انـرژی
شماره پنجاه چهار  //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و پنج

صادرات؛
موتور اقتصاد ایران
مسعود خوانساری

اقتصــاد ایــران دوران ســختی را پشــت ســر میگــذرد .از ســوی بنگاههــای
تولیــدی بــا مشــکل تأمیــن منابــع مواجهانــد و از طــرف دولــت نیــز در پــی
کاهــش درآمدهــای نفتــی ،قــدرت مالــی ســابق خــود را از دســت داده اســت.
همزمــان اقتصــاد ایــران در رکــود (یــا بــه تعبیــر علمــی تــر ،در دوران رشــد
پاییــن) قــرار دارد .صنایــع کشــور از مشــکالت ناشــی از کمبــود منابــع مالــی
مینالنــد و تــدام ایــن شــرایط در جامعــه ،موجــب بــروز بحــران بیــکاری شــده
اســت .برهمیــن اســاس آنچــه پیــش روی ماســت ،ترکیبــی غریــب و نگــران
کننــده از مشــکالت اقتصــادی بــا رســوبهای اجتماعــی اســت .بــه همیــن
دلیــل بایــد وضعیــت امــروز را نگــران کنندهتــر از هــر دوران دیگــری بدانیــم.
امــا در همیــن شــرایط هــم امیدهــای بســیاری وجــود دارد .اجــرای برجــام و
مذاکــرات موفقیــت آمیــز اقتصــادی و دیپلماتیــک موجــب شــده تــا افقهــای
تــازه ای پیــش روی صاحبــان کســب و کار بــاز شــود .کاالهــای ایرانــی طــی
یــک دهــه پشــت دیــوار تحریمهــای ظالمانــه مانــده بودنــد و امــروز درهــای
اقتصــاد جهانــی بــه روی ایــران بــاز میشــود .در ایــن شــرایط میتــوان امیــد
داشــت کــه صــادرات نیــز دوبــاره رونــق بگیــرد و از ایــن طریــق بخشــی از
دردهــای اقتصــاد ایــران التیــام یابــد .بــه طــور حتــم صــادرات موتــور محــرک
قــوی بــرای اقتصــاد ایــران اســت .البتــه کــه طــی چنــد دهــه ،اقتصــاد ایــران بــه
صــادرات تــک محصولــی یــا چنــد محصولــی کــه خالصــه بــه نفــت ،پتروشــیمی
و کاالهــای ســنتی میشــده ،عــادت کــرده ولــی شــاید امــروز کــه امیدهــا
دوبــاره زنــده شــده ،بتــوان راههــای تــازه ای پیــش روی اقتصــاد ایــران بــاز
شــود .امــا ایــن خواســته تــا چــه انــدازه واقــع بینانــه اســت و موانــع دســتیابی
بــه صــادرات قابــل توجــه کاالهــای ایرانــی چیســت؟
موانــع :طــی ســالهای تحریمهــا ،ارتبــاط اقتصــاد ایــران بــا بازارهــای جهانــی
قطــع شــد .در ایــن دوره زمانــی حتــی بــرای کاالهــای ســنتی ایــران ماننــد
پســته و فــرش هــم رقبــای جــدی تراشــیده شــد و امــروز از هنــد تــا چیــن در
ایــن عرصــه بــا ایــران رقابــت میکننــد .ادامــه در صفحــه 6

روحانی در دیدار موگرینی:

ایران می تواند امنیت انرژی را تامین کند
رییــس جمهــور کشــورمان در دیــدار بــا فدریــکا موگرینــی هماهنــگ کننــده
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا گفــت :ایــران و اتحادیــه اروپــا بــا گســترش
همــکاری هــا بــه عنــوان شــرکای بــزرگ تجــاری و اقتصــادی در منطقــه بــه
شــمار خواهنــد آمــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی در جریــان ایــن
دیــدار اظهــار داشــت :ایــران بــا دارا بــودن منابــع غنــی انــرژی میتوانــد در
بلنــد مــدت امنیــت انــرژی را تأمیــن کــرده و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای خــود
در زمینــه راهآهــن و حمــل و نقــل جــادهای و هوایــی بــه یــک مســیر ترانزیتــی
مطمئــن میــان شــمال و شــرق آســیا بــا اروپــا تبدیــل شــود.
س جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه وجــود نیــروی انســانی تحصیلکــرده و
رییــ 
موقعیــت ایــران در مرکزیــت بــازاری  400میلیــون نفــری در منطقــه ،بــر ضــرورت
توســعه مناســبات تجــاری ،اقتصــادی ،علمــی ،فرهنگــی ،فنــاوری و گردشــگری
ایــران و اتحادیــه اروپــا تأکیــد کــرد.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه جمهــوری اســامی ایــران پــس از برجــام و در
راســتای تامیــن منافــع مشــترک ،آمــاده همــکاری جامــع بــا اتحادیــه اروپــا در
تمامــی زمینههــا اســت ،اظهــار امیــدواری کــرد :ایــران و اتحادیــه اروپــا بتواننــد از
ظرفیتهــا و فرصتــی کــه امــروز در اختیــار دارنــد ،در راســتای توســعه همکاریهــا
و تأمیــن منافــع مشــترک اســتفاده کــرده و تحرکــی در روابــط فیمابیــن ایجــاد

کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در منطقــه کشــورهایی هســتند کــه مردمســاالری
و انتخابــات آزاد را تجربــه نکــرده و بــه نــام اســام ،ســختگیریهایی را اعمــال
میکننــد کــه بــا اصــول انســانی و حقــوق شــهروندان بــه ویــژه حقــوق زنــان در
تعــارض اســت ،گفــت :جمهــوری اســامی ایــران آمادگــی دارد تــا در راســتای
ترویــج حقــوق شــهروندی در جوامــع منطقــه ،همکاریهــای گســتردهای را بــا
اتحادیــه اروپــا داشــته باشــد.
روحانــی ادامــه داد :آمــاده گســترش همــکاری بــا اروپــا بــرای ترویــج
حقــوق شــهروندی در منطقــه هســتیم.
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز هرگونــه حمایــت از تروریســم بــه
معنــای امیــد دادن بــه تروریســتها در منطقــه و جهــان اســت ،گفــت :اگــر
اتحادیــه اروپــا بــه هــر دلیــل مایــل بــه اســتفاده از حضــور نظامــی خــود بــرای
برخــورد بــا تروریس ـتها در منطقــه نیســت ،اســتفاده از قــدرت سیاســی بــرای
اعمــال فشــار بــه حامیــان منطقــهای تروریســتها و قطــع کمکهــا بــه آنــان
اثــرات قابــل توجهــی در مبــارزه بــا تروریســم بــر جــای خواهــد گذاشــت.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد اقدامــات تروریســتی در ســوریه و عــراق را بــه
عنــوان خطــری بــزرگ بــرای همــه ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

ایــران در زمینــه تبــادل بــرق بــا کشــورهای
منطقــه گفــت مشــروح خبــر

انـرژی
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ـد
ـی تولیـ
ـادر تخصصـ
ـرکت مـ
ـی شـ
ـال بدهـ
انتقـ
اخبار کوتاه
نیــروی بــرق حرارتــی بــرای اجــرای طــرح
نقشــه راه  ۱۴۰۴صنعــت بــرق تدویــن شــد هــای ســرمایه گــذاری مشــروح خبــر

ـن
ـرژی را تامیـ
ـت انـ
ـد امنیـ
ـی توانـ
ـران مـ
ایـ
کنــد رییــس جمهــور کشــورمان در دیــدار بــا توســعه روابــط بانکــی تهران-پکن/بانــک مشــروح خبــر
ـران در اراک
ـیدی ایـ
ـروگاه خورشـ
ـن نیـ
بزرگتریـ
ـران در جریــان
ـی در راه ایـ
ـون یوآنـ
فدریــکا موگرینــی هماهنــگ کننــده سیاســت  ۱۸تریلیـ
ـد مشــروح خبــر
ـاح شـ
ـت افتتـ
ـدرت رقابـ
ـی قـ
ـل از ارز دو نرخـ
ـت حاصـ
مذاکــرات پســابرجام بیــن بانــک مرکــزی بــا ســایر رانـ
خارجــی اتحادیــه اروپــا گفــت مشــروح خبــر
بانکهــای جهــان ،طرفهــای شــرق آســیا جــزو بازرگانــان را میگیــرد مشــروح خبــر
ارمنســتان خواســتار افزایــش واردات گاز از
ـتند بانکهایــی هســتند کــه مشــروح خبــر
ـز هسـ
ـورت گریـ
ـران مشـ
ـای ایــ
دولتهـ
امضــای  9تفاهمنامــه اقتصــادی بیــن ایــران – ایــران شــد مشــروح خبــر
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان
ـک مشــروح خبــر
فراوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا اشــاره آذربایجــان خواســتار تســریع در ســاخت بلژیـ
معطلــي تعامــل بانكــي بــا جهــان پشــت در
بــه ابالغیــه وزیــر نفــت مبنــی بــر خریــد خــوراک مشــترک نیــروگاه بــا ایــران شــدرئیس
بزرگتریــن تولیــد کننــده بــرق جمهــوری دعــوت اوپــک از  ۱۲کشــور غیراوپکــی بــرای اســتانداردها مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
آذربایجــان (او جــی اس ســی) گفــت ،مشــروح اجــاس فریــز نفتیمشــروح خبــر
محورمذاکــرات نفتــی ایران-شــل/امضای
شــهدای نیــروگاه دبیــس بــه عنــوان خبــر
شــهدای اقتصــاد مقاومتــی معرفــی شــوند

مدیرعامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات
آب و بــرق ایــران (صانیــر) خواهــان آن اســت کــه
شــهدای گرانقــدر حادثــه تروریســتی مشــروح

خبــر

ــ ؛ پیشــران رشــد اظهــارات
صادراتــ
رئیسجمهــوری در مراســم بزرگداشــت روز
صــادرات به نســبت آنچــه از بیشــتر سیاســتمداران
شــنیده و میشــنویم ،مشــروح خبــر

مقامهــای بلندپایــه اوپــک بــه توافــق بهرهبــرداری از نیروگاههــای خورشــیدی
ـان
ـا پایـ
ـگاوات تـ
ـش از  ۱۰مـ
ـت بیـ
ـا ظرفیـ
نرســیدند منابــع ســازمان کشــورهای صــادر بـ
ـال اولیــن نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتــی
کننــده نفــت (اوپــک) گفتنــد کــه مقــام هــای سـ
ها مذاکــرهبلندپایــه ایــن ســازمان پــس از ســاعت
در مشــروح خبــر

کشــور بــا حضــور وزیــر نیــرو در اراک بــه
بهرهبــرداری رســید و تــا مشــروح خبــر

ـرزاد اولیــن قــرارداد نفتــی بــا انگلیســیها
ـی فـ
ـدان نفتـ
ـعه میـ
ـرارداد توسـ
ـای قـ
امضـ
مشــروح خبــر
 Bتــا چهــار مــاه آیندهمشــروح خبــر

ـکاری همــکاری دانمــارک و ایــران بــرای تولیــد
ـترش همـ
ـر گسـ
ـک بـ
ـوری چـ
ـران و جمهـ
ایـ
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رئیس هیئت مدیره اتحادیه
صادرکنندگان فراوردههای نفت و گاز:

دولتهای ایـــــران
مشورت گریز هستند
جهــان بدانیــم ،افــزود :اگــر بــه طــور جــدی بــا تروریسـتها
در منطقــه مبــارزه نشــود ،در آینــده شــاهد چنــد دولــت و
حکومــت تروریســتی در منطقــه و شــمال آفریقــا خواهیــم
بــود کــه در آن صــورت مبــارزه بــا آنهــا بســیار دشــوار اســت.
وی اولویــت اصلــی در ســوریه و عــراق را مبــارزه بــا تروریســم
دانســت و خاطــر نشــان کــرد :برقــراری امنیــت ،مبــارزه بــا
تروریس ـتها ،یکپارچگــی ،تمامیــت ارضــی و تأمیــن آینــده
ســوریه تنهــا بــا رأی و نظــر مــردم بــرای مــا حائــز اهمیــت
اســت.
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر ضــرورت همــکاری ایــران و
اتحادیــه اروپــا در راســتای حــل مشــکالت منطق ـهای بــرای
تســریع در رســیدن بــه امنیــت در منطقــه ،گفــت :همــه
بایــد بداننــد حــل مســأله ســوریه راه حــل نظامــی نداشــته و
بایــد بــا روش هــای سیاســی حــل و فصــل شــود کــه در ایــن
راســتا فعــال شــدن بیشــتر اتحادیــه اروپــا در راســتای ایجــاد
امنیــت و آرامــش در ســوریه بــا همــکاری کشــورهای منطقــه
تأثیرگــذار خواهــد بــود.
رییـس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه اوضــاع نابســامان
مــردم و آوارگان در ســوریه و یمــن بــر ضــرورت گســترش
تــاش همــه کشــورها بــرای رســاندن کمکهــای
انساندوســتانه از جملــه آب ،غــذا ،پوشــاک و دارو بــه آنــان
تأکیــد کــرد.
افزایش 43درصدی روابط تجاری اروپا با ایران
بــر اســاس ایــن گــزارش هماهنــگ سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه
توافــق هســتهای ایــران و  5+1فضــای مناســب را بــرای
توســعه همکاریهــای متقابــل بــه وجــود آورده اســت،
گفــت :اتحادیــه اروپــا متعهــد بــه اجــرای تعهــدات برجــام و
مصمــم بــه گســترش همکاریهــای اقتصــادی بــا ایــران در

راســتای تأمیــن منافــع مشــترک اســت.
فدریــکا موگرینــی بــا بیــان اینکــه روابــط تجــاری و
اقتصــادی ایــران و اتحادیــه اروپــا طــی یــک ســال گذشــته
 43درصــد افزایــش یافتــه و بســیاری از بانکهــای اروپایــی
آمــاده آغــاز فعالیــت خــود در ایــران هســتند ،خاطــر نشــان
کــرد :امــروز شــاخصهای خوبــی همچــون رســیدن ســقف
صــادرات نفــت ایــران بــه میــزان پیــش از دوران تحریمهــا،
در همکاریهــای متقابــل ایــران و اتحادیــه اروپــا نمایــان
شــده و بایــد بــه مــردم اطمینــان دهیــم کــه دیپلماســی در
امضــاء و اجــرا دارای دســتاورد اســت.
وی ادامــه داد :روابــط مــردم ایــران و اتحادیــه اروپــا دارای
ســوابق تاریخــی مثبتــی اســت کــه بایــد از آن در راســتای
توســعه مناســبات و همکاریهــا در بخشهــای مختلــف
تجــاری ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،علمــی ،فنــاوری ،آموزشــی و
گردشــگری اســتفاده کنیــم.
هماهنــگ کننــده سیاســت خارجــی همچنیــن بــا تأکیــد
بــر ضــرورت همــکاری اتحادیــه اروپــا بــا ایــران در زمینــه
حــل و فصــل مســایل و بحرانهــای منطقــهای ،از جملــه
بحــران ســوریه ،اظهــار داشــت :مطمئن ـاً تجربــه دیپلماســی
میتوانــد در حــل و فصــل دیگــر مســایل از جملــه مســأله
ســوریه و یمــن نیــز موفــق باشــد.
موگرینــی بــا اشــاره بــه ضــرورت مبــارزه بــا گروههــای
تروریســتی از جملــه داعــش و النصــره ،آنهــا را تهدیــدی
علیــه جهــان دانســت و خاطــر نشــان کــرد :اتحادیــه اروپــا
نیازمنــد همــکاری ایــران بــه عنــوان قدرتــی کلیــدی و مهــم
در راســتای حــل و فصــل مســایل و معضــات منطقــهای
اســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ارســال کمکهــای انساندوســتانه
بــه مــردم ســوریه و یمــن ،گفــت :بایــد دسترســی بــه
کمکهــای بشردوســتانه تســهیل شــود.

رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان فراوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا اشــاره بــه ابالغیــه وزیــر نفــت
مبنــی بــر خریــد خــوراک بــا ارز آزاد و همچنیــن افزایــش
قیمــت خــوراک اظهــار کــرد :مــا انتظــار داریــم بخــش دولتی
قبــل از اتخــاذ تصمیــم جدیــد از نظــرات بخــش خصوصــی
نیــز اســتفاده کننــد .دولتهــای مــا مشــورت گریــز هســتند
و امیدواریــم ایــن موضــوع در آینــده رفــع شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،فــرزان گلچیــن در نشســت خبــری کــه
ظهــر امــروز برگــزار شــد بــا اشــاره بــه فعالیــت اتحادیــه
صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی اظهــار
کــرد :ایــن اتحادیــه دارای  ۳۲۰عضــو اســت و اعضــای آن
شــامل شــرکتهای بازرگانــی کوچــک ،متوســط و بــزرگ
میشــوند .شــرکتهای بــزرگ شــامل پتروشــیمی اراک،
پتروشــیمی شــازند ،پتروشــیمی زاگــرس ،پتروشــیمی
برزویــه ،پتروشــیمی فنــاروان چهــار شــرکت اصلــی نفــت
پاســارگاد ،ســپاهان ،ایرانــول و پــارس مــی شــود..
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان فراوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ادامــه داد :در برخــی مواقــع شــاهد
بخشــنامههایی هســتیم کــه دولــت بــرای گــذر از یــک
مشــکل و مرحلــه و ورود بــه مرحلـهای دیگــر ابــاغ میکنــد
کــه ایــن بخشــنامههای بخــش خصوصــی را بــا چالشهایــی
مواجــه میکنــد .در ایــن مواقــع بخــش خصوصــی در جهــت
اصــاح نســبی قوانیــن اقــدام میکنــد زیــرا منافــع ملــی
اولویــت ایــن بخــش اســت و تــا جایــی در جهــت اصــاح
ایــن قوانیــن گام برمیداریــم کــه تولیــد کشــور دچــار
رخــوت نشــود.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان فراوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ادامــه داد :هنگامــی کــه قیمــت
نفــت افزایــش پیــدا میکنــد بالفاصلــه روی قیمــت خریــد
مــا تاثیــر میگــذارد امــا هنگامــی کــه قیمــت نفــت کاهــش
پیــدا میکنــد چندمــاه طــول میکشــد تــا روی قیمــت
خریــد مــا تاثیــر بگــذارد .شــعار تســریع صــادرات و اقتصــاد
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مقاومتــی لقلقــه زبــان مــا شــده و در عمــل کاری انجــام
نمیدهیــم.
گلچیــن بــا انتقــاد از نحــوه تصمیمگیــری در بخــش دولتــی
اظهــار کــرد :توقــع مــا ایــن اســت کــه در جلســاتی کــه قــرار
اســت تصمیمــی تصویــب شــود نظــر بخــش خصوصــی را
هــم بپرســند مــا بــا یکسانســازی ارز مشــکلی نداریــم و
ایــن اتفــاق نهایتــا بایــد رخ دهــد امــا در مــورد افزایــش
قیمتهــا بایــد بیشــتر صحبــت شــود .قیمــت برخــی از
فراوردههــا هــم در بخــش تولیــد و هــم در بخــش صــادرات
بایــد افزایــش پیــدا میکــرد و مــا بــه ایــن بخشهــا
اعتراضــی نداریــم امــا جایــی کــه حــق تولیــد کننــدگان و
صادرکننــدگان را پایمــال شــود را پیگیــری خواهیــم کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصــی و دولــت دو نقطــه
مقابــل هــم نیســتند ،گفــت :آقــای زنگنــه یــک فــرد بــا
ســابقه در بخــش نفــت اســت مــا نســبت بــه یــک ســری از
تصمیمــات وزیــر نفــت انتقــاد داریــم امــا ایــن بــه ایــن معنی
نیســت کــه دو نقطــه مقابــل هــم هســتیم .چانــه زدن دلیــل
بــر تقابــل نیســت .یــک نفــر ممکــن اســت حــرف اشــتباهی
بزنــد و مــا نمیتوانیــم بگوییــم حــق نــداری حــرف بزنــی،
دولتهــای مــا مشــورت گریــز هســتند و امیــدوارم ایــن
مشــکل در آینــده برطــرف شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان فراوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ادامــه داد :کــدام بخــش خصوصــی
واقعــی از رانــت اســتفاده کــرده اســت .افــرادی کــه از
رانــت کلــی و جانــدار در کشــور اســتفاده کردهانــد بخــش
خصوصــی واقعــی نبــوده انــد.
گلچیــن در ادامــه در مــورد حجــم کل صــادرات فرآوردههــای
نفتــی اظهــار کــرد :حجــم کل صــادرات کاالهــای غیرنفتــی
کشــور در شــش مــاه نخســت ســال جــاری  ۲۱میلیــارد و
 ۷۰۰میلیــون دالر بــود کــه از ایــن میــزان  ۱۶میلیــارد و ۱۴
میلیــون دالر مربــوط بــه بخــش پتروشــیمی و فرآوردههــای
نفتــی بــوده اســت .صــادرات ایــران بــه صــورت حجمــی
رشــد داشــته امــا بــا توجــه بــه رشــد قیمــت نفــت ۱۲ ،تــا
 ۱۵درصــد ارزش صــادرات کاهــش داشــته اســت.
در ادامــه ایــن نشســت اســامی ،نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت ،گاز و
پتروشــیمی بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصــی از هیــچ
رانتــی اســتفاده نمــی کنــد افــزود :واحدهــای تولیــد کننــده
بخــش دولتــی از رانــت اســتفاده میکننــد و از انجایــی کــه
پشتشــان گــرم اســت وارد بــازار رقابتــی نمیشــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

درخواست مدیرعامل صانیر:

شهدای نیروگاه دبیس به عنوان شهدای
اقتصاد مقاومتی معرفی شوند
تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات آب و بــرق ایــران (صانیــر) خواهــان آن اســت کــه
شــهدای گرانقــدر حادثــه تروریســتی نیــروگاه دبیــس عــراق
بایــد بــه عنــوان ســفیران اقتصــادی ایــران و «شــهدای
اقتصــاد مقاومتــی» بــه جهانیــان شناســانده شــوند.
بــه گــزارش ایرنــا ،گــروه تروریســتی داعــش روز جمعــه
گذشــته (ســی ام مهرمــاه) بــه نیــروگاه «دبیــس» کرکــوک
عــراق یــورش بــرد و شــماری غیرنظامــی کشــته و مجــروح
شــدند .در ایــن حادثــه چهــار تــن از کارکنــان ایرانــی ایــن
نیــروگاه شــهید و چهــار تــن مجــروح شــدند و پیکــر مطهــر
شــهدا روز یکشــنبه(دیروز) روانــه موطــن و زادگاهشــان شــد.
در همیــن پیونــد« ،بهمــن صالحــی» مدیرعامــل شــرکت
صانیــر در گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا
درخواســت ایــن کــه ایــن شــهدای گرانقــدر بایــد بــه عنــوان
«شــهدای اقتصــاد مقاومتــی» شــناخته شــوند ،تاکیــد کــرد،
وجــود چنیــن افــرادی بــه توســعه اقتصــادی جــدی کشــور،
توســعه اشــتغال و گســترش روابــط سیاســی و اقتصــادی
ایــران و ســایر کشــورها مــی انجامــد.
وی بــه خــروج همــه  140نیــروی انســانی فنــی و کارشناســان
شــرکت صانیــر از خــاک عــراق در پــی حادثــه یــاد شــده
اشــاره کــرد و گفــت :در شــرایطی کــه امنیــت جانــی ایــن
افــراد فراهــم نباشــد ،ادامــه فعالیــت آنــان در ایــن کشــور
بــه مصلحــت نیســت و عــاوه بــر آن ،عراقــی هــا نیــز بایــد از
ادامــه ایــن طــرح هــا و پــروژه هــای اقتصــادی کــه بــا شــرایط
موجــود تنهــا اتــاف منابــع اســت ،بپرهیزنــد.
بــه گفتــه صالحــی ،هیــچ یــک از افــرادی کــه در صحنــه
مذکــور حضــور داشــتند ،روحیــه ادامــه فعالیــت ندارنــد و در
صــورت تامیــن امنیــت در عــراق ،بایــد بــه بازســازی روحــی
و روانــی آنــان یــا تغییــر ترکیــب نیــروی انســانی متخصــص
حاضــر در پــروژه هــای ایــن کشــور همــت گماشــت.
وی بــا تقدیــر از تــاش هــای لحظــه بــه لحظــه و مجدانــه
وزیــر نیــرو در پیگیــری حادثــه ،ابــراز امیــدواری کــرد بــا

برگــزاری مراســم تجلیــل از شــهدای یــاد شــده ،ضمــن
التیــام آالم بازمانــدگان ،بــه همــه آنانــی کــه از ایــن پــس
مــی خواهنــد در ایــن عرصــه بــه فعالیــت بپردازنــد ،قــوت
قلــب و عــزت نفــس داده شــود.
مدیرعامــل صانیــر ادامــه داد :بــه ایــن منظــور ،همــه دســتگاه
هــای متولــی بایــد بــه یــاری وزارت نیــرو بشــتابند.
وی در ادامــه بــه دیــدار ســال گذشــته معــاون وزیــر بــرق
عــراق از شــرکت صانیــر اشــاره کــرد کــه مســووالن عراقــی
بــرای تامیــن امنیــت نیروهــای ایرانــی بــه صــورت شــفاهی
اطمینــان خاطــر دادنــد.
صالحــی تاکیــد کــرد ،بــا حادثــه تروریســتی پیــش آمــده،
از ایــن پــس بایــد ضمانــت هــای اجرایــی بیشــتر همــراه بــا
بازرســی هــای نوبــه ای در دســتور کار قــرار گیــرد.
مدیرعامــل صانیــر خواســتار آن شــد تــا دســتگاه هــای حرفــه
ای امنیتــی کشــور نیــز در ایــن زمینــه بــه یــاری و مشــاوره
صانیــر بپردازنــد تــا دچــار افــراط یــا تفریــط در ممیــزی های
خــود نشــده و وازدگــی ایــن شــرکت را از بازارهــای هــدف
خــود بــه دنبــال نداشــته باشــد.
صالحــی همچنیــن خواســتار نقــش آفرینــی جــدی تــر
دســتگاه هــای بیمــه گــذار و صنــدوق ضمانــت اجرایــی
صــادرات در ایــن عرصــه هــا شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــهدای ایــن حادثــه تروریســتی «مصیــب
قنبــری» از اســام آبــاد غــرب« ،نعمــت اهلل رضایی» از شــازند
اراک« ،کــوروش قــوی دل» از تالــش و «حســن عبدالونــد» از
لرســتان هستند.
چهــار تــن از مجروحــان ایــن عملیــات تروریســتی نیز شــامل
«وحیــد یــاوری» از کرمانشــاە« ،خدر شــفیعی» از کرمانشــاە،
«احمــد جهانگیــرزادە» از ارومیــه و «اکبــر حســنی» از
اردبیــل روز شــنبه گذشــته پــس از ورود بــه کشــورمان در
بیمارســتان هــای ســنندج و مریــوان بــرای ادامــه درمــان
بســتری شــدند.

انـرژی
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مقامهای بلندپایه اوپک به توافق
نرسیدند

منابــع ســازمان کشــورهای صــادر کننــده نفــت (اوپــک)
گفتنــد کــه مقــام هــای بلندپایــه ایــن ســازمان پــس از
ســاعتها مذاکــره در نشســت روز جمعــه (هفتــم آبــان
مــاه) ویــن بــرای تعییــن جزئیــات طــرح کاهــش تولیــد
نفــت ،بــه توافــق دســت نیافتنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رویتــرز گــزارش داد کــه ایــن
مقامهــای بلنــد پایــه مطابــق برنامــه از پیــش طراحــی
شــده ،امــروز شــنبه (هشــتم آبــان مــاه) بــا نماینــدگان
کشــورهای تولیــد کننــده غیرعضــو اوپــک کــه ایــن
ســازمان از آنهــا بــرای محــدود کــردن عرضــه ،درخواســت
همــکاری کــرده اســت ،جلســه خواهنــد داشــت.
کشــورهای غیــر عضــو اوپــک شــامل روســیه ،قزاقســتان،
مکزیــک ،عمــان ،جمهــوری آذربایجــان ،برزیــل و بولیــوی،
نماینــدگان خــود را بــرای شــرکت در نشســت روز شــنبه
بــه ویــن فرســتادهاند.
نشســت کمیتــه بلندپایــه کارشناســان دوبــاره در ٢٥
نوامبــر (پنجــم آذر مــاه) در ویــن پیشــاپیش نشســت
آینــده وزیــران اوپــک در  ٣٠نوامبــر ( ١٠آذر مــاه) بــرای
نهایــی کــردن ســهمیههای هــر کشــور تشــکیل خواهــد
شــد.
یــک منبــع آگاه اوپــک گفــت کــه ایــن کمیتــه روز شــنبه
بــه مذاکــرات بــا نماینــدگان کشــورهای غیرعضــو اوپــک
ادامــه خواهــد داد .مذاکــرات روز جمعــه (هفتــم آذر مــاه)
بــه نتیجــه نرســید و مــا بــه امیــد نشســت بعــدی در ٢٥
نوامبــر بــرای نهایــی کــردن ســهمیههای هــر کشــور
هســتیم.
کمیتــه بلندپایــه بــه طــور عمــده متشــکل از نماینــدگان

کشــورهای عضــو اوپــک در هیــات عامــل ایــن ســازمان و
همچنیــن مقامهــای هــر کشــور اســت کــه بــه وزیــران
نفــت و انــرژی کشــورهای خــود گــزارش مــی دهنــد.
رویتــرز مدعــی شــد در مذاکــرات روز جمعــه کــه بیــش
از  ١١ســاعت طــول کشــید ،از آنجــا کــه ایــران خواســتار
معافیــت از ســهمیه بنــدی بــود ،کمیتــه بلندپایــه بــه
توافقــی دســت نیافــت.
ایــن در حالیســت کــه اوپــک در توافــق  ٢٨ســپتامبر
(هفتــم مهــر مــاه) الجزیــره ،بــا معافیــت از کاهــش تولیــد
کشــورهایی ماننــد ایــران ،لیبــی و نیجریــه کــه تولیــد آنهــا
بــه علــت اعمــال تحریــم هــا یــا درگیــری هــای داخلــی
پائیــن آمــده اســت ،موافقــت کــرده بــود.
بغــداد دومیــن تولیــد کننــده عمــده اوپــک نیــز هفتــه
گذشــته اعــام کــرد کــه تولیــد خــود را کاهــش نخواهــد
داد و بایــد از هــر گونــه توافــق در بــاره محــدود کــردن
تولیــد معــاف شــود زیــرا بــه درآمــد صــادرات نفــت بــرای
نبــرد بــا گــروه تروریســتی داعــش نیــاز دارد.
اوپــک مــاه گذشــته (هفتــم مهــر مــاه) در الجزیــره در بــاره
کاهــش تولیــد نفــت خــام و رســاندن آن بــه دامنــه ٣٢
میلیــون و  ٥٠٠هــزار تــا  ٣٣میلیــون بشــکه در روز بــه
توافــق رســید کــه نخســتین توافــق اوپــک در بــاره کاهــش
تولیــد از ســال  ٢٠٠٨بــه ایــن ســو بــه منظــور بهبــود
قیمــت هــای نفــت بــه شــمار مــی رود.
ایــن در حالیســت کــه دیگــر مقــام هــای اوپــک از جملــه
محمــد بارکینــدو ،دبیــر کل ایــن ســازمان ،همچنــان بــه
رســیدن بــه توافــق میــان اعضــای ایــن ســازمان امیــدوار
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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شــركتهاي اتريشــي بــا ايــران و ســرمايهگذاري در كشــور
مــا فضاســازيهاي الزم را انجــام بدهيدبــازار اروپــا ديگــر
نميتوانــد جوابگــوي همــه نيازهــاي تجــار باشــد ،آنهــا بايــد
بازارهــاي جديــدي را پيــدا كننــد ،ايــران در ايــن زمينــه
بســيار ميتوانــد ،مفيــد باشــد چــرا كــه هــاب منطقــه
اســت و در صــورت ســرمايهگذاري در كشــور مــا صــادرات
بــه بــازار كشــورهاي همســايه نيــز ممكــن خواهــد شــد.

در ديدار رييس دوم پارلمان اتريش
با مقامات صنعتي و تجاري ايران
بررسي شد
اتريــش از اعضــاي كليــدي اتحاديــه اروپاســت و مشــتاق
اســت ،تعامــات گســتردهتري را بــا فعــاالن تجــاري ايــران
آغــاز كنــد .ايــن كشــور ،كوچــك امــا از نظــر اقتصــادي
بســيار قــوي اســت .ايــن در شــرايطي اســت كــه بــه گفتــه
رييــس دوم پارلمــان اتريــش ،جمعيــت 8.5ميليــون نفــري
آن پاســخگوي فعاليــت شــركتهاي صنعتــي كشــورمان
نيســت ،بــه هميــن دليــل در خــارج از كشــور فعاليتهــاي
گســتردهيي داريــم بهطــوري كــه 60درصــد از توليــد
ناخالــص ملــي اتريــش حاصــل فعاليــت در خــارج از كشــور
اســت .در ايــن ميــان ،ايــران از جنبههــاي مختلــف بــراي
اتريشــيها كشــور جذابــي اســت؛ ضمــن اينكــه روابــط
حســنهيي نيــز بيــن دو كشــور وجــود داشــته اســت كــه
همكاريهــاي آتــي را راحتتــر ميكنــد .در ايــن راســتا،
رييــس دوم پارلمــان اتريــش بــه ايــران ســفر كــرده تــا
در ديــدار بــا مســووالن اقتصــادي كشــور ،ضمــن ابــراز
عالقهمنــدي كشــورش از تعامــل بــا ايــران ،نماينــده
اتحاديــه اروپــا در ابــراز ايــن عالقهمنــدي نيــز باشــد .بــه
گفتــه اتريش ـيها ،توســعه روابــط بــا ايــران بــراي اتريــش
و اتحاديــه اروپــا پيشــنهاد بســيار خوبــي اســت كــه نــه
تنهــا در بعــد اقتصــادي ،بلكــه تعامــل دوســتانه بــا ايــران
در همــه جوانــب ميتوانــد مدنظــر قــرار بگيــرد .در ايــن
زمينــه در ديــدار مســووالن دو كشــور يــك نكتــه مهــم در
ازســرگيري روابــط بــه ويــژه در حــوزه بانكــي مطــرح شــد.
اينكــه بانكهــاي اروپــا پيشــنهاد دادهانــد كــه بانكهــاي
ايرانــي در كشــورهاي اروپايــي شــعبه دايــر كننــد تــا از ايــن
طريــق ،موانــع موجــود بــر ســر راه تعامــات بانكــي اندكــي
كمتــر شــود ،زيــرا بــه نوعــي ميانبــر ايــران بــراي رابطــه
بانكــي بــا اروپاســت.
تاسيس شعبه بانكها در اروپا
در ايــن راســتا قائممقــام وزيــر صنعــت و رييــس ســازمان
توســعه تجــارت بــا تاكيــد بــر لــزوم توســعه روابط تجــاري و
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ميانبر ايران براي رابطه بانكي با اروپا
اقتصــادي ايــران و اتريــش گفــت :طــي چنــد هفتــه گذشــته
تعــدادي بانــك جديــد روابــط خــود را بــا بانكهــاي
ايرانــي شــروع كردهانــد ،بــه تازگــي هــم وزيــر صنعــت
مالــزي رســما اعــام كــرد كــه بانكهــاي آن كشــور
روابطشــان را بــا ايــران از ســر ميگيرنــد ،باقــي كشــورها
هــم بــه هميــن ترتيــب ايــن روابــط را آغــاز كردهانــد.
البتــه بعضــي كشــورهاي اروپايــي بــراي توســعه روابــط بــا
ايــران ،بانكهايــي را معرفــي كردهانــد كــه كمتــر بــا
امريــكا رابطــه دارنــد يــا پيشــنهاد دادهانــد كــه بانكهــاي
ايرانــي در كشــورهاي اروپايــي شــعبه دايــر كننــد تــا از
ايــن طريــق موانــع موجــود بــر ســر راه تعامــات بانكــي
اندكــي كمتــر شــود زيــرا بــه نوعــي ميانبــر ايــران بــراي
رابطــه بانكــي بــا اروپاســت .مجتبــي خســروتاج در ديــدار
بــا «كارل هاينــس كپــف» رييــس دوم پارلمــان جمهــوري
اتريــش گفــت :توســعه همــكاري ايــران و اتريــش سياســت
كالنــي اســت كــه در مالقــات رييسجمهــوري اتريــش
بــا مقــام معظــم رهبــري بــر آن تاكيــد شــده ،بــه هميــن
دليــل مــا مصمــم بــه بهبــود تــراز تجاريمــان بــا اتريــش
هســتيم .وي بــا تاكيــد بــر اينكــه بايــد تــوازن تجــاري
دو كشــور حفــظ شــود و صــادرات ايــران بــه اتريــش هــم
افزايــش يابــد ،خاطرنشــان كــرد :اكنــون نــگاه اصلــي كشــور
مــا بــر توســعه همكاريهــاي فنــي و تكنولوژيكــي اســت؛
مــا در بخــش توليــد موفــق شــدهايم ســرمايهگذاريهاي
زيــادي را انجــام بدهيــم امــا اكنــون نيــاز بــه ارتقــاي فنــي و
دانــش تكنولوژيكــي توليداتمــان داريــم ،لــذا از شــركتهاي
اتريشــي ميخواهيــم كــه در ايــن زمينــه در ايــران فعاليــت

