوهشــگاه در توزیــع 17
نیــروگاه  20کیلوواتــی بــرق خورشــیدی بیــن مؤسس ـههای
وابســته بــه وزارت علــوم ،قــرار شــد همکاریهــای دو و چنــد
جانبــه فنــی در زمینــه تأســیس نیروگاههــای مگاوواتــی

بــرق خورشــیدی در اســتان البــرز بــه عمــل آیــد.
توليد برق خصوصي ۱۰درصد بيشتر از توليد برق در
نيروگاههاي دولتي است
معــاون وزيــر نيــرو در امــور بــرق و انــرژي بــا بيــان اينكــه
توليــد بــرق نيروگاههــاي خصوصــي ۱۰درصــد بيشــتر
از بــرق نيروگاههــاي دولتــي اســت ،گفــت :هماكنــون
۶۰درصــد توليــد بــرق توســط نيروگاههــاي خصوصــي و
۴۰درصــد نيــز توســط نيروگاههــاي دولتــي توليــد ميشــود.
بــه گــزارش فــارس ،هوشــنگ فالحتيــان بــا بيــان اينكــه
در طــول يــك ســال گذشــته مراجعــات زيــادي از اروپــا و
آســيا بهويــژه شــركتهاي كرهيــي ،چينــي و ژاپنــي بــراي
مشــاركت در صنعــت بــرق داشــتهايم ،گفــت :در فضــاي
كنونــي شــركتهاي خارجــي و شــركتهاي ايرانــي بايــد
بــا يكديگــر مشــاركت داشــته باشــند و وزارت نيــرو نيــز از
مشــاركت آنهــا حمايــت ميكنــد.
فالحتيــان ادامــه داد :امــكان ســرمايهگذاري خارجــي
بهصــورت  BOOو  BOTبــا تاميــن ســرماي ه مــورد نيــاز
بهطــور كامــل بــا بيــش از نيمــي از ســرمايه ازســوي
شــركتهاي خارجــي وجــود دارد و قراردادهــاي كامــا
شــفافي تهيــه شــده كــه متــن ايــن قراردادهــا در ســايت
شــركت مــادر تخصصــي نيروگاههــاي بــرق حرارتــي وجــود
دارد.
وي بــا بيــان اينكــه صنعــت بــرق ايــران در حــوزه توليــد
تــا مــرز 80درصــد در حــال خصوصــي شــدن اســت ،گفــت:
باوجــود مشــكالت و چالشهــاي موجــود حركتهــاي
موفقيتآميــزي در زمينــ ه خصوصيســازي صــورت گرفتــه
و جايــگاه آن در صنعــت بــرق ســال بــه ســال پررنگتــر
ميشــود .معــاون وزيــر نيــرو در امــور بــرق و انــرژي افــزود:
بهطــوري كــه در حــال حاضــر 60درصــد بــرق كشــور
توســط نيروگاههــاي خصوصــي و 40درصــد آن بهوســيله
بخــش دولتــي توليــد ميشــود.
فالحتيــان گفــت :اگــر بخــش خصوصــي داخلــي بخواهــد
بــا يــك شــركت خارجــي همــكاري كنــد ،شــركت ايرانــي
ك عامــل ايرانــي قــرار داده
ضمانتهــاي الزم را نــزد بانــ 
و بانــك ايــن ضمانــت را بــه ســازمان ســرمايهگذاري و
كمكهــاي اقتصــادي و فنــي ايــران اعــام ميكنــد،
بنابرايــن بانــك عامــل ايرانــي تضميــن پرداخــت را بــه
شــركتهاي خارجــي ميدهــد.
بــه گفتــه وي ،اگــر شــركت خارجــي بخواهــد بهصــورت

انـرژی
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مســتقل در ايــران ســرمايهگذاري كنــد ،براســاس قانــون
تشــويق و حمايــت ســرمايهگذاري خارجــي كــه مصــوب
مجلــس شــوراي اســامي اســت ضمانتهــاي الزم داده
ميشــود.
معــاون وزيــر نيــرو در امــور بــرق و انــرژي بــا بيــان
اينكــه بخــش دولتــي و بخــش خصوصــي در همــكاري
بــا شــركتهاي خارجــي جــزو خوشحســابترين
كشورهاســت ،گفــت :اطمينــان الزم بــه شــركتهاي
خارجــي بــراي ســرمايهگذاري در صنعــت بــرق ايــران داده
ميشــو د .
افزایش سرمایهگذاریهای روسیه در بخش انرژی
وزیــر انــرژی روســیه از افزایــش ســرمایه گــذاری هــا در زیــر
ســاختهای انــرژی ایــن کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رامبلــر ،الکســاندر نــوواک
در نشســت شــورای انــرزی کشــورهای مشــترک المنافــع
گفت:حجــم کل ســرمایه گــذاری در صنعــت انــرژی روســیه
بــه  ۲.۵تریلیــون روبــل در ســال رســیده اســت.
وی افــزود :بــا ایــن حجــم ســرمایه گــذاری روســیه قــادر
بــه نــوآوری و ارایــه محصــوالت سفارشــی در حــوزه انــرژی
اســت.
روســیه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان نفــت
در جهــان در تــاش اســت تــا بــا افزایــش تولیــد و صــادرات،
ســهم بیشــتری از بــازار در حــال رشــد آســیا را بــه خــود
اختصــاص دهــد؛ در ایــن میــان توســعه میدانهــای دریــای
قطــب شــمال کــه بیــش از  ٤٠٠میلیــون تــن ذخیــره نفتــی
و هشــت تریلیــون مترمکعــب ذخیــره گازی را در خــود جــای
داده ،نقشــی اساســی در دســتیابی بــه ایــن هــدف ایفــا مــی
کنــد.
روســیه همچنیــن بیــش از یــک چهــارم گاز مصرفــی اروپــا
را تامیــن میکنــد.
عالقه ایران و پاکستان برای تجدیدنظر در قرارداد
صادرات گاز از ایران
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزارت نفــت از عالقــه
کشــورهای ایــران و پاکســتان بــرای تجدیدنظــر در قــرارداد
صــادرات گاز از ایــران بــه پاکســتان خبــر داد.
امیرحســین زمانینیــا در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر
اینکــه کشــور پاکســتان عالقهمنــد بــه واردات گاز از ایــران
اســت ،اظهــار کــرد :هــر دو کشــور عالقــه منــد هســتند
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مذاکــرات بــرای تجدیــد نظــر در قــرارداد انجــام شــود.
وی بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــران تصمیمــی مبنــی بــر اخــذ
جریمــه از پاکســتان بــه دلیــل عمــل نکــردن بــه تعهــدات را
دارد یــا خیــر؟ پاســخ داد:مــن در جریــان نیســتم کــه چــه
کســی قــرار گذاشــته از پاکســتان جریمــه گرفتــه شــود.
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزارت نفــت در ادامــه
در مــورد صــادرات گاز بــه کشــور عمــان نیــز توضیــح
داد:صــادرات گاز بــه کشــور عمــان هنــوز در مرحلــه
مقدماتــی مطالعــات مســیر خــط لولــه اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،براســاس توافقهــای بــه عمــل
آمــده ،خــط لولــه گاز در عمــق هــزار متــری دریــا احــداث
خواهــد شــد و امــکان صــادرات روزانــه یــک میلیــارد فــوت
مکعــب گاز بــه عمــان را فراهــم میکنــد .ایــران یکــی از
ن کشــورهای دارای ذخایــر گازی دنیــا اســت،
بزرگریــ 
احــداث ایــن خــط لولــه بــه عمــان اجــازه خواهــد داد تــا
از گاز ایــران بــرای تامیــن نیــاز داخلــی و نیــز صــادرات بــه
بازارهــای جهانــی اســتفاده کنــد.
میز تجارت ایران و آفریقای جنوبی در کیپ تاون راه
اندازی شد
میــز تجــارت جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری
آفریقــای جنوبــی روز جمعــه همزمــان بــا روز ملــی صــادرات
و در راســتای سیاســت هــای توســعه صــادرات غیــر نفتــی
ایــران بــا بازارهــای قــدرت هــای نوظهــور اقتصــادی جهــان
طــی مراســمی در کیــپ تــاون ،پایتخــت پارلمانــی آن کشــور
افتتــاح شــد.
بــه گــزارش ایلنــا ،حســن موحــدی قمــی ،ســفیر جمهــوری
اســامی ایــران در پرتوریــا ایــن میــز را امــروز بــا هــدف
تســهیل تجــارت و ســرمایه گــذاری و همکاریهــای اقتصــادی
بیــن ایــران و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن میــان منطقــه
آســیای مرکــزی و جامعــه همکاریهــای اقتصــادی جنــوب
آفریقــا (ســادک) راه انــدازی کــرد.
ســفیر ایــران در پرتوریــا همچنیــن ضمــن تاکیــد بــر اقتصــاد
محــور بــودن فعالیتهــای ســفارت در دوره جدیــد ،ابــراز
امیــدواری کــرد بــه اینکــه هــدف گــذاری فــوق بــا فراهــم
ســاختن زیرســاخت هــای تجــارت بیــن دو کشــور از قبیــل
روابــط بانکــی ،راه انــدازی خــط کشــتیرانی و پــرواز مســتقیم
میــان دو کشــور و بــا کمــک بخــش خصوصــی محقــق شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســیدرضی حاجیآقــا میــری ،رئیــس کمیســیون توســعه
صــادرات اتــاق ایــران در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران میگویــد :در روز ملــی صــادرات بایــد سیاســتها
و اســتراتژی توســعه صــادرات غیرنفتــی واقعــی بازخوانــی
شــود تــا موانــع و مشــکالت ایــن حــوزه شناســایی و
برطــرف شــود .آ
یــا عــزم دولــت در توســعه صــادرات غیرنفتــی جــدی
اســت؟ یکــی از اهــداف دولــت یازدهــم در ســال جــاری،
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت .ایــن هــدف در برخــی
دولتهــای گذشــته نیــز مطــرح بــوده؛ امــا بــه دلیــل
مســائل متعــددی ماننــد وابســتگی دولــت بــه درآمدهــای
نفتــی ،ایــن مهــم ،هیــچگاه بهصــورت شایســته محقــق
نشــده اســت.
وضعیــت امــروز صــادرات در ایــران چگونــه ارزیابی
میشــود؟
ســیدرضی حاجیآقــا میــری ،رئیــس کمیســیون توســعه
صــادرات اتــاق ایــران در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران میگویــد« :دغدغــه مــا در توســعه صــادرات ،صادرات
غیرنفتــی واقعــی اســت نــه صــادرات نفتــی؛ مــا خیــری از
صــادرات نفتــی ندیدهایــم .بــرای اینکــه اختیــار فــروش
نفــت بــه میــزان زیــادی دســت مــا نیســت ،کشــورهای
خریــدار در شــبکه جهانــی میــزان خریــد و قیمــت خریــد
را مشــخص میکننــد .نفــت و سیاســت بههمپیوســته
هســتند و اتــکا بــه صــادرات نفتــی کار درســتی نیســت و
اســاس توســعه صــادرات را متزلــزل میکنــد».
حاجیآقــا میــری میگویــد« :صــادرات غیرنفتــی مثــل
میعانــات و پتروشــیمی کــه وابســته بــه نفــت اســت ،خیلــی
نمیتوانــد محــور اصلــی توســعه صــادرات غیرنفتــی باشــد
بــرای اینکــه ایــن حــوزه هــم تحتتاثیــر نوســانات بــازار
نفتــی اســت .رفتــار خردمندانــه ایــن اســت کــه صــادرات
غیرنفتــی را بــدون بخشهــای وابســته بــه نفــت در نظــر
بگیریــم».
نگاهی به آمارها
او از وضعیــت آمارهــای صــادرات غیرنفتــی واقعــی و
میــزان توجــه بــه حــوزه صــادرات غیرنفتــی واقعــی گالیــه
میکنــد« :مــا هیچوقــت آنطــور کــه بایدوشــاید بــه

انـرژی
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بــه دلیــل نبــود ایــن اســتراتژی مــا جایــگاه مناســبی در
بازارهــای جهانــی نداریــم.

برای توسعه صادرات
غیرنفتی واقعی چه
باید کرد؟
صــادرات غیرنفتــی واقعــی ،توجــه نداشــتیم .دولتهــا
همــواره صــادرات غیرنفتــی وابســته بــه نفــت را بــه
صــادرات غیرنفتــی واقعــی اولویــت میدهنــد .بســیاری از
اقــام صــادرات غیرنفتــی واقعــی در آمارهــای دیگــر گــم
میشــود و تحلیــل نمیشــود .آمــار بایســتی دقیــق و
در ارتبــاط بــا هــر نــوع اقــام صادراتــی مشــخص ،معیــن
بیــان شــود و آن کاالی صادراتــی تحلیــل شــود و افزایــش و
کاهــش آن ارزیابــی شــود».
مــا امــروز در صــادرات غیرنفتــی واقعــی کجــا
ایســتاد هایم؟
روز پنجشــنبه 29 ،مهرمــاه روز ملــی صــادرات اســت؛
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران میگویــد:
«جایــی کــه مــا در صــادرات غیرنفتــی واقعــی ایســتادهایم،
جایــگاه محکمــی نیســت؛ خیلی از اقــام صادراتــی غیرنفتی
مــا کاهــش داشــته اســت ،اگرچــه برخــی از ایــن اقــام بعــد
از برجــام افزایــش نســبی داشــته امــا کافــی نیســت .مــا باید
در ایــن روزهــا ،سیاســتهای گذشــته را ارزیابــی و نقــد
کنیــم نــه اینکــه رفتــار کلیشـهای داشــته باشــیم».
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهران دربــاره چرایــی کاهش
اقــام صــادرات غیرنفتــی معتقــد اســت« :افزایــش فصلــی و
موقــت اقــام صادراتــی خیلــی مــورد اتــکا نیســت؛ مــا بایــد
بــرای تثبیــت وضعیــت ،اســتراتژی مناســبی داشــته باشــیم.
در صــورت نبــود اســتراتژی جهشهــا بــه واقعــه ناگهانــی

متصــل میشــود و بعــد از مدتــی فرامــوش میشــود».
استراتژی چه باید باشد؟
حاجیآقــا مــری میگویــد« :دولــت بایــد اســتراتژی
مناســب و دقیقــی داشــته باشــد .دولــت بایــد صــادرات
غیرنفتــی واقعــی را تقویــت کنــد و ایــن بــدون حمایــت
حاکمیــت بــرای حرکــت و خــروج از رکــود ناشــی از
سیاســتهای غلــط و تحریمهــای دو دهــه اخیــر ،ممکــن
نیســت .دولــت بایــد بــه صادرکنندههــا کمــک کنــد».
کدام کمک؛ کدام استراتژی؟
حاجیآقــا میــری میگویــد« :کمکهایــی کــه دولــت
میتوانــد بــه صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــد بــه دو
شــکل میتوانــد انجــام شــود :راهــکار اول بهصــورت
بســتههای حمایتــی اســت و راهــکار دیگــر بــا تغییــر
سیاســت دولــت نســبت بــه ارز ممکــن اســت .قب ً
ال سیاســت
ارزی معطــوف بــه واردات بــود؛ یعنــی میخواســتند از ارز
بــرای جلوگیــری از افزایــش نــرخ تــورم اســتفاده کننــد؛
دولــت اجــازه دهــد بــدون دخالــت دالرهــای نفتــی ،نــرخ
ارز در جــای واقعــی خــود قــرار بگیــرد و بــر اســاس برنامــه
چهــارم و پنجــم توســعه بــه میــزان مابهتفــاوت تــورم ،نــرخ
ارز واقعــی شــود».
بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی واقعــی ،دولتهــا بایــد
اســتراتژی مناســبی را در پیــش گیرنــد تــا بتواننــد جایــگاه
مناســبی در توســعه میــزان صــادرات داشــته باشــند .امــا