كننــد .خســروتاج مــروري هــم بــر روابــط كنونــي ايــران و
اتريــش كــرد و افــزود :هماكنــون همكاريهــاي دو كشــور
در بخــش دانشــگاهي و تكنولوژيهــاي موثــر در حــال
انجــام و پيشــرفت اســت ،اميــدوارم در زمينــه صنعــت
توريســم هــم ايــن روابــط بيــش از پيــش توســعه يابــد .وي
بــا بيــان اينكــه ايــران هماكنــون شــاهد حضــور گســترده
گردشــگران خارجــي و هياتهــاي تجــاري اســت ،تاكيــد
كــرد :ســرمايهگذاري در ســاخت هتــل و توريســم بــا توجــه
بــه نيــاز كشــور مــا بســيار ســودآور اســت و از فعــاالن
اقتصــادي اتريــش هــم دعــوت ميكنيــم در ايــن زمينــه
فعاليــت كننــد.
ايجاد خط اعتباري يك ميليارد دالري
ايــن مســوول كشــور افــزود :مــا بــراي تجــارت روزمــره خيلي
مشــكلي نداريــم امــا وقتــي صحبــت از پوشــش بيمهيــي،
ايجــاد خــط اعتبــاري و ...ميشــود ،حضــور بانكهــاي
بــزرگ ضــروري اســت .وي در مــورد روابــط بانكــي ايــران
و اتريــش نيــز يــادآور شــد :آژانــس اعتبــاري اتريــش يــك
ميليــارد دالر خــط اعتبــاري جديــد بــراي توســعه روابــط
بــا ايــران ايجــاد كــرده اســت امــا اگــر بانكهــاي بــزرگ
نياينــد ،چطــور ميتوانيــم از ايــن خــط اعتبــاري اســتفاده
كنيــم؟ وي اضافــه كــرد :هــر كشــوري كــه ســريعتر بــراي
بهبــود روابــط بانكــي اقــدام كنــد از شــانس بيشــتري بــراي
توســعه تجــارت بــا ايــران برخــوردار اســت .قائممقــام
وزيــر صنعــت خطــاب بــه رييــس دوم پارلمــان اتريــش
اظهــار داشــت :در برگشــت بــه كشــورتان بــراي همــكاري

ايران فاكتور ثباتبخش در منطقه
بــه گــزارش «تعــادل» در ادامــه ايــن جلســه «كارل هاينــس
كپــف» رييــس دوم پارلمــان جمهــوري اتريــش گفــت:
نقشــه راه تجــاري ايــران و اتريــش بســيار متفكرانــه تهيــه
شــده امــا اكنــون آنچــه مهــم اســت اينكــه مــا بايــد ايــن
تفكــر و نقشــه راه را جامــه عمــل بپوشــانيم و بســتر را بــراي
ابتــكار عمــل شــركتها ،بخــش خصوصــي و اتاقهــاي
بازرگانــي دو كشــور فراهــم كنيــم .وي افــزود :ايــران فاكتــور
ثباتبخــش در منطقــه اســت؛ اگــر كشــورهاي منطقــه را
مــد نظــر قــرار بدهيــم ،درمييابيــم كــه ايــران از نظــر
انســاني ،ژئوپليتيكــي ،اقتصــادي ،امنيتــي و ...يكــي از
عوامــل صلحبخــش بــه شــمار مـيرود و همــكاري بــا ايــران
در هميــن راســتا هدفگــذاري خواهــد شــد.
اتريش تجارت با ايران را گارانتي ميكند
در ادامــه ايــن جلســه ســفير اتريــش در تهــران بــا تاكيــد بــر
اينكــه بانــك ناظــر بــر صــادرات و واردات اتريــش تجــارت
بــا ايــران را گارانتــي ميكنــد ،يــادآور شــد :پيــش از ســفر
رييــسكل بانــك مركــزي ايــران بــه اتريــش در اوايــل
مهرمــاه امســال ،پوشــش اعتبــاري ايــن بانــك بــراي ايــران
230ميليــون دالر بــود كــه بعــد از ايــن ســفر ايــن پوشــش
تــا يــك ميليــارد دالر افزايــش يافــت .وي بــا بيــان اينكــه از
طــرف اتريــش هــم بــراي توســعه روابــط بــا ايــران تحركاتــي
در حــال انجــام اســت ،اضافــه كــرد :برخــي بانكهــاي
كوچــك اتريشــي هــم در ســالهاي اخيــر قراردادهــاي
شــركتهاي ايرانــي را ضمانــت كردهانــد؛ ضمــن اينكــه
بانــك رايفايــزن اتريــش بــه زودي شــعبهيي در ايــران دايــر
ميكنــد .ســفير اتريــش در تهــران اظهــار داشــت :بانــك
رايفايــزن بــراي تبييــن ارتبــاط بهتــر بــا بانكهــاي ايرانــي
دورههــاي آموزشــي را هدفگــذاري و اجــرا كــرد و پــس
از لغــو ســفر نماينــدگان بانكهــاي ايرانــي بــه اتريــش
همچنــان بــر اعــزام ايــن هيــات بــه اتريــش مصــر اســت.
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صادرات؛ موتور اقتصاد ایران

بنابرایــن بازارهــای انحصــاری کاالهــای مرغــوب ســنتی
ایــران از بیــن رفــت.
از ســوی دیگــر در اثــر همیــن تحریمهــا و عــدم دســتیابی
صنایــع و تولیــد ایــران بــه تکنولوژیهــای روز ،ســطح
کیفــی تولیــد کاال در کشــور نیــز دچــار افــت شــد .ایــن
چنیــن اســت کــه بازارهــای منطقــه ای ماننــد عــراق نیــز از
دســت کاالهــای ایرانــی خــارج شــد و عمـ ً
ا عرصــه رقابــت
بــه کشــورهای شــرق آســیا و ترکیــه ســپرده شــد .بنابرایــن
بازگشــت بــه دوران اوج تولیــد کاال در اســتانداردها و کالس
جهانــی ،بــه ســادگی ممکــن نیســت و نیــاز بــه طــی دوران
بازســازی صنایــع کشــور دارد .البتــه ایــن اتفــاق زمانــی رخ
میدهــد کــه منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای صنایــع کشــور
تأمیــن شــود و امــروز دقیقـاً در ایــن موقعیــت قــرار نداریــم.
حتــی برآوردهــای کارشناســی تأییــد میکنــد کــه میــزان
منابــع موجــود در اقتصــاد ایــران همیــن انــدازه رشــد
و توســعه کــه وجــود دارد را تضمیــن میکنــد و بــرای
حرکــت در مســیر توســعه بــا شــتاب بیشــتر بــا منابــع
جدیــدی نیــاز دارد کــه فع ـ ً
ا خبــری از آن نیســت .البتــه
ایــن امیــد وجــود دارد کــه بــا بــه کارگیــری روشهــای
خردمندانــه و برآمــده از تدبیــر ،راه بــرای حضــور ســرمایه
گــذاران خارجــی در اقتصــاد ایــران باز شــود .در این شــرایط
هــم تکنولــوژی روز دنیــا بــه صنایــع ایــران وارد میشــود و
هــم اینکــه منابــع بیشــتری جــذب کشــور میشــود .البتــه
کــه فرآینــد حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی در اقتصــاد
ایــران ،پروســه ای زمــان بــر و پــر از چالــش اســت .بنابرایــن
نبایــد انتظــار داشــت کــه در مــدت  2یــا  3ســال ناگهــان
موجــی از حضــور ســرمایه گــذاران بیــن المللــی در اقتصــاد
ایــران ایجــاد شــود .همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه
اساس ـاً بســترهای اقتصــاد ایــران چنــان قــوی نیســت کــه
آمادگــی ایــن حضــور را داشــته باشــد .مــواردی ماننــد
وضعیــت نامناســب کســب و کار و بروکراســیهای زائــد
موجــود در فضــای اقتصــادی کشــور هــم موجــب میشــود
تــا ایــن فرآینــد طوالنــی تــر و فرســاینده تــر شــود .بــه
هرحــال یکــی از موانــع اصلــی امــروز صــادرات ،وضعیــت
کیفیــت کاالهــای ایرانــی اســت.
مزیتهــا :امــا امیدهــا همچنــان زنــده اســت .اقتصــاد

ایــران زیرســاختهای مناســبی دارد کــه در صــورت
اســتفاده درســت و دقیــق از آنهــا میتــوان چشــم
انــدازی درخشــان از آینــده اقتصــاد کشــور ترســیم کــرد.
اقتصــاد ایــران در صــورت اصــاح رویههــای داخلــی ماننــد
حرکــت در مســیر بهبــود فضــای کســب و کار میتوانــد از
ایــن مزیتهــا بــه درســتی اســتفاده کنــد .از ســوی دیگــر
جامعــه ایــران مملــو از نیروهــای جــوان و تحصیلکــرده
اســت کــه همگــی آنهــا آمادگــی ورود بــه بــازار کار را
دارنــد .ایــن مزیــت میتوانــد بــرگ برنــده ای بــرای اقتصــاد
ایــران باشــد .تولیــد کاالی ارزان بــا کیفیــت قابــل عرضــه در
بازارهــای جهانــی از اقتصــادی بیــرون میآیــد کــه نشــاط
و دانــش در آن وجــود داشــته باشــد .خوشــبختانه نیروهــای
جــوان ایــن دانــش را بــه عرصــه اقتصــاد هدیــه میدهنــد و
نشــاط و پویایــی الزم بــرای بهــره بــرداری درســت از آنهــا
نیــز زمانــی محیــا میشــود کــه صنایــع کشــور بــه ســمت
توســعه حرکــت کننــد .در ایــن دوره زمانــی و بــا توجــه
بــه مزیتهایــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،اقتصــاد ایــران
میتوانــد از الگوهــای کشــورهای توســعه یافتــه دیگــر بــه
بهتریــن شــکل اســتفاده کنــد.
درصورتیکــه عــزم جــدی در کشــور بــرای رونــق اقتصــادی
ایجــاد شــود ،قطعـاً همــه ایــن پتانســیل بــه خدمــت پویایی
کشــور میآینــد .البتــه کــه چنــد پیششــرط وجــود دارد.
اول آنکــه شــرط خــروج از قطعــی از رکــود ،ایجــاد وفاقــی
ملــی در میــان تمــام مســئوالن کشــور اســت و دوم اینکــه
اصــاح ســاختارهای معیــوب بهطــور حتــم زمینهســاز،
انگیــز بخشــی بــه صنایــع کشــور بــرای تولیــدی بهینــه
و باصرفــه میشــود .در صــورت تحقــق همــه اینهــا،
صــادرات کاالی ایرانــی نیــز رقــم میخــورد و منابــع ناشــی
از ایــن صــادرات چرخهــای اقتصــاد کشــور را بــا توانــی
بیــش از گذشــته بــه حرکــت درم ـیآورد .صــادرات بیشــتر
در ســایه اجــرای برجــام امیــدی اســت کــه اقتصــاد ایــران
را زنــده نــگاه داشــته و نبایــد اجــازه داد کــه ایــن امیــد از
میــان بــرود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران

شماره پنجاه چهار  //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و پنج

نقشه راه  ۱۴۰۴صنعت برق
تدوین شد
نقشــه راه  ۱۴۰۴صنعــت بــرق متناســب بــا ســند چشــم
انــداز ۲۰ســاله کشــور طراحــی شــده ،و در آن مشــخص
شــد کــه در هــر شــاخص صنعــت بــرق بایــد در ســال
 ۱۴۰۴هجــری شمســی بــه کجــا برســد.
بهگــزارش ایســنا ،یکــی از شــاخصهای توســعهیافتگی
کشــورها ،میــزان مصــرف انــرژی اســت .بــر همیــن اســاس
اعــداد و ارقــام کشــور در توســعه شــبکه در بخــش بــار
و اقــام مطلــوب تعییــن شــده ،امــا بهــرهوری و بازده ـی
تاسیســات و مصــرف جــای کار دارد .همچنیــن وضعیــت
نیروگاههــای کشــور نیــز خــوب نیســت و بیــش از ۳۰۰۰
مــگاوات از نیروگاههــا بــا  ۵۰ســال ســابقه علیرغــم
اینکــه بایــد تــا کنــون از رده خــارج میشــدند همچنــان
در مــدار تولیــد هســتند کــه همیــن موضــوع نیــز موجــب
کاهــش راندمــان و افزایــش مصــرف شــده اســت.
بــه همیــن دلیــل وضعیــت صنعــت بــرق کشــور بــه
صورتــی پیــش بینــی شــده کــه اگــر اوضــاع بــه همیــن
روال پیــش بــرود در ســال  ۱۴۰۴بایــد کل انــرژی تولیــد
شــده در داخــل کشــور مصــرف شــود.

رانت حاصل از ارز دو نرخی قدرت
رقابت بازرگانان را میگیرد
عضــو هیئــت رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه
ارز دو نرخــی موجــب رانــت میشــود ،گفــت :در نتیجــه
ایــن موضــوع قــدرت رقابــت از بازرگانانــی کــه امــکان
اســتفاده از ارز دو نرخــی را ندارنــد گرفتــه میشــود.
ســید حامــد واحــدی ،عضــو هیئــت رئیســه اتــاق تهــران
در مــورد لــزوم تــک نرخــی شــدن ارز گفــت :بــا وجــود
افزایــش تــورم در چنــد ســال اخیــر ،نــرخ ارز ثابــت مانــده
و نــرخ ارز واقعــی نیســت.
وی افــزود :یکسانســازی نــرخ ارز عــاوه بــر جلوگیــری از
م بــرای صادرکننــده را آســانتر میکنــد.
رانــت ،تصمیــ 
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق تهــران بیــان داشــت :دو نرخــی
بــودن ارز بــرای عــدهای کــه واردکننــدگان کــه میتواننــد
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برهمیــن اســاس ســند راه ۱۴۰۴بــه هــدف دســتیابی
بــه ظرفیــت بیــش از یکصــد هــزار مگاواتــی نصــب شــده
نیروگاهــی ،کاهــش تلفــات انــرژی بــه هشــت درصــد،
متوســط بازدهــی  ۴۲درصــدی نیــروگاه هــا و افزایــش
ســالیانه ســه تــا پنــج هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت نیــروگاه
هــای تجدیدپذیــر ،از جملــه شــاخص هــای مطــرح شــده
در ســال هــدف تبییــن شــده اســت.
در نقشــه راه صنعــت بــرق ،چارچــوب هــای اصلــی
و خطــوط کالن صنعــت بــرق در  ۷محــور و در قالــب
موضوعــات اســتراتژیک مدنظــر قــرار گرفــت و تدویــن
شــد .ایــن هفــت محــور شــامل ،زیرســاخت ،قابلیــت
اطمینــان و کارایــی شــبکه هــای بــرق ،مدیریــت تقاضــا
( )DSMو ارتبــاط بــا ذی نفعــان ،محیــط زیســت ،ایمنــی
و بهداشــت حرفــه ای ،اقتصــاد بــرق ،ســبد بهینــه تولیــد
و کاهــش تلفــات بــرق تدویــن شــده اســت.
بــا توجــه بــه اصــاح ســاختار صنعــت بــرق و تشــکیل
شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی،
اطالعــات تدویــن شــده مربــوط بــه محــور «ســبد بهینــه
تولیــد» جهــت اســتفاده بهینــه و بهرهمنــدی الزم بــه
همــراه ســایر اطالعــات احصــاء شــده محورهــای عمومــی
مرتبــط بــا شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــه طــور
همزمــان بــه ایــن شــرکت ارســال مــی شــود.
از ارز مبادلـهای اســتفاده کننــد رانــت ایجــاد کــرده و در
نتیجــه ایــن موضــوع قــدرت رقابــت از بازرگانانــی کــه
امــکان اســتفاده از ارز مبادل ـهای را ندارنــد گرفتــه اســت.
واحــدی بــا تأکیــد بــر اینکــه برخــورداری از یــک فضــای
بــدون رانــت و تــوام بــا رقابــت بــرای تجــارت الزم اســت،
بیــان داشــت :در نتیجــه ایــن رانتهــا برخــی بازرگانــان
بــا از دســت قــدرت رقابــت خــود بــه ناچــار مجبــور بــه
تــرک عرضــه تجــارت هســتند.
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق تهــران در مــورد اینکــه آیــا
دولــت امســال موفــق بــه عملــی کــردن وعــده خــود در
مــورد تــک نرخــی کــردن ارز تــا پایــان ســال میشــود
یــا خیــر؟ گفــت :امیدواریــم بــا افزایــش تولیــد نفــت و ارز
آوری ،امــکان تأمیــن نیــاز متقاضیــان بــه ارز فراهــم شــود،
زیــرا دولــت تنهــا در صورتــی کــه بتوانــد پاســخگوی نیــاز
متقاضیــان باشــد میتوانــد یکسانســازی نــرخ ارز را
عملــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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بــرق بـرای هـمه  ،هـدف راهــبردی صنعت برق کشـور
نیاز به  25میلیارد دالر سرمایهگذاری در بخش برق

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در
ســیویکمین کنفرانــس بینالمللــی صنعــت بــرق
بــه تشــریح مهمتریــن راهبردهــای وزارت نیــرو
بــرای مقابلــه بــا چالشهــای صنعــت بــرق اشــاره
کــرد و گفــت :در زمــان حاضــر «بــرق بــرای همــه»
هــدف راهبــردی صنعــت بــرق کشــور اســت.
بهگــزارش ایلنــا« ،هوشــنگ فالحتیــان» معــاون وزیــر نیــرو
یویکمین
در امــور بــرق و انــرژی ،در آییــن آغــاز بــه کار سـ 
کنفرانــس بینالمللــی صنعــت بــرق در پژوهشــگاه نیــرو ،بــا
بیــان اهــم راهکارهــای بهبــود وضعیــت صنعــت بــرق گفت:
ایــن راهکارهــا شــامل ســاماندهی اقتصــاد بــرق از طریــق
اصــاح تعرفههــای انــرژی و انشــعاب و اعمــال تعرفههــای
جدیــد بــرای مصــارف خــارج از الگــوی مصــرف ،ایجــاد
نهــاد تنظیــم مقــررات بــرق ،ایجــاد نیروگاههــای ســیکل
ترکیبــی و خــروج نیروگاههــای راندمــان پاییــن از چرخــه
تولیــد بــرق کشــور اســت.
وی ادامــه داد :اســتفاده از توربینهــای کالس  Fو  Hبــا
راندمــان بیــش از  58درصــد و افزایــش ســرمایهگذاری
دولــت در شــبکههای فــوق توزیــع و انتقــال و رفــع موانــع
ســرمایهگذاری خارجــی در صنعــت بــرق نیــز بخــش
دیگــری از راهکارهــای وزارت نیــرو اســت.