چقــدر از بازارهــای منطقــه در اختیــار کاالهــای
ایرانــی اســت؟
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران میگویــد« :ایــن
بــه اســتراتژی صادراتــی برمیگــردد؛ اســتراتژی صادراتــی
صحیــح و درســت ایــن نیســت کــه مــا فقــط بــه بازارهــای
منطقــهای فکــر کنیــم .مــا نبایــد هیچکــدام از بازارهــای
دنیــا را از دســت دهیــم .مــا نبایــد متمرکــز بــه بازارهــای
منطقــه باشــیم ضمــن اینکــه نبایــد غافــل از بازارهــای
منطقــه باشــیم».
او تصریــح میکنــد« :مــا نبایــد اشــتباههای گذشــته را
تکــرار کنیــم ،نبایــد اجــازه دهیــم رقبــای مــا در منطقــه
و بازارهــای منطقــه جــای مــا را بگیرنــد .مــا در بازارهــای
منطقــه درســت عمــل نکردیــم .کاالی باکیفیــت وارد ایــن
کشــورها نکردیــم .بــرای همیــن جایــگاه واقعــی خــود را در
ایــن بازارهــا از دســت دادیــم».
چه باید کرد؟
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران تاکیــد
میکنــد« :دولــت بایــد اســتراتژی توســعه صــادرات
غیرنفتــی در پیــش بگیــرد .بایــد نــرخ ارز واقعــی شــود،
وگرنــه صادرکننــده بــرای حضــور در بازارهــای بینالمللــی
مجبــور اســت یــا قیمــت خــود را پاییــن بیــاورد یــا اینکــه
از طــرق غیرقانونــی اقــدام کنــد و کیفیــت خــود را کاهــش
دهــد .پاییــن آمــدن کیفیــت بــه معنــای شکســت در
بازارهــای جهانــی اســت و شکســت در برابــر رقبایــی کــه
کاالی باکیفیــت ارائــه میکننــد .مــا در کشــورهای منطقــه
بــا همیــن شــیوه ،بازارهــا را از دســت دادیــم».
سیاست و اقتصاد همراه نیستند
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران میگویــد« :مــا در
ســالهای گذشــته در روابــط بینالملــل خــود رویــهای
را در پیــش گرفتیــم کــه بهجــای تعامــل بــا کشــورها،
بــه تقابــل رســیدیم .همیــن تقابــل و سیاســتها باعــث
شــد کــه خیلــی از بازارهــای منطقــه و بازارهــای جهانــی
را از دســت دادیــم و درنهایــت در همیــن کشــورها علیــه
مــا موانعــی بــه وجــود آمــد .درنهایــت اینکــه مــا بایــد
اســتراتژی مناســبی در بازارهــای جهانــی داشــته باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پنجمین مرحله تأمین مالی شرکت
ملی نفت در بورس انرژی تسویه شد
ســید علــی حســینی مدیــر عامــل بــورس انــرژی ایــران در
گفتوگــو بــا خبرنــگار بــورس خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره
بــه آخریــن روز معامالتــی قــرارداد ســلف مــوازی اســتاندارد
نفتکــوره در نمــاد معامالتــی «ســمانک  »955عنــوان کــرد:
ایــن اوراق در تاریــخ  21مهــر مــاه  1394بــه ارزش دو هــزار
میلیــارد ریــال و در قالــب  244هــزار و  896قــرارداد از طریق
بــورس انــرژی ایــران بــه منظــور تامیــن مالــی شــرکت ملــی
نفــت ایــران منتشــر شــده بــود کــه ســرانجام پــس از گذشــت
یــک ســال و رســیدن بــه زمــان سررســید نمــاد معامالتــی آن
متوقــف و فرآیندهــای مرتبــط بــا تســویه اوراق مذکــور نیــز
در روز سررســید ( 19مهرمــاه  )95انجــام پذیرفــت.
حســینی افــزود :در مجمــوع  5مرحلــه قراردادهــای ســلف
مــوازی اســتاندارد توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران طــی
ســال  1394منتشــر شــد کــه دارایــی پایــه ایــن قراردادهــا،
نفــت کــوره  380ســانتی اســتوک بــوده و بــا توجــه بــه
اختیــار فــروش تبعــی منضــم بــه ایــن قراردادهــا ،خریــداران
قراردادهــای مذکــور میتوانســتند در روز سررســید بــا
اعمــال اختیــار خــود 125 ،درصــد قیمــت خریــد در روز
عرضــه اولیــه را دریافــت نماینــد.
وی بــا ابــراز خرســندی از سررســید موفقیــت آمیــز هــر 5
مرحلــه اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت کــوره (ســمانک)
و تامیــن مالــی  5،000میلیــارد ریالــی شــرکت ملــی نفــت
ایــران طــی ســال  94از بــورس انــرژی ایــران افــزود :از
ابتــدای تاســیس بــورس انــرژی ایــران یکــی از مهــم تریــن
اهــداف ،تامیــن مالــی صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــوده
کــه بــا همــکاری نهادهــای مربوطــه از ابتــدای ســال  94ایــن
مهــم آغــاز شــده اســت.
بــه گفتــه مدیــر عامــل بــورس انــرژی طــی  5مــاه5 ،
مرحلــه تامیــن مالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران انجــام شــد
بطوریکــه نمــاد هــای معامالتــی «ســمانک  « 951و «»952
در اردیبهشــت مــاه  »،1394ســمانک « 953در مــرداد مــاه
 ،1394و نهایتــا «ســمانک « 954و» « 955در مهــر مــاه
 1394منتشــر شــدند کــه عملیــات تســویه هــر  5مرحلــه
اوراق بــا موفقیــت و بــه موقــع انجــام پذیرفــت.
حســینی همچنیــن در ارتبــاط بــا طرحهــای پیــش رو در

تــاالر ســبز گفــت  :ششــمین تامیــن مالــی شــرکت ملــی
نفــت ایــران نیــز در ســال گذشــته پذیــرش شــده اســت کــه
بــه زودی و پــس از طــی مراحــل مقرراتــی مربــوط بــه اخــذ
وثایــق و تضامیــن ،تامیــن مالــی بــه ارزش  4000میلیــارد
ریــال انجــام میپذیــرد .ارزش معامــات ثانویــه ایــن اوراق در
مجمــوع بــه بیــش از  4هــزار و 300میلیــارد ریــال بالــغ شــد
کــه حاکــی از نقدشــوندگی بــاالی ایــن اوراق اســت.
مدیرعامــل بــورس انــرژی در انتهــا ،تأمیــن مالــی
تولیدکننــدگان از طریــق بورسهــای کاالیــی و جمــعآوری
ســرمایههای خــرد عمــوم مــردم بــرای بــه راه انداختــن
چرخهــای اقتصــادی کشــور را مطمئنتریــن راه دانســته
و گفــت :بــورس انــرژی ایــران پذیــرای درخواســتهای
متقاضیــان در چارچــوب قوانیــن و مقــررات در ایــن زمینــه
خواهــد بــود.

جزئیات برگزاری سه مناقصه
گازی ایران در سال ۹۵
معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه از امــروز فراخــوان
شناســایی و تعییــن صالحیــت شــرکتهای نفتــی خارجــی
توســط شــرکت نفــت آغــاز شــده اســت ،گفــت :امســال
ســه مناقصــه واگــذاری ســاخت پروژههــای  NGLبرگــزار
میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،علــی کاردر امــروز در دومیــن
کنگــره نفــت و نیــرو بــا بیــان اینکــه از امــروز اولیــن
فراخــوان شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه منظــور شناســایی و
تامیــن صالحیــت شــرکتهای خارجــی بــه منظــور حضــور
و مشــارکت در صنعــت نفــت ایــران منتشــر شــده اســت،
گفــت :بــر اســاس مفــاد ایــن فراخــوان ،تمامــی شــرکت
هــای نفتــی بیــن المللــی بــه مــدت یــک مــاه بایــد اطالعــات
خــود را در اختیــار شــرکت ملــی نفــت ایــران قــرار دهنــد.
معــاون وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه پــس از پایــان دوره
یــک مــاه تعییــن صالحیــت شــرکت هــای خارجــی انجــام
میشــود و در نهایــت شــرکتهای صاحــب صالحیــت
و معتبــر در وندورلیســت شــرکت ملــی نفــت قــرار مــی
گیــرد ،تصریــح کــرد :از امــروز بــه طــور رســمی فراینــد
اجرایــی قراردادهــا آغــاز شــده و پــس از تعییــن صالحیــت
شــرکت هــا ،اولیــن مناقصــه بیــن المللــی صنعــت نفــت
برگــزار خواهــد شــد.