فالحتیــان بــا اشــاره بــه تأمیــن منابــع مالــی الزم بــرای
توســعه کاربــرد انرژیهــای تجدیــد پذیــر از طریــق
ســوخت صرفــه جویــی شــده و افزایــش عــوارض مربوطــه
و همچنیــن تعویــض کنتورهــای هوشــمند بــا کنتورهــای
معمولــی را از دیگــر راهکارهــای وزارت نیــرو بــرای مقابلــه
بــا چالشهــای صنعــت بــرق ذکــر کــرد و افــزود :اولویــت
نصــب یــا تعویــض کنتورهــای هوشــمند ،بــا مشــترکین
دیمانــدی اســت.
وی ادامــه داد :توســعه نیروگاههــای مقیــاس کوچــک و
پراکنــده و تولیــد همزمــان بــرق ،حــرارت و آب شــیرین
و همچنیــن اجــرای برنامههــای مدیریــت بــار و حمایــت
از ســازندگان تجهیــزات داخلــی بخــش دیگــری از ایــن
راهکارهــا خواهــد بــود.
معــاون بــرق وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه از دهــه 1970
میــادی تــا کنــون بــا رشــد مصــرف انــرژی مواجــه
بودهایــم ،گفــت :آنچــه در دنیــای جدیــد تجربــه
میکنیــم مبتنــی بــر رشــد جمعیــت ،تکنولــوژی جدیــد
و دغدغههــای زیســت محیطــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه رشــد مصــرف انــرژی در آینــده بــر مبنــای
ســه ســناریو پیشبینــی شــده از ســوی شــورای انــرژی در
ســال  2016گفــت :ایــن ســه ســناریو شــامل مکانیــزم بــازار
مبنــای قیمــت در تمامــی حوزههــا ،هماهنگــی بینالمللــی
بیــن دولتهــا و اقــدام مســتقل کشــورها خواهــد بــود.
او بــا اشــاره بــه پیشبینــی افزایــش حداقــل  2برابــری
میــزان مصــرف بــرق جهــان تــا ســال  2060اظهــار داشــت:
مصــرف بــرق در  45ســال آینــده حــدود  2برابــر مصــرف
کنونــی خواهــد بــود و بــه همیــن منظــور تمایــل بــه ســمت
اســتفاده از انرژیهــای پــاک فراگیــر خواهــد شــد.
فالحتیــان ادامــه داد :در طــول ســالهای آینــده شــاهد
کاهــش مصــرف نفــت و افزایــش مصــرف بــرق نیــز خواهیــم
بــود ،وجــود حــدود  3میلیــارد خــودرو درجهــان تــا ســال
 2060باعــث میشــود تــا بــرای تأمیــن ســوخت مــورد
نیــاز آنــان ،خودروســازان تمایــل بــه ســاخت خودروهــای
برقــی پیــدا کننــد کــه از ایــن بابــت نیــز صنعــت بــرق
جهــان بایســتی پاســخگوی نیــاز جامعــه باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال  2000ســرمایه گــذاری
در بخــش انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــا  50میلیــارد دالر
اعتبارآغــاز شــده اســت ،گفــت :در ســال  2015میــزان
ســرمایه گــذاری در بخــش انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــه
 300میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کــرده اســت.
معــاون وزیــر نیــرو ادامــه داد :در ایــن راســتا ســرمایه
گــذاری کشــورهای خاورمیانــه عمدتـاً بــرای تولیــد بــرق در
بخــش نیروگاههــای فســیلی و ســرمایه گــذاری کشــورهای
آمریــکای التیــن و اتحادیــه اروپــا در بخــش انرژیهــای
تجدیــد پذیــر بــوده اســت.
وی اولویتهــای آتــی صنعــت بــرق کشــور را مبتنــی
بــر «بــرق بــرای همــه» ،اســتفاده از انرژیهــای پــاک و
اســتفاده از ســامانههای هوشــمند در بــرق کشــور ذکــر
کــرد و ادامــه داد :در زمــان حاضــر بیــش از  2میلیــارد نفــر
در جهــان از نعمــت بــرق بــی بهــره هســتند.
او بــا اشــاره بــه رتبــه  14جهانــی کشــورمان از نظــر
ظرفیــت نصــب شــده بــرق اظهــار داشــت :اگــر رشــد
حــدود  5درصــدی مصــرف بــرق ادامــه داشــته باشــد ،ســال
آینــده بایســتی زیرســاختهای بــرق کشــور تقویــت شــود.
فالحتیــان ادامــه داد :بــا توجــه بــه پیــش بینــی ســاالنه
بیــش از  5.5درصــد رشــد صنعــت ،تــا ســال  2021نیــاز به
 25میلیــارد دالر ســرمایهگذاری بــرای احــداث تاسیســات
جدیــد و بهینهســازی تاسیســات کنونــی اســت.
وی چالشهــای صنعــت بــرق را فــروش انــرژی بــرق بــر
اســاس تعرفههــای تکمیلــی ،انباشــت بدهیهــای صنعــت
بــرق ،کمبــود منابــع مالــی ،عــدم ســرمایه گــذاری کافــی
در طرحهــای توســعه و انباشــت بدهــی مشــترکین و
مطالبــات ناشــی از صــادرات بــرق ذکــر کــرد و افــزود:
امیدواریــم اقتصــاد بــرق ســاماندهی شــده و در مســیری
قــرار گیــرد تــا فضــای کســب و کار بــرق بهبــود یابــد.
او گفــت :در تاســوعا و عاشــورای حســینی شــاهد  20هــزار
مــگاوات و در روزهــای اخیــر شــاهد  30هــزار مــگاوات
افزایــش بــار بودیــم کــه بایســتی بــا توجــه بــه کاهــش
دمــای هــوا ،علــت آن مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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ســازمان توســعه تجــارت ایــران و آژانــس توســعه
صــادرات و ســرمایهگذاری ایالتهــای والونــی،
بروکســل و فالنــدر ،تفاهــم نامــهای را در  ۹زمینــه
بــه امضــا رســاندند.
بــه گــزارش ایســنا ،در حاشــیه همایــش اقتصــادی
تجــار ایــران وبلژیــک کــه بــا حضــور یــک هیئــت
عالــی رتبــه دولتــی از ســازمانهای توســعه صــادرات
و ســرمایه گــذاری ایالتهــای فالنــدر ،والونــی و
بروکســل و یــک هیئــت  ۲۰۰نفــره متشــکل از تجــار
و بازرگانــان بلژیکــی برگــزار شــد ،یادداشــت تفاهمــی
میــان ســازمان توســعه تجــارت ایــران و آژانــس
توســعه صــادرات و ســرمایه گــذاری ایــن ســه ایالــت
بــه امضــا رســید.
تجــار و بازرگانــان بلژیکــی حاضــر در ایــن همایــش،
در زمینــه تجهیــزات و خدمــات نفــت ،گاز و
پتروشــیمی ،خودروهــای ســنگین ،قطعــات خــودرو،
خدمــات مشــاوره اســتانداردهای ایــزو و مدیریــت
منابــع انســانی ،حمــل و نقــل و فوروارینــگ،
ســاختمان ،دکوراســیون داخلــی و معمــاری ،کفپــوش
و منســوجات ،بخــش دارو ،تجهزیــات پزشــکی و
بیمارســتانی ،فنــاوری اطالعــات و صــوت و تصویــر،
صنایــع غذایــی و تجهــزات صنعتــی فعــال هســتند.
ایــن یادداشــت تفاهــم در زمینــه اعظــام و پذیــرش
هیئتهــای تجــاری ،امــور نمایشــگاهی ،مطالعــات و
تحقیقــات بــازار ،فعالیتهــای تشــویقی در راســتای
توســعه صــادرات و ســرمایه گــذاری ،ســرمایه گــذاری
مشــترک میــان تجــار و ســرمایه گــذاران دو کشــور،
همکاریهــای اقتصــادی و فنــی ،برگــزاری همایــش
هــای اقتصــادی و تجــاری و جلســات رو در رو
میــان تجــار و بازرگانــان دو کشــور ،اطــاع رســانی
در خصــوص توانمنــدی هــای تولیــدی و صادراتــی
ایــران – بلژیــک و نیــز قوانیــن و مقــررات تجــاری
دو کشــور اســت کــه در جهــت توســعه همــکاری و
روابــط اقتصــادی و تجــاری میــان دو طــرف خواهــد
بــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
دعوت اوپک از  ۱۲کشور غیراوپکی برای اجالس فریز
نفتی
اوپــک دعوتنام ـهای بــرای شــرکتها و کشــورهای مختلــف
بــرای شــرکت در نشســت ایــن ســازمان در  ۲۹اکتبــر
فرســتاده کــه نشــان میدهــد از  ۱۲کشــور غیــر عضــو ایــن
ســازمان نیــز بــرای شــرکت در ایــن نشســت دعوتشــده
اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اســپوتنیک« ،الوجیو
دل پینــو» ،وزیــر نفــت و امــور معــدن ونزوئــا بــا اعــام ایــن
خبــر افــزود« :نشســت نماینــدگان کشــورهای صادرکننــده
نفــت روز  ۲۹اکتبــر (شــنبه  ۸آبــان مــاه) در ویــن برگــزار
میشــود و غیــر از کشــورهای عضــو اوپــک ،کشــورهای غیــر
عضــو نیــز بــرای همــکاری در جهــت اجــرای طــرح فریــز
نفتــی بــه ایــن اجــاس دعوتشــدهاند».
ونزوئــا انتظــار دارد کــه طــرح محــدود کــردن تولیــدات
اوپــک حداقــل بــرای  ۶مــاه اجرایــی شــود .پینــو در
گفتوگــو بــا خبرنــگاران گفــت« :مــا کشــورهای روســیه،
آذربایجــان ،قزاقســتان ،عمــان ،مصــر ،بحریــن ،کلمبیــا،
مکزیــک ،ترینیــداد و توباگــو ،بولیــوی ،نــروژ و کانــادا را نیــز
بــه ایــن نشســت دعــوت کردهایــم».
پینــو اضافــه کــرد کــه تنهــا روســیه و قزاقســتان حضــور خود
در ایــن نشســت را اعــام کردهانــد .پیشازایــن نیــکالس
مــادورو رییسجمهــور ونزوئــا بیــان کــرده بــود کــه وزیــر
نفــت ایــن کشــور بــرای همــکاری و هماهنگــی میــان روســیه
و ونزوئــا در اجــرای طــرح فریــز نفتــی بــه ایــن کشــور
ســفرکرده اســت .در روز  ۲۸ســپتامبر اعضــای اوپــک توافــق
کردنــد کــه میــزان تولیــدات نفتــی خــود را کاهــش داده و
بــه  ۳۲.۵تــا  ۳۳میلیــون بشــکه در روز برســانند .بااینحــال
هنــوز جزییــات این مســئله روشــن نشــده و مشــخص نیســت
هــر کشــوری تــا چــه میــزان بایــد میــزان تولیــدات خــود
را کاهــش دهــد .کشــورهای عضــو اوپــک قــرار اســت در
نشســت اصلــی خــود کــه در تاریــخ  ۳۰نوامبــر در ویــن
برگــزار میشــود جزییــات ایــن طــرح را بــه بحــث بگذارنــد.
آخرین آمار صادرات برق ایران
حداکثــر میــزان صــادرات بــرای هفتــه ســی و یکــم ســال

جــاری حــدود یــک هــزار و  ۴۲۵مــگاوات بــوده اســت.
بهگــزارش ایســنا ،متوســط دمــای وزنــی در شــش ماهــه
دوم ســال بــه طــور متوســط  ۰.۱۸در جــه نســبت بــه ســال
قبــل و  ۳.۱۶درصــد نســبت بــه هفتــه گذشــته کاهــش
نشــان میدهــد همچنیــن انــرژی نیــاز مصــرف اصالحــی
کشــور از ابتــدای ســال تــا پایــان هفتــه ســی و یکــم ۱۹۰
هــزار و  ۶۹۲گیــگاوات ســاعت بــوده کــه در مقایســه بــا ســال
گذشــته  ۱.۲۵درصــد رشــد داشــته اســت.
عالوهبرایــن حداقــل تولیــد انــرژی بــرای هفتــه ســی و یکــم،
 ۲۹هــزار و  ۵۸۰مــگاوات و حداکثــر انــرژی بــرای همیــن
هفتــه  ۳۶هــزار و  ۹۳۲مــگاوات گــزارش شــده ،ایــن در
حالــی اســت کــه حداکثــر میــزان صــادرات بــرای ایــن هفتــه
یــک هــزار و  ۴۲۵مــگاوات و حداکثــر میــزان واردات ۷۱۸
مــگاوات بــوده اســت.
گزارشهــا از مقایســه تغییــرات حداکثــر تــوان موردنیــاز
مصــرف اصالحــی در پیــک شــب برابــر بــا  ۳۷هــزار و ۳۶۶
مــگاوات بــوده کــه در مقایســه بــا هفتــه گذشــته ۳.۸۹
درصــد کاهــش را نشــان میدهــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه در مقایســه بــا هفتــه مشــابه ســال گذشــته  ۱.۸۸درصــد
رشــد داشــته اســت.
همچنیــن حداکثــر نیــاز مصــرف اصالحــی در پیــک روز در
ایــن هفتــه برابــر بــا  ۳۴هــزار و  ۸۰۲مــگاوات بــوده کــه
در مقایســه بــا هفتــه گذشــته  ۶.۱۰درصــد کاهــش داشــته
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در مقایســه بــا هفتــه مشــابه
ســال گذشــته  ۱.۰۴درصــد افزایــش را نشــان میدهــد.
امضای قرارداد توسعه میدان نفتی فرزاد  Bتا چهار
ماه آینده
دولــت هنــد در بیانیــه ای اعــام کــرد هنــد و ایــران قصــد
دارنــد تــا مــارس (اســفند مــاه) قــرارداد توســعه میــدان
گازی فــرزاد  Bرا امضــا کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،کنسرســیومی بــه رهبــری شــرکت
 ONGC Videshکــه بــازوی ســرمایه گــذاری خارجــی
شــرکت نفــت و گاز هنــد اســت ،میــدان گازی فــرزاد  Bرا در
ســال  2008در آبهــای ایــران کشــف کــرد کــه ذخایــر آن
 18.75تریلیــون فــوت مکعــب بــرآورد مــی شــود.
ایــن کنسرســیوم بــه دلیــل تحریمهــای غربــی علیــه برنامــه
هســته ای ایــران ،قــادر بــه دریافــت مجــوز بــرای توســعه
ایــن میــدان گازی نبــود .امــا بــا امضــای توافــق هســته ای
کــه اوایــل امســال اجرایــی شــد ،تحریمهــا برداشــته شــده اند.

انـرژی

شماره پنجاه چهار  //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و پنج

بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،در بیانیــه دولــت هنــد آمــده
اســت :شــرکت  ONGC Videshســرگرم تهیــه برنامــه ای
بــرای توســعه ایــن میــدان گازی اســت و همزمــان بــر روی
فرمــول قیمــت گــذاری کار مــی کنــد.
هنــد دومیــن خریــدار بــزرگ نفــت ایــران پــس از چیــن اســت
و در دوران پســاتحریم ،بــه دنبــال راههایــی بــرای عمیقتــر
کــردن روابــط تجــاری بــا تهــران بــوده اســت.

ایران و جمهوری چک بر گسترش همکاری ها در
حوزه انرژی تاکید کردند
تهــران -ایرنــا -اولیــن نشســت کارگــروه انــرژی جمهــوری
اســامی ایــران و جمهــوری چــک بــه ریاســت هوشــنگ
فالحتیــان معــاون وزیــر نیــروی کشــور مــان و کواچوفســکا
معــاون وزارت صنعــت و انــرژی و تجــارت چــک در پــراگ
برگــزار شــد و شــرکت کننــدگان بــر گســترش همــکاری هــا
در زمینــه انــرژی تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن نشســت طرفیــن ضمــن بررســی
زمینــه هــای همــکاری دو کشــور در حــوزه هــای انــرژی وآب
بــرای همــکاری در بخــش هــای مختلــف از جملــه ســاخت
و نوســازی نیــروگاه هــا ،توســعه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر،
ســاخت نیــروگاه هــای کوچــک آبــی و نیــز مدیریــت آب و
فاضــاب شــهری توافــق کردنــد.
در ادامــه هیــات ایرانــی بــا یــان مــادک وزیــر صنعــت
وانــرژی جمهــوری چــک مالقــات کــرد .
مــادک بــا اشــاره بــه عالقــه منــدی شــرکت هــای کشــورش
بــرای کار بــا شــرکای ایرانــی بویــژه در حــوزه انــرژی بــر
حمایــت ایــن وزارتخانــه از همــکاری بــا ایــران حمایــت کــرد.
فالحتیــان همچنیــن طــی جلســاتی جداگانــه بــا صاحبــان
شــرکت هــای فعــال جمهــوری چــک در حــوزه انــرژی و
آب ،ظرفیــت هــای کشــور مــان بــرای همــکاری دو جانبــه
در حــوزه هــای مذکــور را تشــریح و بــا اشــاره بــه برنامــه
کشــور بــرای افزایــش ســاالنه  5هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت
نیروگاهــی کشــور  ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه شــرکت هــای
جمهــوری چــک از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد.
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دســت نیافتنــد.
بــه گــزارش ایرنــا به نقــل از خبرگــزاری رویتــرز ،کارشناســان
اوپــک قــرار اســت در تاریــخ  25نوامبــر( 5آذر) پیــش از آغــاز
نشســت آتــی وزیــران ایــن ســازمان کــه در تاریــخ  30نوامبــر
در ویــن برگــزار خواهــد شــد ،بــا یکدیگــر دیــدار کننــد.
کارشناســان اوپــک همچنیــن روز شــنبه بــا نماینــدگان
کشــورهای تولیــد کننــده خــارج اوپــک کــه ایــن ســازمان
خواســتار مشــارکت آنهــا بــرای کاهــش تولیداســت ،تشــکیل
جلســه خواهنــد داد.
یــک منبــع آگاه در اوپــک بــا بیــان اینکــه روز شــنبه نشســت
بــا تولیدکننــدگان خــارج اوپــک را ادامــه خواهیــم داد
گفت:بــا توجــه بــه مخالفــت ایــران بــا تثبیــت ســطح تولیــد،
امــروز بــه توافــق کامــل در ایــن بــاره دســت نیافتیــم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ســهمیه هــر یــک از کشــورهای
تولیــد کننــده نفــت در نشســت روز  25نوامبــر مشــخص
شــود.
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) مــاه گذشــته
در الجزایــر توافــق کردنــد کــه ســقف تولیــد خــود را بــه
حــدود  32میلیــون و  500هــزار بشــکه تــا  33میلیــون
بشــکه در روز کاهــش دهنــد .ایــن نخســتین کاهــش تولیــد
اوپــک از ســال  2008خواهــد بــود.
تصمیــم اوپــک بــرای تعییــن ســقف تولیــد ،بــا چالــش هایــی
ماننــد درخواســت عــراق بــرای اســتثنا شــدن و تــاش لیبــی
و نیجریــه بــرای بازگشــت حجــم تولیــد بــه دوران پیــش از
بحــران هــای داخلــی ،رو بــه رو اســت.
بــا وجــود ایــن چالــش هــا‹ ،محمــد بارکینــدو› دبیــرکل
اوپــک گفتــه کــه بــرای دســتیابی بــه توافــق نهایــی خــوش
بیــن اســت.
نشســت کارشناســان اوپــک روز شــنبه نیــز ادامــه خواهــد
داشــت ،امــا تصمیــم گیــری نهایــی در نشســت وزیــران
کشــورهای اوپــک انجــام خواهــد شــد کــه قــرار اســت 30
نوامبــر ( 10آذر) در ویــن برگــزار شــود.

ارزش صادرات غیرنفتی هفت ماهه  24.6میلیارد
دالر شد
رویترز:اعضای اوپک برای کاهش تولید به توافق
تهــران -ایرنــا -گمــرک جمهــوری اســامی ایــران اعــام
نرسیدند
کــرد :صــادرات غیرنفتــی کشــور در هفــت ماهــه امســال بــا
تهــران -ایرنــا -خبرگــزاری رویتــرز گــزارش داد :اعضــای  4.34درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــه
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) در نشســت  24میلیــارد و  657میلیــون دالر رســید.
روز جمعــه خــود ،بــه توافــق بــرای کاهــش تولیــد نفــت [ارزش صــادرات غیرنفتــی هفــت ماهــه  24.6میلیــارد دالر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــد /بیــش از 4درصــد رشــد نســبت بــه پارســال]
بــر پایــه آمارهــای منتشــر شــده در پایــگاه خبــری گمــرک
جمهــوری اســامی ،در هفــت ماهــه پارســال ارزش صــادرات
غیرنفتــی کشــور  23میلیــارد و  633میلیــون دالر بــود.
عملکــرد تجــارت خارجــی کشــور در ایــن دوره نشــان مــی
دهــد تشــریفات گمرکــی  72میلیــون و  245هــزار تــن کاالی
صادراتــی و  18میلیــون و  728هــزار تــن کاالی صادراتــی در
سراســر کشــور انجــام شــد.
در ایــن مــدت واردات بــه  24میلیــارد و  51میلیــون دالر
رســید کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال 0.10
درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد و ایــن آمــار حکایــت از آن
دارد کــه تــراز تجــاری جمهــوری اســامی ایــران در هفــت
ماهــه امســال همچنــان مثبــت اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،در ســال هــای پیــش آمــار تجــارت
خارجــی کشــور در بخــش صــادرات ،در دو بخــش صــادرات
غیرنفتــی بــا احتســاب و همچنیــن بــدون احتســاب میعانــات
گازی اعــام شــده بــود و از آنجــا کــه در ســال هــای گذشــته
بــرای ایــن کاال (میعانــات گازی) ردیــف تعرفــه مجــزا و
مســتقلی وجــود نداشــت ،بنابرایــن بــا شــرح گازهــای طبیعی
مایــع بــه همــراه ســایر گازهــا اظهــار مــی شــد.
فریز نفتی از نظر روسیه همچنان ضروری است
وزیــر انــرژی روســیه بــا بیــان ایــن کــه فریــز نفتــی
همچنــان ضــرورت دارد گفــت :طــی روزهــای آینــده بــا
محمــد بارکینــدو ،دبیــرکل اوپــک در مــورد هماهنگــی در
بازارهــای نفــت رایزنــی خواهــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویترز ،الکســاندر
نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه گفــت ،کشــورش ســال آینــده
 548میلیــون تــن ( 11میلیــون بشــکه در روز) نفــت تولیــد
خواهــد کــرد کــه رکــورد جدیــدی از زمــان فروپاشــی اتحــاد
شــوروی بــه شــمار مــی رود ،امــا روســیه در عیــن حــال
همچنــان خواهــان کاهــش تولیــد از ســوی تولیــد کننــدگان
نفــت جهــان اســت.
روســیه ،یکــی از تولیــد کننــدگان مهــم نفــت جهــان انتظــار
دارد اوپــک زمینــه مشــترکی بــرای محــدود کــردن تولیــد
نفــت بیابــد .نشســت دوره ای اوپــک قــرار اســت  30نوامبر در
ویــن برگــزار شــود .قــرار اســت نــواک ایــن هفتــه ســفرهایی
را انجــام دهــد کــه از جملــه ســفر آخــر هفتــه بــه عربســتان
و ســفر هفتــه آینــده بــه ویــن خواهــد بــود.

وی گفــت ،پیشــنهاداتی را در دیــدار بــا همتــای ســعودی
اش مطــرح خواهــد کــرد و وی معتقــد اســت کــه فریــز
تولیــد همچنــان ضــروری اســت.
وی از بیــان جزئیــات بیشــتر در مــورد ایــن پیشــنهادات
خــودداری کــرد .نــواک در پاســخ بــه ســوالی در مــورد
ضــرورت فریــز نفتــی گفــت« :بلــه ،ایــن موضــع اصلــی
ماســت و تغییــری نکــرده اســت».
نــواک گفــت ،وی هفتــه آینــده بــا محمــد بارکینــدو،
دبیــرکل اوپــک در مــورد هماهنگــی در بازارهــای نفــت
رایزنــی خواهــد کــرد.
والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس جمهــوری روســیه گفتــه کــه
کشــورش بــه تولیــد کننــدگان مهــم جهــان بــرای محــدود
کــردن تولیــد خواهــد پیوســت.
تولیــد نفــت روســیه در مــاه ســپتامبر نســبت بــه مــاه قبــل
از آن حــدود  4درصــد افزایــش یافتــه و بــه  11.11میلیــون
بشــکه در روز رســیده اســت .مقامــات روس گفتــه انــد
مســکو فریــز تولیــد را بــه کاهــش تولیــد ترجیــح مــی دهــد
امــا ســطحی کــه بایــد فریــز در آن صــورت گیــرد هنــوز
مــورد موافقــت قــرار نگرفتــه اســت .شــرکت هــای بــزرگ
نفتــی روســیه نظیــر روســنفت ،گازپــروم نفــت و لــوک اویــل
در حــال تولیــد نفــت از میادیــن جدیــد در ســال 2016
هســتند.
شرکت های ایرانی و پیمانکار روسی نیروگاه
بندرعباس را می سازند
بــه گــزارش ایرنــا ،خبرگــزاری روســیا ســگودنیا بــه نقــل از
مصاحبــه بــا ســنایی نوشــت :مراســم کلنــگ زنــی احــداث
چهــار واحــد نیــروگاه بخــار بندرعبــاس در آینــده نزدیــک
برگــزار مــی شــود و شــرکت روســی «تکنوپــروم اکســپورت»
پیمانــکار ســاخت نیــروگاه بندرعبــاس اســت کــه شــرکت
هــای ایرانــی نیــز در احــداث آن مشــارکت خواهنــد کــرد.
وی اظهــار کــرد :واحدهــای نیــروگاه بخــار بندرعبــاس 350
و  400مگاواتــی خواهــد بــود و مجمــوع تــوان تولیــد آن بــه
 1400مــگاوات خواهــد رســید.
قــرارداد ســاخت نیــروگاه بخــار بندرعبــاس یازدهــم
مردادمــاه ســال جــاری در ســفر محمــود واعظــی وزیــر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و رییــس ایرانــی کمیســیون
مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی ایــران و روســیه در
مســکو امضــا شــد و بازپرداخــت وام تخصیــص یافتــه نیــز
پنــج ســال پــس از آغــاز بهــره بــرداری بــا کارمــزد 2،77
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درصــد پرداخــت خواهــد شــد.
براســاس قــرارداد ،روســیه در قالــب تخصیــص یــک میلیــارد
و  200میلیــون دالر اعطــای وام اعتبــاری ،نیــروگاه حرارتــی
بندرعبــاس را بــا شــرایط «واگــذاری کامــل و آمــاده بــه کار»
بــه ایــران تحویــل خواهــد داد.
شــرکت روســی تکنوپــروم اکســپورت روســیه زیــر مجموعــه
شــرکت بــزرگ روس تــک کــه جزییــات قــرارداد را
اعــام کــرده اســت ،مســئولیت اجــرای نیــروگاه حرارتــی
بندرعبــاس را در زمــان پیــش بینــی شــده  56مــاه بــر
عهــده دارد.
قــرار داد ســاخت ایــن نیــروگاه از ســوی محســن طــرز
طلــب مدیــر عامــل محتــرم شــرکت مــادر تخصصی نیــروگاه
هــای بــرق حرارتــی و ســرگئی توپــور گیلــکا همتــای وی در
شــرکت تکنوپــروم اکســپورت امضــا شــد.
انتقال بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق
حرارتی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری
تهــران  -ایرنــا  -معــاون اول رئیــس جمهــور ،مصوبــه هیــات
وزیــران دربــاره انتقــال بدهــی شــرکت مــادر تخصصــی
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــرای اجــرای طــرح هــا و
پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــه حســاب بدهــی دولــت را
بــرای اجــرا بــه دســتگاه هــای ذیربــط ابــاغ کــرد.
[بــه گــزارش ایرنــا اســحاق جهانگیــری ایــن مصوبــه را بــرای
اجــرا بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،وزارت نیــرو و
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ابــاغ کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت ،متــن مصوبــه
هیــات وزیــران بــه شــرح زیــر اســت:
 -1مبلــغ شــصت و دو هــزار و پانصــد و نــود و ســه میلیــارد
و چهارصــد و نــه میلیــون (000ر000ر409ر593ر)62
ریــال از بدهــی شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی ناشــی از اصــل ،ســود و جرایــم تعهــدات دریافــت
تســهیالت بــرای اجــرای طــرح هــا و پروژههــای ســرمایه
گــذاری ،بــه شــرح جــدول پیوســت کــه تأییــد شــده بــه
مهــر دفتــر هیئــت دولــت اســت ،بــه بدهــی دولــت منتقــل
مــی شــود.
 -2معــادل مبلــغ بدهــی انتقــال یافتــه ،ســرمایه دولــت در
شــرکت یادشــده افزایــش مــی یابــد .وزارت نیــرو موظــف
اســت مراتــب اجــرای ایــن بنــد را بــا ارایــه تأییدیــه ســازمان
حسابرســی ،بهــوزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام
نمایــد.
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 -3بدهــی هــای انتقالــی بــه دولــت در وزارت امــور اقتصادی
و دارایــی (اداره کل مدیریــت بدهــی هــا و تعهــدات عمومــی
دولــت) بــه نمایندگــی از دولــت ثبــت و صرف ـاً مبلــغ ســود
آن ،بــه نــرخ مقــرر در قراردادهــای مربــوط (نســبت بــه مبلغ
اصــل بدهــی و بــدون احتســاب جریمــه) بــه روزرســانی مــی
شو د .
 -4ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور موظــف اســت اعتبــار
الزم بــرای تســویه بدهــی هــای موضــوع ایــن تصویــب نامــه
را در لوایــح بودجــه ســنواتی پیــش بینــی و بــرای پرداخــت
در اختیــار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار دهــد.
 -5تســویه بدهــی هــای موضــوع ایــن تصویــب نامــه بــا
صــدور اوراق تســویه خزانــه مجــاز اســت.
 -6تســویه جرایــم انتقالــی بــه بــه گــزارش خبرگــزاری
فــارس از اراک ،ظهــر امــروز در مراســمی بــا حضــور حمیــد
چیتچیــان بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی ایــران بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  8میلیــارد تومــان در اراک افتتــاح و مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران در اراک افتتاح
شد
همزمــان بــا ســفرکاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان مرکــزی
بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی ایــران در اراک افتتــاح
شــد و مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
ایــن نیــروگاه در زمینــی بــه مســاحت  1.6هکتــار و بــا
ظرفیــت یــک مــگاوات اســمی احــداث شــده و بزرگتریــن
نیــروگاه خورشــیدی ایــران محســوب میشــود.
ایــن پــروژه دارای  392عــدد پنــل 196 ،عــدد اســترینگ
بــوده و ماژولهــای اســتفاده شــده در آن حــدود  3هــزار و
 920عــدد اســت.
در ایــن پــروژه کــه نخســتین پــروژه خورشــیدی ایــران در
مقیــاس مــگاوات بــه شــمار م ـیرود ،از  4عــدد هــر کــدام
بــه ظرفیــت  250کیلــووات بــرای تولیــد انــرژی حــدود 1.7
گیــگاوات ســاعت اســتفاده شــده اســت.
ایــن نیــروگاه در محوطــه آزمایشــگاه تســت دکلهــای فشــار
قــوی پژوهشــگاه نیــرو واقــع در نزدیکــی شــهر اراک ابتــدای
جــاده اراک -خمیــن احــداث شــده اســت.
افتتــاح ایــن پــروژه  2تــن آلودگــی زیســت محیطــی در
ســال را در ایــن منطقــه کاهــش میدهــد .حســاب دولــت
در چارچــوب اختیــارات اشــخاص طلبــکار ،مجــاز اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ویژگیهای انحصاری ایران برای تبدیل به
شاهراه برق منطقه

عضو هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی:

عراق مشتری بد حسابی
برای برق ایران است
عضــو هیئتمدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ،بــا
اشــاره بــه ظرفیتهــای بــاالی ایــران در زمینــه
تبــادل بــرق بــا کشــورهای منطقــه گفــت :بیشــترین
صــادرات بــرق ایــران بــه کشــور عــراق صــورت
میگیــرد امــا متاســفانه دریافــت مطالبــات از ایــن
کشــور بــا ســختیهای زیــادی مواجــه اســت.
پیــام باقــری در گفتوگــو بــا «دینارنیــوز» افــزود :در
حالــی کــه در ایــران ســاالنه  75هــزار مــگاوات بــرق تولیــد
میشــود ،حداکثــر میــزان مصــرف در کشــور بــه حــدود
 50هــزار مــگاوات میرســد کــه میتــوان از ایــن ظرفیــت
بــرای صــادرات بهــره بــرد.
وی ادامــه داد :ایــران در رتبــه نخســت تولیــد بــرق در
منطقــه و رتبــه چهاردهــم در دنیــا قــرار گرفتــه اســت و از
ایــن لحــاظ فاصلــه قابــل توجهــی بــا بســیاری از کشــورهای
همســایه و منطقــه خــود دارد.