انـرژی

شماره پنجاه سه //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و پنج

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت همچنیــن بــا اشــاره بــه
برگــزاری ســه مناقصــه بیــن المللــی اجــرای طــرح هــای
جمــع آوری گازهــای همــراه نفــت ( )NGLدر ســال ۹۵
اظهــار داشــت :پــس از برگــزاری مناقصــات و کشــف قیمــت
هــا ،پــروژه هــای  NGLبــه واجــد شــرایطترین شــرکت
بخــش خصوصــی یــا خارجــی واگــذار خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول ،بــا بیــان اینکــه تاکنــون اولیــن قــرارداد
ســاخت  NGLبــا شــرایط جدیــد امضــا شــده اســت ،تاکیــد
کــرد :پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان امســال دو قــرارداد
دیگــر هــم امضــا شــود.
کاردر بــا بیــان اینکــه قراردادهــای  NGLایــران  ۲۰ســاله
بــوده و در  ۲۰ســال نخســت بهــره بــرداری از واحدهــای
 NGLفرمــول فــروش گاز و خــوراک ثابــت اســت ،یــادآور
شــد :بــرای دوره  ۱۰ســال دوم در قراردادهــا بنــدی بــه
نــام  PAKE OR PAYپیــش بینــی شــده اســت کــه در
 ۱۰ســال دوم بهــره بــرداری از پــروژه هــای NGLمــورد
اســتفاده دو طــرف قــرار مــی گیــرد.
معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه تاکنــون  ۸۸طــرح در
ثبــت شــرکت ملــی نفــت ایــران تعریــف شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :از مجمــوع ایــن  ۸۸طــرح ،حــدود ۵۱۵
پــروژه و حــدود  ۲۰۰۰زیرپــروژه تعریــف شــده کــه در قالــب
 ۴هــزار قــرارداد بــه شــرکتهای واجــد صالحیــت واگــذار
خواهد شــد.

ایران آماده واردات  ۵۰۰مگاوات
برق از روسیه شد

بــا بهرهبــرداری  ۲پــروژه جدیــد ،زیرســاختهای
توســعه مبــادالت برقــی بــا جمهــوری آذربایجان و
حتــی واردات  ۵۰۰مــگاوات بــرق از روســیه فراهــم
شد .
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،پــس از امضــای ســند
تجاریســازی و تبــادل بــرق بیــن ایــران و جمهــوری
آذربایجــان در زمســتان ســال  ،۹۴بــرای نخســتین
بــار تابســتان امســال شــبکه بــرق ایــران و جمهــوری
آذربایجــان بــه طــور رســمی بــه یکدیگــر متصــل شــد.
بــر ایــن اســاس ،بــه دنبــال توافــق و هماهنگی شــرکتهای
توانیــر ایــران و «آذر انــرژی» جمهــوری آذربایجــان ،شــبکه
بــرق دو کشــور همســایه در روزهــای پایانــی مردادمــاه
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امســال بــه یکدیگــر متصــل و بــه صــورت آزمایشــی امــکان
تبــادل  ۹۰مــگاوات بــرق بیــن دو کشــور فراهــم شــد.
هوشــنگ فالحتیــان ،معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو
دربــاره جزئیــات اتصــال شــبکه بــرق ایــران و جمهــوری
آذربایجــان مردادمــاه امســال ،گفتــه بــود :در طــول
ســالهای گذشــته زیرســاخت انجــام ایــن طــرح بــا
احــداث یــک خــط انتقــال  ۲۳۰کیلوولــت و طــول ۵۱
کیلومتــر آمــاده شــده بــود و از مردادمــاه تبــادل بــرق
بــهصــورت آزمایشــی بــا حــدود  ۹۰مــگاوات ظرفیــت بــه
ســمت ایــران برقــرار شــد.
بــا ایــن وجــود ،یکــی از مهمتریــن اهــداف اتصــال شــبکه
بــرق بــا جمهــوری آذربایجــان عــاوه بــر تبــادل بــرق بــا
آذریهــا ،فراهمســازی و ایجــاد زیرســاخت اتصــال شــبکه
بــرق ایــران بــه روســیه اســت.
ایــران و روســیه از حــدود ســه ســال قبــل مذاکراتــی
را بــه منظــور تبــادل  ۵۰۰مــگاوات انجــام داده و حتــی
تفاهمنام ـهای بیــن «حمیــد چیــت چیــان» وزیــر نیــروی
ایــران و «الکســاندر نــواک» وزیــر انــرژی روســیه در تهــران
مبادلــه شــده اســت .هفتــه جــاری نیــز بــا بهرهبــرداری ۲
پــروژه جدیــد ،زیرســاختهای توســعه مبــادالت برقــی بــا
جمهــوری آذربایجــان و حتــی واردات  ۵۰۰مــگاوات بــرق
از روســیه فراهــم شــد.
حســین صبــوری ،مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــهای
آذربایجــان بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری از طــرح توســعه
بخــش  ۲۳۰و  ۳۳۰کیلوولــت پســت بــرق «پارسآبــاد
مغــان» ،گفــت :مهمتریــن هــدف از بهرهبــرداری ایــن
پروژههــا افزایــش مبادلــه انــرژی بــا جمهــوری آذربایجــان
بــه میــزان  ۵۰۰مــگاوات بــوده کــه هــم اکنــون تکمیــل و
راهانــدازی شــده اســت.
در همیــن حــال حمیــد چیــت چیــان ،وزیــر نیرو بــه تازگی
بــا بیــان اینکــه پــروژه اتصــال شــبکه بــرق کشــورهای
ایــران ،جمهــوری آذربایجــان ،گرجســتان و روســیه کــه
بــه نفــع هــر چهــار کشــور خواهــد بــود ،تاکیــد کــرده
اســت :بــا توجــه بــه اینکــه پیــک مصــرف بــرق جمهــوری
آذربایجــان و روســیه و گرجســتان در زمســتان و پیــک
مصــرف بــرق ایــران در تابســتان اســت ،ضمــن تبــادل بــرق
میتوانیــم در تابســتان واردکننــده بــرق از آذربایجــان،
روســیه و گرجســتان و در زمســتان صادرکننــده بــرق
بــه ایــن کشــورها باشــیم و هزینــه احــداث نیروگاههــای
جدیــد را کاهــش دهیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برنامه شرکت ملی نفت برای
توسعه میادین نفتی /اولین
قرارداد  NGLبا بخش خصوصی
امضا شد

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت گفــت :اولین پــروژه
 ۳۲۰۰ NGLبــا یــک شــرکت خصوصــی امضــاء شــد
کــه کار اجــرای آن بــه زودی آغــاز میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،علــی
کاردر در دومیــن کنگــره بینالمللــی نفــت و نیــرو کــه
صبــح امــروز در هتــل المپیــک در حــال برگــزاری اســت
بــا اشــاره بــه تغییــرات اســتراتژیک در شــرکت ملــی نفــت
ایــران ،گفــت 2 :موضــوع اساســی و محــوری در ایــن زمینــه
مــد نظــر اســت کــه اولیــن موضــوع خصوصیســازی و
فعــال کــردن بیشــتر بخــش خصوصــی اســت کــه اقدامــات
اولیــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه بخــش دوم تغییــرات اســتراتژی گفــت:
ایــن موضــوع مربــوط میشــود بــه بازآریابــی شــرکت ملــی

دومین قرارداد بزرگ سوآپ
گاز ایران امضا شد

معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه امضــای اولیــن
قــرارداد ســوآپ گاز ایــران در دوران پســابرجام ،گفــت:
بــر ایــن اســاس ایــران روزانــه  ۳میلیــون مترمکعــب
گاز ترکمنســتان را بــه جمهــوری آذربایجــان ســوآپ
میکنــد .
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،حمیدرضــا عراقــی معــاون
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه امضــای اولیــن قــرارداد ســوآپ

انـرژی
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نفــت ایــران و تغییراتــی کــه در ایــن زمینــه ایجــاد شــده
اســت.
کاردر بــا اشــاره بــه نتایــج ایــن تغییــرات گفــت :ایــن نتایــج
میتوانــد منجــر بــه تغییــرات و ایجــاد نــگاه هوشــمندانه در
تصمیمــات صنعــت نفــت شــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره بــه کاهــش
ارتباطــات بینالمللــی ایــران در دوران تحریــم گفــت :مــا
بــه دنبــال افزایــش ارتباطــات در دوران پســابرجام هســتیم
کــه ایــن ارتباطــات میتوانــد منجــر بــه ایجــاد بخــش
خصوصــی فعــال در صنعــت نفــت شــود.
وی بــا اشــاره بــه  LNGو  NGLگفــت :در ایــن بخشهــا
ســالها نتوانســتیم کار بهینــهای را انجــام دهیــم امــا
خوشــبختانه پــس از برجــام در حــوزه  LNGســه پــروژه
جدیــد تعریــف شــده اســت کــه بخــش خصوصــی داخلــی
و خارجــی میتواننــد در ایــن زمینــه حضــور پیــدا کننــد.
وی اظهــار کــرد 2 :هفتــه پیــش نیــز اولیــن پــروژه NGL
 3200نیــز بــه قــرارداد رفــت کــه امیدواریــم کار اجرایــی آن
نیــز بــه زودی آغــاز شــود.
کاردر بــا تاکیــد بــر صــادرات گاز گفــت :مــا بــه عنــوان
بزرگتریــن فروشــنده گاز در منطقــه در دوران پســابرجام
خواهیــم شــد .قراردادهــای مــا عمدتــاً  20ســاله خواهــد

بــود کــه عمدتـاً در  10ســال اول فرمــول قــرارداد ثابــت و در
 10ســال دوم بــا توجــه بــه وضعیــت بــازار انــرژی احتمــال
تغییــر قیمــت وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره بــه پــروژه مینــی
 LNGگفــت :ایــن پــروژه نیــز بــا ظرفیتهــای زیــر 2
میلیــون تــن در ســال ایجــاد خواهــد شــد.
وی گفــت :در حــال حاضــر  88طــرح در شــرکت ملــی نفــت
ایــران وجــود دارد کــه  515زیــر پــروژه در ایــن  88طــرح
تعریــف شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره بــه میادیــن
نفتــی و گازی گفــت :اولویــت شــرکت ملــی نفــت ایــران
توســعه میادیــن مشــترک اســت کــه بــرای افزایــش ضریــب
بازیافــت آنهــا نیــز قراردادهایــی بــا برخــی از دانشــگاههای
مطــرح داخلــی امضــا شــده اســت.
بــه گفتــه کاردر ،تمرکــز مــا در دوران پســابرجام بــه ارتبــاط
بیشــتر صنعــت نفــت و دانشــگاه بــاز میگــردد بــه طوریکــه
دانشــگاه را در تصمیمگیریهــای خــود ســهیم خواهیــم
کــرد.
وی در پایــان گفــت :شــرکتهای داخلــی نیــز میتواننــد بــا
همــکاری بــا شــرکتهای بینالمللــی در توســعه میادیــن
بــزرگ نفتــی حاضــر شــود

گاز ایــران در دوران پســا برجــام ،گفــت :بــر اســاس ایــن
قــرارداد ایــران روزانــه حــدود ســه میلیــون مترمکعــب
گاز طبیعــی از ترکمنســتان بــه جمهــوری آذربایجــان
ســوآپ مــی کنــد.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا
انجــام عملیــات ســوآپ گاز بیــن ترکمنســتان و جمهوری
آذربایجــان پــول آن را بــه صــورت نقــد دریافــت مــی
کنیــم ،تصریــح کــرد :ســوآپ گاز از مســیر ایــران از
چنــد ســال گذشــته بــا انجــام عملیــات انتقــال گاز بیــن
جمهــوری آذربایجــان و نخجــوان آغــاز شــده بــود.
حمیدرضــا عراقــی پیشــتر در جمــع خبرنــگاران دربــاره
برنامــه جدیــد ســوآپ گاز کشــورهای حاشــیه دریــای
خــزر همچــون روســیه و جمهــوری آذربایجــان گفتــه
بــود :هــم اکنــون مذاکــرات بــه منظــور ایجــاد کریــدور
ســوآپ گاز از جمهــوری آذربایجــان آغــاز شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران در پاســخ بــه
پرســش مهــر بــا اعــام اینکــه بــرای ایــران محدودیــت
ظرفیــت در ســوآپ گاز وجــود نــدارد ،تصریــح کــرده بــود:

در شــرایط فعلــی بیــش از  ۵۰تــا  ۷۰میلیــون متــر
مکعــب گاز در شــمال کشــور مصــرف مــی شــود کــه در
صــورت ایجــاد ســوآپ در جنــوب کشــور آن را تحویــل
میدهیــم.
بــه گــزارش مهــر ،بــا اجــرای طــرح ســوآپ گاز
ترکمنســتان بــه جمهــوری آذربایجــان عمــا دومیــن
قــرارداد ســوآپ گاز ایــران پــس از قــرارداد ســوآپ گاز
جمهــوری آذربایجــان بــه نخجــوان کلیــد خــورده اســت.
ایــران از  ۱۱ســال گذشــته تاکنــون (در بــازه زمانــی
 ٢٠٠۵تــا  ٢٠١٣میــادی) بیــش از دو میلیــارد
مترمکعــب گاز جمهــوری آذربایجــان را بــه جمهــوری
نخجــوان ســوآپ کــرده اســت.
قــرارداد معاوضــه یــا «ســوآپ» گاز طبیعــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان در ســال  ٢٠٠۴میــادی بیــن
مســئوالن انــرژی تهــران و باکــو امضــا شــد و مطابــق
بــا ایــن قــرارداد  ٢۵ســاله ،ایــران روزانــه نزدیــک بــه
دو میلیــون مترمکعــب گار تحویلــی از آذربایجــان را از
طریــق مــرز آســتارا بــه نخجــوان ســوآپ میکنــد.
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پاييــن توليــد ،توانمنــد نبــودن بنگاههــاي كوچــك
و متوســط در بخــش تحقيــق و توســعه و نبــود قــدرت
رقابتــي در برخــي كاالهــا را مهمتريــن مشــكالت
صادراتــي كشــور دانســت و گفــت :رقبــاي جهانــي ايــران
بــا ســود بانكــي بســيار كــم فعاليــت توليــدي ميكننــد
كــه هميــن مســاله باعــث ميشــود قيمــت نهايــي
كاالي آنهــا رقابتيتــر از كاالي ايرانــي باشــد .رييــس
ســازمان توســعه تجــارت مشــكالت مالياتــي و اســترداد
ماليــات بــر ارزشافــزوده را از ديگــر معضــات بنگاههــاي
اقتصــادي كشــور در مســير توســعه صــادرات غيرنفتــي
دانســت .وي بــه هزينــه بــاالي حمــل و نقــل و قيمــت
بيشــتر كاالي تمــام شــده ايرانــي بــار ديگــر اشــاره كــرد و
گفــت :شــرايط تحريــم اجــازه امضــاي موافقتنامههــاي
دو جانبــه را بــه كشــور نــداد؛ ايــن درحالــي اســت كــه
رقبــاي جهانــي مــا از چنيــن امتيازاتــي برخوردارنــد .وي
افــزود :صادركننــدگان خواهــان برگــزاري نشســتهاي
دورهيــي بــا رييسجمهــوري و مســووالن عالــي بــراي
رفــع مشــكالت خــود هســتند.
نيــاز بــه بازبينــي ســند راهبــردي توســعه
صــادرات
رييــس اتــاق بازرگانــي ،صنايــع ،معــادن وكشــاورزي ايــران
نيــز در ايــن مراســم گفــت :بــا توجــه بــه تغييــرات صــورت
گرفتــه در شــرايط اقتصــادي كشــور ،ســند راهبــردي ملــي
توســعه صــادرات غيرنفتــي كشــور بايــد مــورد بازبينــي
قــرار گيــرد .غالمحســين شــافعي افــزود :در بازبينــي
ايــن ســند بايــد سياس ـتهاي اقتصــاد مقاومتــي ،برنامــه
ششــم توســعه و شــرايط پســابرجام لحــاظ شــود.
وي پيشــنهاد ادغــام بانــك توســعه صــادرات و صنــدوق
ضمانــت صــادرات را مطــرح كــرد و گفــت :ايــن ادغــام
ميتوانــد در قالــب اگزيــم بانــك فعاليــت كنــد؛ ادغــام
ايــن دو دســتگاه كمــك بيشــتري بــه بخــش صــادرات
ميكنــد .رييــس اتــاق بازرگانــي ايــران در ارتبــاط بــا
تاكيــدات رييسجمهــوري در ارتبــاط بــا صــادرات كــه
در مراســم روز ملــي صــادرات مطــرح شــد ،گفــت:
رييسجمهــوري صادقانــه ايــن نــكات را مطــرح ميكنــد
امــا گويــا برخــي پنبــه در گــوش گذاشــتهاند و كمتــر در
صحنــه عمــل بــه آن توجــه ميكننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شرایط نیروگاهسازی خارجیها در ایران اعالم شد

معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه بــه زودی ایــران چنــد
مناقصــه بینالمللــی احــداث نیــروگاه برگــزار میکنــد،
شــرایط نیروگاهســازی شــرکتهای خارجــی در کشــور در
قالــب قراردادهــای  BOOو  BOTرا تشــریح کــرد.
بــهگــزارش خبرنــگار مهــر ،هوشــنگ فالحتیــان امــروز در
دومیــن کنگــره نفــت و نیــرو بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون
صنعــت بــرق ایــران در حــوزه تولیــد تــا مــرز  ۸۰درصــد
در حــال خصوصــی شــدن اســت ،گفــت :در شــرایط فعلــی
بیــش از  ۶۰درصــد بــرق کشــور توســط نیروگاههــای
خصوصــی تولیــد شــده و تنهــا  ۴۰درصــد آن توســط بخــش
دولتــی تولیــد میشــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا اعــام
اینکــه ســهم زیــادی از نیروگاههــای دولتــی کنونــی نیــز
در لیســت فــروش و واگــذاری بــه بخــش خصوصــی قــرار
دارد ،تصریــح کــرد :عــاوه بــر آن نیــز بــه دنبــال اصــاح
ســاختاری شــرکتهای توزیــع جهــت خصوصــی ســازی
آنهــا هســتیم.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه  ۱۰۰درصــد تجهیــزات
توزیــع و  ۹۰درصــد تجهیــزات پســت و انتقــال در داخــل
کشــور تولیــد میشــود ،اظهــار داشــت :ایــران در کنــار
کشــورهای بــزرگ نیروگاهســاز نیــز صاحــب تکنولــوژی
ســاخت نیــروگاه اســت و روز بــه روز در ایــن زمینــه
پیشــرفت میکنــد.
وی در خصــوص رونــد ســرمایهگذاریها در صنعــت بــرق
کشــور هــم توضیــح داد :در طــول یکســال گذشــته
مذاکــرات و مراجعــات متعــددی از اروپــا و آســیا بــه
خصــوص شــرکتهای کــرهای ،چینــی و ژاپنــی بــرای
مشــارکت در صنعــت بــرق داشــتهایم.
فالحتیــان بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری شــرکتهای
خارجــی بــا شــرکتهای ایرانــی بــرای ســرمایهگذاری در
صنعــت بــرق بیــان کــرد :در فضــای کنونــی شــرکتهای
خارجــی و شــرکتهای ایرانــی بایــد بــا یکدیگــر مشــارکت
داشــته باشــند و وزارت نیــرو نیــز از مشــارکت آنهــا
حمایــت میکنــد.
وی از طراحــی قراردادهــای شــفاف بــرای توســعه
ســرمایهگذاری خارجــی در صنعــت بــرق خبــر داد و یــادآور

شــد :امــکان ســرمایه گــذاری خارجــی بــه صــورت  BOOو
 BOTبــا تأمیــن ســرمایه مــورد نیــاز بــه صــورت کامــل یــا
بیــش از نیمــی از ســرمایه از ســوی شــرکتهای خارجــی
وجــود دارد و قراردادهــای کام ـ ً
ا شــفافی تهیــه شــده کــه
متــن ایــن قراردادهــا در ســایت شــرکت مــادر تخصصــی
نیروگاههــای بــرق حرارتــی وجــود دارد.
معــاون وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد :برخــی شــرکتهای
خارجــی در ایــران تمایــل بــه ســرمایهگذاری بــه صــورت
 BOOو  BOTو برخــورداری از تضمیــن دولتــی دارنــد کــه
در صــورت اجــرای نیروگاههــای دولتــی بــه ایــن شــیوه،
حتمــاً مناقصــه بینالمللــی برگــزار میکنیــم.
وی افــزود :اگــر بخــش خصوصــی داخلــی بخواهــد بــا
یــک شــرکت خارجــی همــکاری کنــد ،شــرکت ایرانــی
ضمانتهــای الزم را نــزد بانــک عامــل ایرانــی قــرارداده
و بانــک ایــن ضمانــت را بــه ســازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصــادی و فنــی ایــران اعــام میکنــد،
بنابرایــن بانــک عامــل ایرانــی تضمیــن پرداخــت را بــه
شــرکتهای خارجــی میدهــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول اگــر شــرکت خارجــی بخواهــد
بــه صــورت مســتقل در ایــران ســرمایهگذاری کنــد ،بــر
اســاس قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایهگذار خارجــی
(فیپــا) کــه مصــوب مجلــس شــورای اســامی اســت،
تضمیــن الزم داده میشــود.
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه ظرفیــت منصوبــه نیروگاهــی
کشــور بالــغ بــر  ۷۶هــزار مــگاوات بــوده و ســاالنه ۵
هزارمــگاوات بــه ایــن ظرفیــت افــزوده میشــود ،یــادآور
شــد :بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی ایــران در همــکاری
بــا شــرکتهای خارجــی جــزو خــوش حســابترین
کشورهاســت ،اطمینانهــای الزم بــه شــرکتهای خارجــی
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق ایــران داده میشــود.
معــاون وزیــر نیــرو در پایــان خاطرنشــان کــرد :ایــران از
نظــر امنیــت فیزیکــی امنتــر از بســیاری کشــورها اســت
و محیــط اقتصــادی و فیزیکــی کامــ ً
ا امنــی دارد کــه
شــرکتهای خارجــی میتواننــد بــا همــکاری فعــاالن
صنعــت بــرق در بــازار ایــران و حتــی منطقــه ســهمی را بــه
خــود اختصــاص دهنــد.