باقــری ادامــه داد :ایــران از ویژگیهایــی برخــوردار اســت
کــه از نظــر اســتراتژیک شــرایطی منحصــر بــه فــرد بــه ایــن
کشــور میبخشــد و زمینــه را بــرای تبدیــل آن بــه شــاهراه
انــرژی منطقــه فراهــم میکنــد.
وی بیــان کــرد :ایــران تنهــا کشــوری در منطقــه اســت کــه
ســه قابلیــت را همزمــان دارد؛ نخســت آنکــه از یــک صنعــت
توانمنــد در حوزههــای تولیــد انــرژی ،تجهیــزات و خدمــات
فنــی و مهندســی از یــک ســو و انــرژی ارزانقیمــت از ســوی
دیگــر ،برخــوردار اســت.
مدیرعامــل شــرکت پــارس صنعــت انتقــال نیــرو ادامــه داد:
دومیــن مزیــت ایــران قــرار گرفتــن در منطقـهای اســت کــه
همــه کشــورهای واقــع در آن بــه انــرژی بــرق نیــاز دارنــد در
نتیجــه دولــت و شــرکتهای خصوصــی میتواننــد بــرای
پوشــش دادن جمعیتــی  500میلیــون نفــری برنامهریــزی
کننــد.
باقــری اضافــه کــرد :اکنــون ایــران تنهــا بــه برخــی از
همســایگان خــود بــرق صــادر میکنــد در حالــی کــه
بســیاری دیگــر از کشــورهای اطــراف ،میتواننــد در فهرســت
صادراتــی قــرار گیرنــد از جملــه کشــورهای حاشــیه خلیــج
فــارس ،آســیای میانــه ،هنــد ،ســوریه و لبنــان.
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،موقعیــت جغرافیایــی و
اختــاف افــق و دمــا در فصلهــای مختلــف ســال را ســومین
ویژگــی کشــور دانســت و افــزود :ایــن امــر میتوانــد بــه
آســانی کشــور را بــه مرکــزی بــرای تبــادل انــرژی تبدیــل
کنــد.
عضــو هیئتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت:
ایــران از ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد خــود در زمینــه
صــادرات و مبــادالت بــرق اســتفادهای نکــرده اســت بــه
گونـهای کــه کل مبــادالت کشــور در ایــن حــوزه در بهتریــن
حالــت بــه حــدود دو هــزار مــگاوات میرســد.
باقــری افــزود :در ایــن شــرایط حــدود هــزار و  400مــگاوات
بــرق از ایــران صــادر و مابقــی آن بــه کشــور وارد میشــود
کــه صــادرات بــه کشــورهای عــراق ،پاکســتان ،افغانســتان،
ارمنســتان ،آذربایجــان و ترکیــه صــورت میگیــرد ،واردات
بــرق از ترکمنســتان انجــام شــده و بــا ارمنســتان و آذربایجان
نیــز بــرق مبادلــه میشــود.
وی ادامــه داد :در عمــل معمــوال میــزان مبــادالت بــرق
کمتــر از ایــن رقــم و فقــط منحصــر بــه همســایگان اســت

انـرژی
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و بــا دیگــر کشــورهای منطقــه تبادلــی صــورت نمیگیــرد.
عضــو هیئتمدیــره ســندیکای صنعــت بــرق اضافــه کــرد:
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای مثــال پاکســتان انتظــار
دریافــت ســه هــزار مــگاوات بــرق از ایــران را دارد در صورتــی
کــه تنهــا حــدود  75مــگاوات بــه ایــن کشــور صــادر
میشــود ،عــراق نیــز بارهــا درخواســت افزایــش میــزان
صــادرات را مطــرح کــرده و سالهاســت کــه مذاکــره بــا
عمــان و امــارات متحــده عربــی بــرای صــادرات بــرق از
طریــق کابلهــای زیردریایــی جریــان دارد.
باقــری دلیــل از دســت رفتــن فرصتهــای موجــود در
زمینــه صــادرات و مبــادالت بــرق را انحصــار ایــن امــور در
دســت دولــت دانســت و افــزود :بخــش خصوصــی نقشــی
در فراینــد صــادرات و مبــادالت نــدارد و موانــع و مشــکالت
ورود بــه ایــن عرصــه از پیــش پــای فعــاالن ایــن بخــش
برداشــته نمیشــود چــرا کــه وزارت نیــرو بــه صــادرات بــرق
بــه عنــوان راهــی بــرای افزایــش درآمــد و امــکان پرداخــت
بدهیهــای خــود نــگاه میکنــد.

صدور انرژی ارزان با صادرات مواد خام

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا مســائل سیاســی یــا
موضــوع تحریمهــا در ایــن ضعــف نقــش داشــته اســت یــا
خیــر گفــت :بیشــتر از چنیــن مســائلی ،مشــکالت مدیریتــی
داخلــی موثرنــد و امــروز کــه مشــکالت تحریــم کمرنــگ
شــدهاند هنــوز صــادرات بــرق افزایشــی نداشــته اســت.
باقــری بیــان کــرد :بــرای افزایــش مبــادالت و صــادرات بــرق
بایــد موانــع داخلــی را کــه در واقــع بــه همــه حوزههــای
صــادرات غیرنفتــی مربــوط میشــود برطــرف کــرد چــرا
کــه در ایــران یــک روز بــه صــادرات و  364روز بــه واردات
اختصــاص دارد.
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران افــزود :هــر ســال در
روز ملــی صــادرات ،افــرادی بــه عنــوان قهرمانــان صنعــت
معرفــی میشــوند در حالــی کــه بــر اســاس آمارهــای
دورهای ســازمان تجــارت ،بیشــتر شــرکتهای صادراتــی
برتــر در زمینــه مشــتقات نفتــی یــا صــدور مــواد خــام و
اولیــه ماننــد فــوالد ،مــس و ســیمان فعالیــت میکننــد.
وی ادامــه داد :صــادرات چنیــن مــوادی بــه اقتصــاد کشــور
لطمــه میزنــد بــه ویــژه آنکــه صنایــع تولیــدی مــواد خــام
و اولیــه از بــرق ارزانقیمــت اســتفاده میکننــد و در واقــع
صــادرات آنهــا بــه معنــای صــدور انــرژی بــا قیمتــی بــه
مراتــب پایینتــر از متوســط جهانــی اســت.
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باقــری ادامــه داد :چنیــن صنایعــی بــا دریافــت یارانــه
انــرژی ،محصــوالت خــود را بــه راحتــی و بــا قیمــت بســیار
پاییــن صــادر میکننــد در حالــی کــه میتــوان همــان
میــزان بــرق مصرفــی در ایــن بنگاههــا را بــه ارزش چندیــن
برابــر بــه کشــورهای منطقــه صــادر کــرد.
مدیرعامــل شــرکت پــارس صنعــت انتقــال نیــرو گفــت:
صــادرات غیرنفتــی زمانــی ارزشــمند اســت کــه مبتنــی
بــر انــرژی غیریاران ـهای باشــد امــا اکنــون بــرای مثــال نــرخ
خــوراک گازی کــه در اختیــار شــرکتهای پتروشــیمی قــرار
میگیــرد هشــت و نیــم ســنت در ازای هــر متــر مربــع
اســت در حالــی کــه همیــن خــوراک بــه قیمــت  40ســانت
بــه نیروگاههــا تحویــل داده میشــود.
وی بیــان کــرد :گرانــی نــرخ خــوراک گاز یکــی از موانعــی
ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه احداث نیــروگاه و صــادرات
بــرق اســت چــرا کــه ایــن امــر توجیــه اقتصــادی نــدارد.
ایــن فعــال اقتصــادی افــزود :موضــوع ارائــه انــرژی
ارزانقیمــت بــه تولیدکننــدگان مــواد خــام و مــواد اولیــه،
شــرایطی را در صنعــت ســیمان ایجــاد کــرده اســت کــه
عــراق مدتــی ورود ایــن محصــول از ایــران بــه خــاک خــود را
ممنــوع اعــام کــرد چــرا کــه محصــوالت تولیــدی ایــران بــا
قیمتــی ازرانتــر از ســیمان تولیــد شــده در ایــن کشــور بــه
فــروش میرســید.
بــه گفتــه وی اکنــون ســیمان ایــران بــا تعرفــه 100
درصــدی اجــازه صــادرات بــه عــراق را دارد تــا از دمپینــگ
ایــن محصــول در خــاک ایــن کشــور جلوگیــری شــود.
باقــری گفــت :در چنیــن شــرایطی درآمــد ســاالنه وزارت
نیــرو از صــادرات بــرق حــدود یــک میلیــارد دالر اســت کــه
متاســفانه بخــش زیــادی از ایــن مبلــغ دریافــت نمیشــود
چــرا کــه بیشــترین صــادرات بــه عــراق صــورت میگیــرد و
ایــن کشــور نیــز بــه ســختی بدهیهــای خــود را پرداخــت
میکنــد.
عضــو هیئتمدیــره ســندیکای صنعــت بــرق بیــان کــرد:
ایــران پیــش از فــرا رســیدن تابســتان ســال جــاری مجبــور
شــد دولــت عــراق را بــه قطــع بــرق تهدیــد و در مقاطعــی
ایــن تهدیــد را عملــی کنــد در نتیجــه بــه دلیــل شــرایط
اســتراتژیکی کــه بــرق در ایــن کشــور دارد و تبعــات
سیاســیای کــه قطــع درازمــدت آن برجــای میگــذارد،
حکومــت عــراق ناچــار شــد بخشــی از بدهــی خــود را
پرداخــت کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

توسعه روابط بانکی تهران-پکن/
بانک  ۱۸تریلیون یوآنی در راه
ایران
در جریــان مذاکــرات پســابرجام بیــن بانــک مرکــزی بــا
ســایر بانکهــای جهــان ،طرفهــای شــرق آســیا جــزو
بانکهایــی هســتند کــه در حــال حاضــر توانســتهاند در
ایــران شــعبه و یــا نمایندگــی ایجــاد کننــد .ایــن بــار «بانــک
چیــن» بــا دارایــی حــدود  ۱۸تریلیــون یــوان تمایــل خــود
بــرای حضــور در کشــورمان اعــام کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در حــال حاضــر در کنــار برخــی از
بانکهــای اروپایــی بانکهــای شــرقی بــه ویــژه ژاپنــی،
کــرهای و چینــی توانســتهاند طــی رایزنیهــای انجــام شــده
بیــن طرفیــن شــعبه و یــا نمایندگــی در ایــران دایــر کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــرا تیمــی از بانــک چیــن
( )BANK OF CHINAطــی مذاکراتــی کــه بــا هــدف
گســترش همکاریهــای مالــی بیــن طرفیــن بــا بانــک
مرکــزی داشــته ،تمایــل خــود را بــرای ایجــاد نمایندگــی
اعــام کــرده و قــرار اســت کــه در ادامــه بتوانــد در ایــران
شــعبه ایجــاد کنــد .آنهــا معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه
بزرگــی و جمعیــت زیــاد ایــران و اقتصــاد قــوی کــه از آن
برخــوردار اســت ،گســترش روابــط میتوانــد پیامدهــای
مثبــت فراوانــی بــه همــراه داشــته باشــد ،البتــه در ایــن
میــان برقــراری روابــط کارگــزاری مــورد توجــه قــرار گرفتــه،
چــرا کــه میتوانــد مقدمـهای بــرای افتتــاح شــعبه در ایــران
باشــد ،هرچنــد کــه ایــن موضــوع بایــد بــا اســتانداردهای
بینالمللــی منطبــق شــود.
«بانــک چیــن» کــه از چهــار بانــک بــزرگ و مهــم بینالمللــی
ایــن کشــور بــا دارایــی حــدود  ۱۸تریلیــون یــوآن محســوب
میشــود ،از نــگاه رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز مــورد
پذیــرش بــوده و وی ضمــن اســتقبال از ایــن موضــوع بــه
اهمیــت ایجــاد دفتــر نمایندگــی بــرای بانــک چینــی در
ایــران اشــاره داشــته و گفتــه کــه ایــن دفاتــر میتوانــد
اطالعــات دقیــق و شــفافی در خصــوص ریســکهای
محتمــل بــر بــازار و اقتصــاد ایــران ارائــه کنــد.
البتــه ســیف ،حمایــت مالــی از شــرکتهای فعــال چینــی
در ایــران را نیــز مشــروط بــه داشــتن روابــط کارگــزاری
مناســب بیــن دو کشــور دانســته و پیشــنهاد کــرده کــه بــرای

شــروع کار بــا چیــن در مرحلــه اول بایــد بانــک مرکــزی و
بانکهــای دولتــی ایــران در ایــن بانــک حســاب کارگــزاری
بــاز کننــد.
پیــش از ایــن نیــز مذاکراتــی بــا بانکهــای چینــی انجــام
شــده بــود ،بهطــوری کــه در مردادمــاه امســال بانــک
مرکــزی در توافقاتــی کــه در پکــن بــا «اگزیــم بانــک چیــن»
داشــت موضــوع افتتــاح حســاب مشــترک مــورد بررســی قرار
گرفــت .اگزیــن بانــک چیــن نیــز بــه عنــوان بانــک دولتــی
صــادرات و واردات ایــن کشــور از بزرگتریــن بانــک هــای
آن بــه شــمار رفتــه و بــه دلیــل برخــورداری از روابــط بــا
بیــش از  ۱۰۰۰بانــک تــراز اول جهــان یکــی از بزرگتریــن
شــبکههای کارگــزاری مالــی و بانکــی بینالمللــی را در
اختیــار دارد.
بایــد یــادآور شــد کــه در جریــان مذاکــرات هســته ای و
رایزنــی توســعه روابــط بــا بانکهــای بینالمللــی ،دیگــر
بانــک چینــی کــه درخواســت گســترش روابــط بــا ایــران را
مطــرح کــرد بانــک « »CBCچیــن بــه عنــوان بزرگتریــن
بانــک چیــن و جهــان از لحــاظ دارایــی و ســرمایه بزرگتریــن
بــود کــه تقاضــای ایجــاد شــعبه و بانــک مســتقل در منطقــه
آزاد کیــش و در ســرزمین اصلــی ایــران را دارد.

ارمنستان خواستار افزایش
واردات گاز از ایران شد

یــک مقــام ارشــد ارمنــی گفــت ،ارمنســتان قصــد دارد
واردات گاز طبیعــی از ایــران را افزایــش دهــد و در آینــده
نزدیــک موافقتنامــه ای در ایــن زمینــه بــا تهــران بــه امضــا
خواهــد رســاند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه خبــری
آســبارز ،یــک مقــام ارشــد ارمنــی گفــت ،ارمنســتان قصــد
دارد واردات گاز طبیعــی از ایــران را افزایــش دهــد و در
آینــده نزدیــک موافقتنامــه ای در ایــن زمینــه بــا تهــران بــه
امضــا خواهــد رســاند.
ارمنســتان در حــال حاضــر از طریــق خــط لولــه ای کــه
در ســال  2008احــداث شــده ،ســاالنه  500میلیــون متــر
مکعــب گاز از ایــران وارد مــی کنــد .در مقابــل ،روســیه
ســاالنه حــدود  2میلیــارد متــر مکعــب گاز بــه ایــن کشــور
جنــوب قفقــاز صــادر مــی کنــد.
گاز ایــران تاکنــون بــه صــورت رســمی از طریــق یــک
نیــروگاه حرارتــی دولتــی ارمنســتان از ایــران خریــداری

انـرژی

شماره پنجاه چهار  //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و پنج

مــی شــد .ایــن نیــروگاه در مقابــل گاز خریــداری شــده بــه
ایــران بــرق صــادر مــی کنــد.
بــه گفتــه آرتاشــس تومانیــان ،ســفیر ارمنســتان در تهــران،
ایــروان اخیــرا پیشــنهاد کــرده کــه گاز بیشــتری از ایــران
خریــداری کنــد کــه برخــی از آن ممکــن اســت مجــددا
بــه گرجســتان صــادر شــود .وی افــزود ،طــرف ایرانــی ایــن
پیشــنهاد را پذیرفتــه اســت.
تومانیــان گفــت« :اســناد مربوطــه آمــاده شــده و پــروژه
هایــی مطــرح شــده انــد و مــن فکــر مــی کنــم اگــر اتفــاق
غیرمنتظــره ای رخ ندهــد ،ایــن قــرارداد بــه امضــا خواهــد
رســید».
در اتفاقــی مرتبــط ،دولــت ارمنســتان در مــاه اوت اعــام
کــرده بــود کــه شــرکتی در زمینــه انــرژی تاســیس خواهــد
کــرد کــه وظیفــه آن واردات گاز از ایــران خواهــد بــود .هنــوز
حجــم گاز وارداتــی از ایــران اعــام نشــده اســت .ایــن خبــر
مــدت کوتاهــی پــس از ســفر وزیــر انــرژی ارمنســتان بــه
تهــران اعــام شــد.
تومانیــان تاکیــد کــرد روســیه بــا قــرارداد گازی ایــران و
ارمنســتان مخالفــت نخواهــد کــرد ،زیــرا «ایــن قــرارداد
بــا منافــع هیــچ کشــور دیگــری در تضــاد نیســت ...اســناد
در آســتانه توافــق اســت و مــن مانعــی در هیــچ کــدام از
طرفیــن نمــی بینــم».
حتــی قبــل از اقــدام ایــروان بــرای افزایــش واردات گاز از
ایــران ،قــرار بــود ترتیبــات فعلــی ســواپ گاز و بــرق بیــن
ایــران و ارمنســتان پــس از ســاخت ســومین خــط انتقــال
بــرق بیــن دو کشــور ،بــه میــزان قابــل توجهــی توســعه
یابــد .کار بــر روی ایــن خــط انتقــال بــرق  120میلیــون
دالری قــرار اســت در ســال  2019بــه اتمــام برســد.