انـرژی

شماره پنجاه سه //هفته اول آبان هزار و سیصد نود و پنج

صادرات هرسال سخت تر
می شود

احمــد صادقیــان ،رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق
ایــران در گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران دربــاره
روز ملــی صــادرات تحلیــل کــرد :بــا ایــن کــه واحــد تــک
مــاکارون ســال گذشــته بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه
معرفــی شــد ،امــا درواقــع مــا همچنــان در صــادرات
مشــکل داریــم و راضــی نیســتیم .چــرا کــه در ایــن
مــدت آن حجــم صادراتــی کــه مــی خواســتیم و در تــوان
داشــتیم را نتوانســتیم صــادر کنیــم .چــرا کــه شــرایط
اصــا بــرای صــادرات مطلــوب نیســت.
رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت تکمــاکارون ادامــه داد:
قیمــت دالر همچنــان فریــز شــده اســت و از طــرف دیگــر
هزینــه هــای تولیــد داخــل هــم همچنــان بــاال اســت .در
ایــن مــدت هزینــه بانکــی هرســال بــاال رفتــه و دو رقمــی
اســت کــه در واقــع بــرای تولیدکننــده رقــم باالیی اســت.
البتــه کــه تــورم کاهــش داشــته امــا هزینــه انتقــال پــول
هنــوز وجــود دارد .بــه همیــن دلیــل نمــی تــوان بــه
راحتــی خریــد انجــام داد.
صادقیــان تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر صادرکننــده
ایرانــی بــا شــرایطی نامتعــادل صــادر مــی کنــد کــه
باعــث مــی شــود نتوانــد از تمــام ظرفیــت هــای الزم
اســتفاده کنــد .بــه هرحــال تولیدکننــده داخلــی پتانســیل
بیشــتری دارنــد امــا چــون در داخــل بــا مســایل و
مشــکالتی رو بــه روســت نمــی توانــد آنطــور کــه بایــد
و شــاید فعــال باشــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران همچنیــن گفــت:
صــادرات فرزنــدی نوپاســت و نیــاز بــه حمایــت دارد.
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صادرکننــدگان انتظــار دارنــد کــه دولــت حداقــل در زمینــه
بیمــه حمــل و نقــل ،انتقــال پــول ،معافیــت هــای بانکــی
و مشــوق هــای صادراتــی حمایــت کنــد تــا تولیدکننــده
ایرانــی بتوانــد در بــازار بیــن المللــی رقابــت کنــد .بــه
هرحــال بــازار محــدود اســت و بایــد حمایــت صــورت
بگیــرد.
براســاس صحبــت هــای ایــن فعــال اقتصــادی ،کشــورهای
دنیــا صادرکننــده هســتند و بــرای مانــدن در ایــن بــازار
بایــد صــادرات در کشــور راحــت تــر انجــام شــود .او ادامــه
داد :نــرخ ارز مشــکل اســت .قیمــت تمــام شــده محصــوالت
هرســال اضافــه مــی شــود امــا در مقابــل نــرخ ارز ثابــت
مانــده اســت .بــه همیــن دلیــل هــم کشــورهای خارجــی
بــازار مــا را هــدف گرفتــه انــد و نمــی توانیــم بــا آنهــا
رقابــت کنیــم.
صادقیــان اضافــه کــرد :براســاس گــزارش هــای منتشــر
شــده ،هرســال  20میلیــارد دالر کاالی قاچــاق وارد کشــور
مــی شــود .از طرفــی هــم زمانــی کــه دولــت روی تعرفــه
هــا مانــور مــی دهــد و آن را افزایــش مــی دهــد ،قاچــاق
بیشــتر مــی شــود ،در طــرف برعکــس ماجــرا هــم زمانــی
کــه تعرفــه هــا کاهــش پیــدا مــی کنــد ،واردات قانونــی
همــان محصــوالت صــورت مــی گیــرد .ایــن امــر بــه ایــن
دلیــل اســت کــه نــرخ دالر آنقــدر ثابــت مانــده کــه همــه
جــوره بــرای قاچاقچــی و واردکننــده ســود دارد.
او همچنیــن گفــت :صــادرات در وضعیــت فعلــی ناعادالنــه
اســت .حتــی در ایــن موقعیــت صــادرات بــرای صادرکننــده
ایرانــی بــه مثابــه ســود نیســت ،بلکــه صادرکننــده مــی
خواهــد بــه هــر قیمــت و ضــرری خــودش را در بــازار
جهانــی حفــظ کنــد .بــه همیــن دلیــل صــادرات بــرای ایــن
گــروه هزینــه بــر اســت .البتــه کــه مــن بــه ایــن هزینــه بــه
چشــم ســرمایه گــذاری نــگاه مــی کنــم و امیــدوارم روزی
برســد کــه بتــوان از ایــن ســختی هــا و ســرمایه گــذاری
اســتفاده کــرد .باالخــره زمانــی کــه صادرکننــده ای 20
ســال در بــازاری حضــوری فعــال دارد ،برایــش ســخت
اســت کــه آن بــازار را بــه دلیــل مشــکالتی از ایــن دســت،
از دســت بدهــد.
بــه گفتــه صادقیــان ،صــادرات هرســال ســخت تــر شــده
اســت .هرســال قیمــت هــا بــاال رفتــه و در مقابــل عرضــه
ثابــت مانــده اســت .او گفــت :هــر ســال ایــن هزینــه هــا بــه
صادرکننــده تحمیــل مــی شــود و او همچنــان بــه صــادرات
ادامــه مــی دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تقاضا را در بازار به وجود بیاورد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه عملکــرد اوپــک در نشســت الجزایــر چــه تاثیــری
بــر قیمــت نفــت خواهــد داشــت ،گفــت :در چنــد روزی کــه
از نشســت الجزایــر گذشــته اســت ،قیمــت نفــت حــدود
5درصــد افزایــش یافتــه و پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه
اگــر ایــن پایبنــدی بــه وجــود بیایــد و عربســتان بــه قــول
خــود عمــل کنــد و میــزان ســهمیه تولیــد خــود را حــدود
400هــزار بشــکه کاهــش دهــد و همیــن طــور روس هــا هــم
تولیــد خــود را از 10میلیــون و 280هــزار بشــکه کاهــش
دهنــد و بــه زیــر 10میلیــون بشــکه برســانند ،باعــث مــی
شــود در نیمکــره شــمالی کــه فصــل ســرما را پیــش رو
داریــم میــزان تقاضــای خریــد نفــت بــاال بــرود و بــا توجــه
بــه ثابــت مانــدن عرضــه ،قیمــت نفــت اندکــی بــاال خواهــد
رفــت .پیــش بینــی مــن ایــن اســت کــه قیمــت نفــت روی
50دالر تثبیــت شــود ،امــا در پیــک ســرما تــا  55دالر در
هــر بشــکه افزایــش بیابــد.
پدیــدار تصریــح کــرد :پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه
بــه توافقــی کــه بیــن اوپکــی هــا و غیــر اوپکــی هــا حاصــل
شــده و بــا توجــه بــه رشــد تولیــدی کــه خواهیم داشــت ،در
ســه ماه ســوم ســال شــاهد افزایــش درآمدهــای نفتــی ایران
باشــیم .ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون کشــورمان در
حــال تقویــت صــادرات نفــت خــود بــه واســطه معاملــه بــا
کشــورهای اروپایــی اســت و ایــن مــی توانــد درآمدهــای
نفتــی کشــورمان را حداقــل  10درصــد افزایــش دهــد.
تصمیم اوپک تاثیر روانی بر بازار نفت دارد
نرســی قربــان ،کارشــناس اقتصــاد انــرژی هــم در رابطــه
بــا ایــن موضــوع کــه تصمیمــات اتخــاذ شــده در نشســت
الجزایــر چــه تاثیراتــی بــر قیمــت نفــت خواهــد داشــت،
گفــت :در حــال حاضــر اعضــای اوپــک نزدیــک بــه 33
میلیــون بشــکه نفــت در روز تولیــد مــی کننــد و بــا
شــرایطی کــه در نشســت الجزایــر گذاشــتند ،مقــرر شــد
کــه 750هــزار بشــکه از تولیــد نفــت کــم شــود .در نتیجــه
بــر عرضــه و تقاضــای جهانــی تاثیــری نمــی گــذارد ،مگــر
اینکــه در جلســه آینــده اوپــک ،روســیه و دیگــر کشــورها
هــم از اوپــک تأســی بجوینــد.
وی در ادامــه افــزود :امــا آنچــه مشــخص اســت تصمیــم
گرفتــه شــده از لحــاظ روانــی و بــازار تاثیراتــی داشــته زیــرا