آذربایجان خواستار تسریع در
ساخت مشترک نیروگاه با ایران
شد

رئیــس بزرگتریــن تولیــد کننــده بــرق جمهــوری آذربایجان
(او جــی اس ســی) گفــت ،احــداث مشــترک نیــروگاه
هــای جدیــد توســط ایــران و آذربایجــان موجــب ارتقــاء
ثبــات انــرژی و پتانســیل صادراتــی جمهــوری خودمختــار
نخجــوان خواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از آذرنیــوز ،ایــران
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و آذربایجــان 2 ،کشــور همســایه نفــت خیــز بــه دنبــال
گســترش تعامــات در بخــش انــرژی از طریــق ســاخت
مشــترک نیــروگاه هــای بــرق هســتند.
اعتبــار پیروردیــف ،رئیــس بزرگتریــن تولیــد کننــده بــرق
جمهــوری آذربایجــان (او جــی اس ســی) گفــت ،احــداث
مشــترک نیــروگاه هــای جدیــد توســط ایــران و آذربایجــان
موجــب ارتقــاء ثبــات انــرژی و پتانســیل صادراتــی
جمهــوری خودمختــار نخجــوان خواهــد شــد.
پیروردیــف بــر ضــرورت آغــاز اجــرای ایــن پــروژه در
زودتریــن زمــان ممکــن تاکیــد کــرد.
پیروردیــف گفــت« :ایــن پــروژه بــرای ایــران و آذربایجــان
خیلــی مهــم اســت ».کار بــر روی ایــن پــروژه بایــد ســرعت
بگیــرد.
پیشــتر مجلــس ایــران طــرح احــداث مشــترک  2نیــروگاه
بــرق بــا جمهــوری آذربایجــان را بــه تصویــب رســانده بــود.
در دســامبر  ،2015ایــران و آذربایجــان یادداشــت تفاهمــی
را بــرای همــکاری در  12حــوزه مختلــف اقتصــادی بــه
امضــا رســاندند .ایــن موافقتنامــه فرصــت هــا و چشــم
اندازهــای جدیــدی بــرای همــکاری هــای اقتصــادی بیــن
دو کشــور بــه ویــژه در زمینــه انــرژی ترســیم مــی کنــد.
بــر اســاس ایــن ســند همــکاری ،دو طــرف نیــروگاه هــای
بــرق در ســدهای خــدا آفریــن و قیــز قاالســی در مســیر
رودخانــه ارس احــداث خواهنــد کــرد .همچنیــن قــرار اســت
نیــروگاه اردوبــاد در خــاک آذربایجــان و نیــروگاه مــرزاد در
خــاک ایــران احــداث شــود.
پیــش از ایــن حمیــد چیتچیــان ،وزیــر نیــروی ایــران
خاطرنشــان کــرده بــود کــه همــکاری هــا بــا آذربایجــان
در بخــش هــای بــرق و آب بایــد گســترش یابــد .وی گفتــه
بــود کــه دو کشــور مذاکراتــی را در زمینــه احــداث نیــروگاه
هــای ژئوترمــال و بــادی در شــهرهای مشــکین شــهر و
خــاف انجــام داده انــد و ایــن پــروژه هــا بــه زودی آغــاز
خواهــد شــد.
همچنیــن مذاکراتــی در مــورد متصــل کــردن شــبکه هــای
بــرق ایــران ،آذربایجــان ،گرجســتان و روســیه صــورت
گرفتــه اســت .شــبکه هــای بــرق ایــران و آذربایجــان قبــا
بــه هــم متصــل شــده و حجــم فعلــی تجــارت بــرق بیــن دو
کشــور بــه  10مــگاوات مــی رســد.
کارشناســان معتقدنــد ،اتصــال شــبکه هــای بــرق ایــران،
آذربایجــان ،روســیه و گرجســتان بــه یکدیگــر بــه نفــع ایــن
کشــورها خواهــد بــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معطلي تعامل بانكي با
جهان پشت در استانداردها

تســهيل تعامــات بانكــي يكــي از مهمتريــن مســائل دوره
پســابرجام اســت .بانكهــاي خارجــي جهــت برقــراري
روابــط مالــي بــا ايــران ،بــراي بانكهــاي ايرانــي كــه نزديــك
بــه يــك دهــه ارتبــاط كمــي بــا همتايــان خارجيشــان
داشــتهاند ،شــروط مختلفــي تعييــن ميكننــد كــه ازجملــه
آنهــا رعايــت كفايــت ســرمايه يــا همــان بــازل  3اســت.
بــازل  3يكــي از مهمتريــن اســتانداردهاي نويــن بانكــي در

محورمذاکرات نفتی ایران-
شل/امضای اولین قرارداد
نفتی با انگلیسیها

معــاون وزیــر نفــت بــا تشــریح  ۳محــور مذاکــرات
نفتــی ایــران و شــل انگلیــس ،اعــام کــرد :در
صــورت توافــق بــه زودی اولیــن قــرارداد توســعه
یــک میــدان نفتــی ایــران بــا ایــن شــرکت
انگلیســی امضــا خواهــد شــد.

انـرژی

شماره پنجاه چهار  //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و پنج

كشــورهاي پيشــرفته اســت و بــراي تعامــل بــا بانكهــاي
خارجــي بايــد قواعــد بــازل  3را رعايــت كنيــم ،امــا بانكهــاي
ايرانــي در حــال حاضــر امــكان رعايــت قواعــد بــازل  2را هــم
ندارنــد ،زيــرا مســاله كفايــت ســرمايه هنــوز در بســياري از
بانكهــاي ايــران حلنشــده اســت و ضعــف نظــارت بــر كار
بانكهــا ميتوانــد يكــي از عوامــل عــدم اجرايــي شــدن
اســتانداردهاي موردنيــاز بــراي تعامــل بيشــتر بــا بانكهــاي
بــزرگ جهــان باشــد .البتــه در قوانيــن اعمــال شــده در شــبكه
بانكــي ســهلگيريهايي درنظــر گرفتهشــده اســت تــا در
زمــان تحريمهــا ،امــكان مــراودات مالــي بــراي ايــران فراهــم
باشــد .امــا امــروز در پســابرجام هســتيم و انضبــاط و شــفافيت
مالــي نقــش مهمــي در تعامــات بانكــي ايفــا ميكنــد .در
ايــن بــاره احمــد كيميايــي اســدي ،عضــو كميســيون بــازار
پــول و ســرمايه اتــاق تهــران اظهــار اميــدواري كــرد كــه بــازل
 3تــا پايــان ســال جــاري در حداكثــر دو بانــك كشــور رعايــت
شــود.

هســتند ،هنــوز بــه صــورت شــفاف بــا صادركننــدگان تعامــل
نميكننــد .اســداهلل عســگراوالدي گفــت :موانــع و مســائل
مربــوط بــه حمــل و نقــل تــا حــد زيــادي در حــال بــر طــرف
شــدن اســت امــا همچنــان نــرخ ارز ،عاملــي بازدارنــده بــراي
صادركننــدگان اســت كــه نميتواننــد برايــش در آينــده
برنامهريــزي كننــد .همچنيــن نايبرييــس اتــاق بازرگانــي
ايــران و چيــن گفــت :وضعيــت نقــل و انتقــال پــول در شــرايط
پــس از اجــراي برجــام بهبــود يافتــه ،امــا وضعيــت كامــا
ايدهآلــي نــدارد و عمــده نقــل و انتقــاالت بــا ســاير كشــورها
از طريــق صرافيهــا انجــام ميشــود .مجيدرضــا حريــري
افــزود :در تجــارت بــا بيشــتر كشــورها هنــوز مبــادالت تجاري
از طريــق صرافيهــا انجــام ميشــود؛ مگــر در كشــورهايي كــه
بانــك مركــزي بــراي آنهــا حوالــه صــادر كنــد كــه تعــداد آنهــا
محــدود اســت و مــا در سيســتم چرخــه بينالمللــي بانكــداري
جهانــي نيســتيم .ســوئيفت هــم ،اكنــون در كشــور مــا وجــود
دارد امــا هــر كشــوري حاضــر نيســت بــا مــا همــكاري داشــته
باشــد .عضــو هيــات نماينــدگان اتــاق بازرگانــي ايــران گفــت:
در حــال حاضــر صورتهــاي مالــي شــفاف در بانكهــاي
كشــور وجــود نــدارد و نســبت ســرمايه بــه معوقــات قابــل
ارائــه در دنيــا نيســت و بخــش عمدهيــي از مشــكالت
بانكــداري كشــور داخلــي و ناشــي از عــدم شــفافيت اســت.

امیرحســین زمانینیــا در گفتگــو بــا مهــر دربــاره آخریــن
وضعیــت بازگشــت شــرکت انگلیســی شــل بــه صنعــت نفــت
ایــران ،گفــت :اخیــرا تفاهــم نامــه مشــترکی بیــن شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران و شــرکت شــل انگلیــس
امضــا شــده اســت.
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزارت نفــت بــا اعــام
اینکــه عــاوه بــر صنعــت پتروشــیمی ،تاکنــون مذاکراتــی
هــم بــا ایــن شــرکت انگلیســی-هلندی بــه منظــور ســرمایه
گــذاری در بخــش باالدســتی صنعــت نفــت انجــام گرفتــه
اســت ،تصریــح کــرد :مهمتریــن محــور گفتگوهــای انجــام
گرفتــه بــر ســر توســعه یــک میــدان مشــترک نفتــی بــا شــل
اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا توجــه بــه اینکــه
مذاکــرات بــا شــرکت شــل در حــال انجــام اســت و فعــا
نمیتــوان نــام ایــن میــدان را اعــام کــرد ،اظهــار داشــت:
شــرکت شــل عــاوه بــر توســعه میــدان نفتــی ،گفتگوهایــی
را هــم بــه منظــور افزایــش ظریــب بازیافــت از میادیــن نفتــی
انجــام داده اســت.

زمانینیــا بــا یــادآوری اینکــه در مجمــوع ســه محــور
همــکاری آتــی بــا شــرکت شــل شــامل توســعه میادیــن
نفــت ،فــروش نفــت خــام و میعانــات گازی و توســعه صنعــت
پتروشــیمی اســت ،خاطرنشــان کــرد :پیــش بینــی میشــود
بــه زودی جزئیــات توافــق نهایــی بــا ایــن شــرکت انگلیســی
بــرای توســعه بخــش باالدســتی صنعــت نفــت ایــران را
اعــام کنیــم.
در همیــن حــال سیدمحســن قمصــری مدیــر امــور
بینالملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران اخیــرا در گفتگــو بــا
مهــر بــا اشــاره بــه آغــاز فــروش نفــت ایران بــه شــرکتهای
انگلیســی ،گفــت :اولیــن محمولــه یــک میلیــون بشــکهای
نفــت خــام و میعانــات گازی ایــران تحویــل شــرکتهای
برتیــش پترولیــوم و شــل انگلیــس شــده اســت.
بــه گــزارش مهــر ،فروردیــن مــاه امســال و همزمــان بــا
پرداخــت بدهــی حــدود  ۲میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالری
شــرکت انگلیســی شــل بــه ایــران ،فــروش نفــت خــام بــه
ایــن شــرکت اروپایــی توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران
آزاد شــد.

چالش صرافيها در نقل و انتقاالت پولي
از ســوي ديگــر ،عضــو هيــات نماينــدگان اتــاق بازرگانــي
تهــران گفــت :نقــل و انتقــاالت پولــي هنــوز بــه راحتــي
امكانپذيــر نيســت و صرافانــي كــه بــه بانــك مركــزي وابســته
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همکاری دانمارک و ایران برای
تولید کاتالیست پتروشیمی
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــه
نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی انجمــن صنفــی کارفرمایــی
صنعــت پتروشــیمی ،دور جدیــد مذاکــرات مســئوالن صنایــع
پتروشــیمی ایــران و شــرکت «هالــدو تاپســو» دانمــارک بــه
منظــور ســرمایه گــذاری ،انتقــال دانــش و فنــآوری و تامیــن
لیســانس طرحهــای جدیــد پتروشــیمی ایــران در دوران پســا
برجــام انجــام شــد.
بــر ایــن اســاس در حاشــیه برگــزاری نمایشــگاه پالســتیک
 Kآلمــان ،کــه مرضیــه شــاهدائی مدیرعامــل شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی و احمــد مهــدوی دبیــرکل انجمــن صنفــی
کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی حضــور دارنــد ،گفتگوهایــی
بــا مدیــران ارشــد شــرکت هالــدو تاپســوی دانمــارک انجــام
گرفتــه اســت.
در ایــن گفتگوهــا ،شــرکت دانمارکــی در راســتاب همــکاری
و مشــارکت بــا طرحهــای جدیــد تولیــد اوره ،آمونیــاک و
متانــول صنعــت پتروشــیمی ایــران اعــام آمادگــی کــرده
اســت.
از ســوی دیگــر عــاوه بــر شــرکت تاپســو ،مذاکراتــی بــا
چندیــن شــرکت اروپایــی همچــون «تیســن کــروپ» آلمــان
هــم بــه منظــور مشــارکت و ســرمایه گــذاری در صنایــع
پتروشــیمی ایــران انجــام گرفتــه بــه طوریکــه ایــن شــرکت
آلمانــی هــم خواســتار مشــارکت و همــکاری در طرحهــای
 PVCصنعــت پتروشــیمی ایــران شــده اســت
عــاوه بــر ایــن «یورگــن نــرگارد گل» معــاون رئیــس شــرکت
دانمارکــی هالــدور تاپســو همزمــان بــا لغــو تحریمهــای پیــش
روی ســرمایه گــذاری در صنایــع پتروشــیمی ایــران ،خواســتار
توســعه همکاریهــا بــا صنعــت پتروشــیمی در حــوزه
پژوهــش ،فنــآوری و تامیــن کاتالیســت شــده بــود.
انتقــال تکنولــوژی بــرای تولیــد محصــوالت جدید پتروشــیمی،
ســاخت کارخانــه کاتالیســت ،همــکاری مشــترک در احــداث
واحدهــای متانــول بــا فــن آوری جدیــد در پتروشــیمی
مرجــان و متانــول ونیــران (ایــران -ونزوئــا) ،ســاخت واحــد
اوره و آمونیــاک پتروشــیمی هنــگام از جملــه محورهــای
کاری جدیــدی صنعــت پتروشــیمی ایــران و هالــدو تاپســوی
دانمــارک در دوران پســا برجــام بــه شــمار مــیرود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادراتــ ؛
پيشران رشد
محسن جالل پور

اظهــارات رئیسجمهــوری در مراســم بزرگداشــت روز
صــادرات بــه نســبت آنچــه از بیشــتر سیاســتمداران شــنیده
و میشــنویم ،امیدوارکنندهتــر بــود .آقــای روحانی،بــه
درســتی مشــکل اصلــی صــادرات را تعامــل ســازنده بــا جهان
میداننــد؛ امــا همــان طــور کــه در ایــن ســخنرانی اشــاره
میکننــد ،هنــوز بخشهایــی از نیروهــای سیاســی جامعــه،
چنیــن دیدگاهــی ندارنــد .متاســفانه در کشــور مــا نســبت به
پدیدههــای مختلــف ،برداشــتهای مختلــف وجــود دارد و
راهحلهــا حتــی بــه هــم نزدیــک نیســت و اینگونــه اســت
کــه حتــی نســبت بــه مهــم تریــن پایههــای توســعه و
پیشــرفت ،اختــاف نظــر جــدی وجــود دارد.
اگــر بــه تجربــه توســعه در کشــورهای مختلــف جهــان
نــگاه کنیــم ،متوجــه میشــویم حداقــل نســبت بــه چنــد
سیاســت پایــهای و مهــم بــه اجمــاع رســیدهاند .بــدون
شــک ،نخســتین مســاله ،دادن مشــروعیت و مقبولیــت بــه
فعالیتهــای بخــش خصوصــی اســت کــه هنــوز در کشــور
مــا دربــاره آن اختــاف نظــر وجــود دارد .مســاله حــد و
انــدازه دخالتهــا و فعالیتهــای دولــت هــم مــورد اجمــاع
سیاســتمداران مــا قــرار نــدارد و همچنیــن مــا نمیدانیــم
تعامــل خــوب بــا دنیــا چگونــه تعاملــی اســت.البته اکنــون
مســاله اصلــی چنــدان پیچیــده بهنظــر نمیرســد .اقتصــاد
ایــران مشــکل اشــتغال دارد .ایــن مشــکل دارد به یک مســاله
اجتماعــی و امنیتــی تبدیــل میشــود .بــرای ایجــاد شــغل
نیــاز بــه ســرمایهگذاری داریــم؛ امــا بــه دلیــل نامناســب
بــودن فضــای کسـبوکار و عــدم اطمینــان بخــش خصوصی،
نمیتوانیــم ایــن ســرمایه را از داخــل و خــارج تامیــن کنیــم.

بــه ایــن ترتیــب اقتصــاد مــا بــا تکیــه بــر داشــتههای فعلــی
خــود ،تــوان ایجــاد تحــرک و رشــد اقتصــادی را نــدارد.
حتــی امــروز کــه آمارهــا مویــد تحقــق رشــد  4 /4درصــدی
هســتند ،مطمئــن نیســتیم کــه ایــن رویــه ادامــه پیــدا کنــد.
بنابرایــن در حــال حاضــر نــه تنهــا از معضــل رشــد پاییــن
کــه از عــدم اطمینــان نســبت بــه اســتمرار ایــن رشــد هــم
رنــج میبریــم .چــون بــا نگاهــی بــه اثــر گــذاری متغیرهــای
مختلــف بــر رشــد اقتصــادی کشــور متوجــه میشــویم کــه
عوامــل درونــی اقتصــاد ایــران ،تــوان اثــر گــذاری بیــش از
ایــن را بــر رشــد اقتصــادی ندارند.نگاههــای خــوش بینانــه،
رشــد اقتصــادی امســال را تــا  7درصــد پیشبینــی میکننــد؛
امــا خــوش بینــان هــم معتقدنــد هیــچ تضمینــی وجــود
نــدارد کــه ایــن رشــد ،ســال آینــده بــا تکیــه بــر عواملــی
کــه رونــد کنونــی آن را رقــم زدهانــد ادامــه پیــدا کند.اگــر بــه
اجــزای اثــر گــذار بــر رشــد اقتصــادی نــگاه کنیــم ،متوجــه
میشــویم آنچــه صــورت گرفتــه ،احتمــاال در ســال آینــده
و ســالهای آینــده تــداوم نخواهــد یافــت .بــه ایــن ترتیــب
بایــد بــه اهرمهــای دیگــری بــرای تــداوم رشــد اقتصــادی
اتــکا کــرد .بهتریــن تکیــه گاه ،افزایــش صــادرات اســت.
بــرای اینکــه صــادرات افزایــش پیــدا کنــد ،برخی سیاسـتها
نیــز بایــد قاطعانــه اصــاح شــود .ایــن اصالحــات نیازمنــد
اجمــاع ملــی و حمایــت همــه ارکان حاکمیــت اســت .مســائل
زیــادی در کشــور مــا وجــود دارد کــه اجماعــی دربــاره حــل
و فصــل آن بــه وجــود نیامــده اســت .در حالــی کــه هــرگاه
دربــاره مســائلی بــه ایــن اهمیــت ،اجمــاع صــورت گرفتــه،
مســاله بــه بهتریــن شــکل حــل وفصــل شــده اســت .بــه
عنــوان مثــال دولــت فعلــی چگونــه موفــق شــد تــورم را از
ســطح  40درصــد بــه ســطح فعلــی برســاند؟ اگــر اجمــاع
نســبی در بــاره کاهــش تــورم صــورت نمیگرفــت ،بــه طــور
قطــع دولــت نمیتوانســت تــورم را تکرقمــی کنــد .حــال
ایــن کــه موضوعــی مثــل صــادرات نیــز نیــاز بــه همگرایــی
میــان اجــزای مختلــف حاکمیــت و اجمــاع میــان بازیگــران
عرصــه سیاســت دارد.اگــر بخواهیــم در عرصــه صــادرات،
از چنــد سیاســت مهــم نــام ببریــم کــه بــدون اجمــاع
امکانپذیــر نیســتند ،اول بایــد بــه مســاله برونگرایــی
اشــاره کــرد .در حــال حاضــر هیــچ اجماعــی دربــاره ایــن
مســاله کــه برونگرایــی دقیقــا چگونــه سیاســتی اســت
وجــود نــدارد .عــدهای برونگرایــی را راه نجــات و عــدهای
آن را راه نفــوذ میداننــد .بایــد یــک بــار بــرای همیشــه در
ایــن بــاره چارچوبهــای مشــخصی ترســیم شــود.