پــس از مــدت هــا بــرای نخســتین بــار اســت کــه دنیــا مــی
بینــد اعضــای اوپــک بــا یکدیگــر صحبــت مــی کننــد و بــه
توافــق مــی رســند .بنابرایــن ایــن موضــوع بــرای روحیــه
بــازار خیلــی مهــم بــوده و در نتیجــه جهــت خوبــی داشــته،
امــا از نظــر مقــدار تولیــدی کــه کاهــش یافتــه ،خیلــی
اهمیتــی نداشــته ولــی بــه نظــر مــی آیــد اثــر همیــن مقــدار
کاهــش تولیــد نفــت بســیار بیشــتر از چیــزی بــوده کــه فــی
الواقــع مــی توانســته باشــد.
قربــان اظهــار داشــت :اگــر در نشســت بعــدی اوپــک میــزان
بیشــتری از تولیــد نفــت کاهــش بیابــد و بــه خصــوص اینکــه
غیــر اوپکــی هــا هــم در ایــن کار وارد شــوند ،حتمــا در بــازار
تاثیــر گــذار خواهــد بــود ،امــا اگــر موافقــت نشــود کــه هــر
کشــوری ســهمیه هــای خــود را داشــته باشــد دیگــر تاثیــری
بــر قیمــت هــا و بــازار نخواهــد داشــت.
ایــن کارشــناس اقتصــاد انــرژی بــا بیــان اینکــه در آینــده
ممکــن اســت عــده ای اقــدام بــه خریــد نفــت کننــد بــه
امیــد اینکــه قیمــت هــا بــاال بــرود یــا بفروشــند بــه امیــد
اینکــه قیمــت هــا پاییــن بــرود ،گفــت :در نتیجــه ایــن
بازارهــا بــه طــور کامــل قابــل پیــش بینــی نیســتند و گاهــی
اوقــات شــرایطی ایجــاد مــی شــود کــه عــده ای اقــدام بــه
خریــد نفــت مــی کننــد و همیــن خریدهــا ،قیمــت هــا را
بــاال مــی بــرد.
وی اظهــار داشــت :خریدوفــروش روزانــه نفــت و معامــات
ایــران بــا ژاپــن و هنــد یــا عربســتان و کــره مربــوط بــه
بازارهــای آینــده و بــر مبنــای بــورس بــازی اســت .بــه
همیــن دلیــل مســئله روانشناســی بــازار نفــت بســیار مهــم
اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
قربــان در مــورد پیــش بینــی افزایــش درآمدهــای نفتــی
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ایــران گفــت :قیمــت نفــت ایــران جــدا از قیمــت هــای
جهانــی نیســت .نفــت قیمتــی در بازارهــای جهانــی دارد و
مــا هــم تابــع پیامدهــای آن پولدارتــر یــا بــی پــول تــر مــی
شــویم .بــه همیــن دلیــل احتمــال ایــن موضــوع کــه جهــت
نــرخ نفــت بــه ســمت بــاال باشــد ،بیشــتر اســت تــا بــه طرف
پاییــن و در نتیجــه مــی تــوان ایــن پیــش بینــی را کــرد کــه
نفــت بــه بــاالی  50دالر و حتــی  60دالر هــم برســد.
قیمت نفت بیشتر از  50دالر نخواهد شد
احمــد صرامــی ،فعــال بــازار بیــن المللــی فــرآورده هــای
نفتــی هــم در ایــن رابطــه گفــت :اتفاقــی کــه در نشســت
اوپــک رخ داد ،بســیار مبــارک و میمــون بــود .بــه هــر
ترتیــب همیــن موضــوع کــه ایــران بتوانــد ســهمیه قبــل از
تحریــم هــا را حفــظ کنــد و فــروش نفــت خــود را در ســطح
بــاال نگــه دارد ،نشــان دهنــده اقتــدار و توانایــی دولتمــردان
و وزیــر نفــت اســت .امــا بخشــی از حفــظ بــازار و تعییــن
قیمــت بــه اعضــای اوپــک یــا غیــر اوپــک برمــی گــردد و
موضوعــات دیگــری هــم در آن دخیــل اســت.
وی اضافــه کــرد :ممکــن اســت ســرمای هــوا و کمبــود یــا
زیــادی مخــازن کشــورهای مختلــف ،بــر قیمــت نفــت تاثیــر
داشــته باشــد ،امــا در رابطــه بــا افزایــش قیمــت نفــت نــه
اینکــه خوشــبین نباشــم ولــی زمانــی کــه بــه مناســبات
اقتصــادی ،یکســری از معــادالت و نشــانه هــای بــازار نــگاه
مــی کنــم ،فکــر نمــی کنــم بیشــتر از  50دالر کــه در حــال
حاضــر نوســان دارد ،شــود .اگــر بخواهــد اتفاقــی هــم بیفتــد
ظــرف  24مــاه آینــده آن هــم بــا اختــاف بســیار کــم و
شــاید در حــد  4تــا  5دالر خواهــد بــود.
صرامــی بــا بیــان اینکــه تصمیــم اوپــک مــی توانــد موجــب
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افزایــش قیمــت هــا شــود ،امــا ایــن موضــوع بــه مســائل
دیگــری هــم بســتگی دارد ،اظهــار داشــت :درســت اســت
کــه نفــت یــک ابــزار قدرتمنــد اســت امــا تحــت تاثیــر
مســائل زیــادی ماننــد مســائل سیاســی ،ارتبــاط کشــورها
و مســائل اقتصــادی هــم هســت و در مجمــوع بــه مســائل
زیــادی ارتبــاط دارد.
ایــن فعــال بــازار بیــن المللــی فــرآورده هــای نفتــی در
پاســخ بــه اســن پرســش کــه اگــر تصمیــم نشســت الجزایــر
در نشســت آذر مــاه اوپــک قطعــی شــود ،بــاز هــم مــی
توانــد شــوکی را بــه بــازار نفــت بــه لحــاظ افزایــش قیمــت
وارد کنــد ،گفــت :در ســال هــای اخیــر تجربــه نشــان داده
کــه اگــر اوپــک بــدون نتیجــه بــوده باشــد و در واقــع اوپکــی
هــا ناراضــی بیــرون بیاینــد تاثیــر زیــادی بــر قیمــت نمــی
گــذارد امــا زمانــی کــه اوپــک تصمیــم عقالیــی بگیــرد مانند
تصمیمــی کــه در نشســت الجزایــر گرفــت ،غالبــا خبرهــای
خوبــی بــه گــوش اعضــای اوپــک و غیــر اوپــک مــی رســد
و بــازار جهانــی را بــه ســمت یــک بهبــود ســوق مــی دهــد.
صرامــی در ادامــه افــزود :امــا تصمیــم عقالیــی و تصمیمــی
کــه بــر مبنای معــادالت و احتــرام متقابــل باشــد و تصمیمی
کــه بــه عرضــه و تقاضــا و معــادالت صــرف اقتصــادی فکــر
کنــد و اگــر سیاســی کاری و سیاســت زدگــی نشــود ،نــه
تنهــا قیمــت هــا افزایــش پیــدا نمــی کنــد بلکــه تعدیــل
هــم پیــدا نمــی کنــد و حتــی بــه ســوی کاهــش هــای
نامربــوط مــی رود.
وی در مــورد پیــش بینــی اش بــرای افزایــش درآمدهــای
نفتــی ایــران گفــت :مــا همیشــه امیــدوار هســتیم کــه
قیمــت هــا بــه یــک ســرانجام خوبــی برســد .مــا  70تــا
 80دالر را قیمــت خوبــی بــرای نفــت مــی دانیــم ،نــه زیــاد
خطرنــاک اســت و نــه زیــاد پاییــن اســت کــه نتوانــد هزینــه
هــا را جبــران کنــد .امیدواریــم بــه قیمــت  70دالر کــه
قیمــت خوبــی اســت ،نزدیــک شــویم امــا دور از واقعیــت
مــی دانــم کــه امســال یــا شــش مــاه دوم ســال آینــده
میــادی بــه ایــن قیمــت برســیم امــا بــه نظــر مــی رســد
چنــد دالری افزایــش پیــدا کنــد.
صرامــی در ایــن خصــوص کــه درآمدهــای نفتــی ایــران چــه
میــزان افزایــش پیــدا مــی کنــد ،اظهــار داشــت :بــه نظــرم
یــک دالر ضــرب در  5/2میلیــون بشــکه بــه درآمدهــای
ایــران روزانــه افــزوده مــی شــود و اگــر تولیــد نفــت ایــران
بــه  3تــا  4میلیــون بشــکه در روز برســد ،قطعــا کشــورمان
بــه درآمدهــای بیشــتری دســت پیــدا مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی ایران
شــرح  :دکتــر رضــا نیازمنــد کــه مســئولیت تاســیس ســازمان گســترش و مجموعــه هــای بــزرگ صنعتــی را برعهــده داشــته،
در ایــن کتــاب تاریــخ شــکل گیــری صنایــع مهمــی چــون ذوب آهــن اصفهــان ،آلمینیــوم اراک ،مــس سرچشــمه ،نســاجی
قائــم شــهر ،تراکتورســازی  .ماشــین ســازی تبریــز را مــرور مــی کنــد .همچنیــن نیازمنــد از زندگــی خــود بــه ویــژه زندگــی
مدیریتــی اش بــرای خواننــده روایــت مــی کنــد ،و گوشــه هایــی ثبــت نشــده از تاریــخ توســعه صنعتــی ایــران در دهــه  ۱۳۴۰را
روشــن مــی کنــد دوره طالئــی اقتصــاد ایــران کــه در آن مقطــع تجربــه رشــد اقتصــادی دو رقمــی رانیــز تجربــه کــرد.
نویسنده :علی اصغر سعیدی
به روایت رضا نیازمند
موضوع :مدیریت – توسعه صنعتی ایران – تکنوکراسی
ناشر  :انتشارات لوح فکر
تعداد صفحات ۳۱۲:
سال انتشار ۱۳۹۴:

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی  1991644791ایران
تلفن88825110-88305258-021 :
info@fieei.com