انـرژی

شماره پنجاه چهار  //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و پنج

مســاله بعــدی ،سیاســت گذاریهــای پیرامونــی
دربــاره صــادرات اســت .اینکــه بــرای توســعه صــادرات
چــه سیاســتهایی را بایــد کنــار بگذاریــم و بــه چــه
سیاس ـتهایی بایــد رو بیاوریــم ،نیــاز بــه اجمــاع حداکثــری
دارد.پــس از آن ،دولــت بایــد بــه همــان شــکل کــه در ثبــات
متغیرهــای اقتصــاد کالن موفــق عمــل کــرد ،در زمینــه
صــادرات هــم ثباتســازی کنــد .تهیــه چارچوبــی مشــخص
و مــدون از همــه سیاســتهایی کــه منجــر بــه ثبــات در
تصمیــم گیــری و تصمیمســازی میشــود ،بــرای توســعه
صــادرات ضــروری اســت.اگر بپذیریــم کــه دولــت در زمینــه
ثبــات اقتصــاد کالن موفــق عمــل کرده و بســتر اقتصــاد کالن
را بــرای تصمیــم گیــری بهتــر فعــاالن اقتصــادی بــا کاهــش
تــورم و کاهــش انگیزههــای ســوداگرایانه فراهــم کــرده،
بایــد بســتر صــادرات را هــم بــرای تصمیمگیریهــای
بلندمــدت فراهــم کنیم.اینکــه فعــاالن اقتصــادی نمیداننــد
آینــده سیاسـتهای پولــی و تجــاری بــه کــدام ســو مـیرود،
انگیــزه صــادرات را کاهــش میدهــد.
کــدام سیاســت از مجمــوع سیاســتهای موجــود،
تصویــری بلندمــدت پیــش چشــم فعــال اقتصــادی ترســیم
میکنــد کــه بــر اســاس آن ،بــرای تولیــد صــادرات محــور
ســرمایهگذاری کند؟کــدام سیاســت از سیاســتهای
موجــود ،رشــد اقتصــادی از مســیر توســعه صــادرات را
نشــانه رفتــه اســت؟چه تضمینــی وجــود دارد کــه دولــت
آینــده دولتــی معتقــد بــه دیپلماســی فعــال و مدافــع تعامــل
ســازنده بــا جهــان باشــد؟چه تضمینــی وجــود دارد کــه
دولــت آینــده دولتــی مدافــع توســعه صــادرات باشــد؟ چــه
تضمینــی وجــود دارد کــه در ســالهای آینده،بــا افزایــش
قیمــت نفــت و بــه تبــع آن افزایــش درآمدهــای نفتــی،
دولــت آینــده ،سیاســت توســعه صــادرات را بــه حاشــیه
نرانــد؟
فعــاالن اقتصــادی و بــه خصــوص فعــاالن عرصــه صــادرات،
نیازمنــد آگاهــی از ترجیحــات ذهنــی مجموعــه حاکمیــت
نســبت بــه نحــوه تعامــل بــا جهــان هســتند و پــس از آن
انتظــار بهبــود فضــای کس ـبوکار را دارنــد و بهطــور قطــع
میخواهنــد تصویــری ولــو کوتاهمــدت از سیاســتهای
اقتصــادی ســالهای آینــده داشــته باشــند .در ایــن صــورت،
صادرکننــده راه خــود را پیــدا میکنــد و بــه ایــن ترتیــب،
صــادرات عمــا تبدیــل بــه موتــور محــرک و نیــروی پیشــران
بــرای رشــد اقتصــادی میشــود.
منبع:دنیای اقتصاد
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ایــب رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق
بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه کاهــش نــرخ ســود
تســهیالت صادراتــی بــه  ۱۱درصــد بــه صــورت مقطعــی
کارســاز اســت ،گفــت :در حــال حاضــر شــبکه بانکــی
مــا بهــره مرکــب دریافــت میکنــد و در واقــع از خــود
ســود هــم مجــددا ســود میگیــرد کــه بانــک مرکــزی
هــم نســبت بــه ایــن مســئله اقدامــی نمیکنــد؛ بنابرایــن
اولیــن ضــرورت بــرای رفتــن بــه ســمت توســعه صــادرات،
اصــاح ســاختارها و قوانینــی اســت کــه ســر راه تولیــد و
صــادرات مانــع شــدهاند.
محســن حاجــی بابــا در گفتوگــو بــا ایســنا ،گفــت :یکــی
از معضــات و مشــکالت اساســی کــه در ارتبــاط بــا قیمــت
تمــام شــده کاالهایمــان همــواره وجــود داشــته درصــد
نــرخ ســود تســهیالت اســت کــه مانعــی ســر راه تولیــد
رقابتــی بــوده اســت.
وی افــزود :درصــد نرخ ســود تســهیالت در بیشــتر کشــورها
یــک تــا دو درصــد اســت و در کشــورهایی کــه ایــن عــدد
خیلــی بــاال باشــد حداکثــر تــا پنــج درصــد اســت و حتی در
برخــی کشــور هــای اروپایــی ایــن نــرخ صفــر درصــد اســت.
در واقــع بازارهــای رقیــب مــا نــرخ ســود تسهیالتشــان
نســبت بــه مــا کمتــر اســت و همیــن موضــوع در رقابتیتــر
شــدن کاالهایشــان در بازارهــا تاثیرگذاراســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد:
بنابرایــن ایــن از ضعفهــای اصلیمــان در صــادرات و
همچنیــن بــازار داخلــی وضعیــت نــرخ تســهیالت اســت.
بایــد بپذیریــم کــه اقتصــاد مجموعــه بــه هــم پیوســته
اســت امــا مــا بــه صــورت جزیــرهای عمــل میکنیــم.
ت مــا جــدا از رونــد
حاجــی بابــا تصریــح کــرد :صــادرا 
تولیــد نیســت،بــرای اینکــه رشــد صادراتــی داشــته باشــیم
در ابتــدای امــر بایــد ســاختارهای تولیــدی و اقتصادیمــان
را درســت کنیــم .بــه نظــر میرســد کاهــش نــرخ ســود
تســهیالت بــه صــادرات کمــک خواهــد کــرد امــا بــه
صــورت مقطعــی و کوتــاه مــدت و نــه بــه تاثیــری کــه دوام
چندانــی داشــته باشــد.
یکــی از ضرورتهــای مهــم بــرای رفتــن بــه ســمت رشــد
و بهبــود صــادرات ،یکسانســازی و واقعــی ســازی نــرخ
ارز اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اولیــن نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتــی
کشــور بــا حضــور وزیــر نیــرو در اراک بــه
بهرهبــرداری رســید و تــا پایــان ســال نیــز
نیروگاههــای خورشــیدی بــا ظرفیــت ۱۰
مــگاوات بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان در مراســم
افتتــاح اولیــن نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتی کشــور
اظهــار کــرد :تســلط اقتصــاد دولتــی و عــدم صحــت و
دقــت تعرفههــای صنعــت بــرق موجــب شــده اســت
کشــور در مســیر درســتی کــه دنیــا در آن قــرار گرفتــه
و بــا شــتاب بــه ســمت آن حرکــت میکنــد ،قــرار
نگیــرد.
وی افــزود :از آنجایــی کــه تولیدکننــده بــرق ،پــول
ســوخت خــود را درســت پرداخــت نمیکنــد و از ســویی
مدیریــت شــبکه قیمــت درســت را بــرای برقــی کــه
از نیــروگاه میخــرد پرداخــت نمیکنــد و همچنیــن
مصرفکننــده بــرق قیمــت درســت را بــرای محصولــی
کــه مصــرف میکنــد پرداخــت نمیکنــد ایــن وضعیــت
اقتصــادی صنعــت بــرق عالمتهــای غلــط بــه مجموعــه
کشــور میدهــد.
چیتچیــان بــا بیــان اینکــه انــرژی خورشــیدی منبــع
بســیار عظیمــی اســت کــه هیچوقــت بــا اســتفاده
مــردم از ایــن منبــع کاســته نمیشــود ،گفــت :متوســط
قیمــت خریــد بــرق تجدیدپذیــر از تولیدکننــدگان
خصوصــی در حــال حاضــر حــدود  ۳۷۰تومــان بــه ازای
هــر کیلــووات ســاعت اســت کــه اگــر قیمــت متوســط
هــر کیلــو وات ســاعت بــرق بــرای مصــرف کننــده ۶۵
تومــان باشــد ،قیمــت خریــد از تولیدکننــده حــدود ۶
برابــر قیمتــی اســت کــه مــا بــرق را بــه مصرفکننــده
میفروشــیم.
وزیــر نیــرو بیــان کــرد :اســتفاده از ســوختهای فســیلی
هزینههــای بســیاری را بــه اجتمــاع تحمیــل میکنــد
کــه در نظــام حســابداری مالــی درج نمیشــود و از
ایــن مســئله غفلــت داریــم.
وی ضمــن تاکیــد بــر نقــش انــرژی هــای تجدیدپذیــر
در ســامت انســانها و رهایــی از مشــکالتی از قبیــل
مقابلــه بــا آلودگــی هــوا ،آلودگــی خــاک ،آلودگــی
منابــع آب و مشــکالتی از ایــن دســت کــه ســامت
انســانها را بــه خطــر مــی انــدازد بــا اســتفاده از انــرژی

انـرژی
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بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت
بیش از  ۱۰مگاوات تا پایان سال
پــاک ،اظهــار کــرد :بــرای پیمــودن یــک مســیر درســت
نیازمنــد بازنگــری اساســی در تمــام بنیــان هــای
اقتصــادی کشــور هســتیم.
چیــت چیــان گفــت :بــا توجــه بــه ایــن مســئله ،وزارت
نیــرو کار را متوقــف نکــرده اســت و بــا علــم ،اطــاع و
ایمــان بــه اینکــه اســتفاده از انرژیهــای تجدیــد پذیــر
بــه نفــع صنعــت ،نســل حاضــر و نســل آینــده کشــور
و بــه نفــع بشــریت در ایــن کــره خاکــی اســت ،ایــن
حرکــت شــجاعانه را شــروع کــرده کــه قیمتهایــی
را بــرای انــرژی تجدیــد پذیــر اعــام کنــد کــه از
قیمتهــای معمولــی بــرق در کشــور بســیار متفــاوت
اســت.
وی افــزود :یکــی از موثرتریــن ابزارهایــی کــه میتوانــد
مــا را در تامیــن بــرق پیــک شــبکه کمــک کنــد
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی اســت.
چیتچیــان بــا بیــان اینکــه اســتفاده از انرژیهــای
خورشــیدی نیازمنــد ســرمایهگذاریهای متمرکــز
بــزرگ نیســت ،گفــت :یــک خانــواده روســتایی در حــد
وســع مالــی خــود میتوانــد در منــزل و مزرعــه خــود از
ایــن پنلهــا اســتفاده کنــد؛ ایــن سیســتمها را نصــب،
بــرق را تولیــد و آن را روانــه شــبکه کنــد.
وزیــر نیــرو ضمــن تاکیــد بــه مزیتهــای ایــن نــوع
انــرژی در کاهــش آلودگیهــا ،انتشــار گازهــای
گلخانــهای و امــکان ایجــاد اشــتغال توســط ایــن
صنعــت ،اظهــار کــرد :تصــور میشــود اشــتغالآفرینی

انرژیهــای تجدیدپذیــر تنهــا بــرای کشــورهایی مثــل
کشــور مــا حائــز اهمیــت اســت و بــرای کشــورهای
برخــوردار اهمیــت نــدارد در صورتــی کــه اروپاییهــا
نســبت بــه ایــن مســئله ارزش بســیاری قائــل هســتند.
وی گفــت :در چنیــن شــرایطی کــه بزرگتریــن معضــل
اقتصــادی کشــور مــا مســئله بیــکاری اســت ،ایــن روش
و ایــن سیســتم هــا و فناوریهــای انتقــال بــرق مــی
توانــد راهگشــا باشــد.
چیتچیــان بــه کاهــش بســیار قابــل توجــه هزینههــای
ســرمایهگذاری در ایــن سیســتمها اشــاره و بیــان
کــرد :طــی چنــد ســال اخیــر قیمــت سیســتم هــای
خورشــیدی در دنیــا بــه کمتــر از نصــف رســیده اســت
و در کمتــر فنــاوری شــاهد چنیــن توســعه شــتابانی
هســتیم.
وزیــر نیــرو گفــت :بــر اســاس سیاســتگذاری وزارت
نیــرو و تصویــب دولــت بنــا شــده اســت کســانی کــه از
سیســتمهای تولیــدی داخــل کشــور بــرای تولیــد بــرق
تجدیدپذیــر اســتفاده میکننــد تــا  ۳۰درصــد قیمــت
خریــد بــرق شــان بــه صــورت تضمینــی افزایــش پیــدا
خواهــد کــرد کــه ایــن افزایــش یــا کاهــش بــه تناســب
میــزان اســتفاده از تجهیــزات داخلــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اقبــال دنیــا بــه انــرژی خورشــیدی
بســیار افزایــش پیــدا کــرده اســت ،متذکــر شــد:
جریانــی بــه وجــود آمــده اســت کــه بــاور آن بــرای
مــا بســیار ســخت اســت .اگــر االن دوبــاره بخواهیــم
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ایــن نیــروگاه را بســازیم قادریــم بــا هزینــه کمتــر از ۳۰
درصــد ،مشــابه ایــن نیــروگاه را بســازیم.
وزیــر نیــرو گفــت :آنقــدر ســرعت کاهــش قیمتهــا
در ایــن زمینــه شــتاب گرفتــه اســت کــه از چنــد
مــاه گذشــته بــه ایــن طــرف تفــاوت معنــا داری در
قیمتهــا پدیــد آمــده اســت.
وی بــا ابــراز امیدواری از اســتفاده از این امــکان و فرصت
حاصــل شــده در دنیــا ،عنــوان کــرد :بنــای وزارت نیــرو
در ایــن زمینههــا ،بــر ســرمایهگذاری دولتــی نیســت،
بلکــه ایــن قیمتهــا بــرای تولیدکننــدگان غیردولتــی
انرژیهــای تجدیدپذیــر مصــداق دارد.
چیتچیــان ابــراز امیــدواری کــرد :همــه مــردم چــه
کســانی کــه میخواهنــد فعالیــت اقتصــادی و تجــاری
انجــام دهنــد ،چــه افــرادی کــه در زمینــه کار صنعتــی
فعالیــت دارنــد و چــه کســانی کــه عالقهمنــد بــه
ســرمایهگذاری یــا جــذب ســرمایهگذاری هســتند
مــی تواننــد در تولیــد ایــن سیســتمها تــاش کننــد
چراکــه وزارت نیــرو و دولــت بــا تمــام وجــود از ایــن
ســرمایهگذاریها اســتقبال میکنــد.
وزیــر نیــرو از بهرهبــرداری از نیروگاههــای خورشــیدی
بــا ظرفیــت  ۱۰مــگاوات و بیــش از  ۱۰مــگاوات طــی
ســال جــاری در کشــور خبــر داد و گفــت :بــه ایــن
ظرفیتهــا قناعــت نخواهیــم کــرد ،پشــتیبانی کامــل از
اینهــا صــورت میگیــرد و امکانــات ایــن اقــدام کامــا
فراهــم اســت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه اهــداف اســتفاده از انرژی
هــای پــاک و تجدیــد شــونده بــه جــای ســوخت هــای
فســیلی بــه زودی تحقــق پیــدا کنــد.
چیــت چیــان گفــت :در جریــان کاپ  ۲۱ایــران بــه
معاهــده پاریــس ملحــق و متعهــد شــده اســت تــا ســال
 ۲۰۳۰میــزان هفــت هــزار و  ۵۰۰مــگا وات نیروگاههای
تجدیــد پذیــر را در کشــور بــه بهــره بــرداری برســاند.
وزیــر نیــرو همچنیــن از فعالیــت ایــن نیــروگاه
خورشــیدی در اراک بــه صــورت اکــو پــارک خبــر داد و
افــزود :انــواع فنــاوری هــای مرتبــط بــا اســتفاده بهینــه
از انــرژی هــای پــاک و تجدیــد پذیــر در ایــن نیــروگاه
بــه معــرض نمایــش گذاشــته خواهــد شــد.
وی یــادآور شــد :تعــداد پنــج اکــو پــارک در سراســر
کشــور توســط پژوهشــکده نیــرو احــداث میشــود.
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متغیر پنهان در سرمایهگذاری
متغیــر پنهــان در ســرمایهگذاری» عنــوان جدیدتریــن کتــاب منتشــر شــده توســط انتشــارات دنیــای اقتصــاد اســت کــه در آن
 15اقتصــاددان  ،فعــال اقتصــادی و فرهنگپــژوه دربــاره تاثیــر رســانه بــر ســرمایهگذاری ســخن میگوینــد.
مســعود نیلــی ،مشــاور اقتصــادی رئیــس جمهــور؛ داود دانشجعفــری ،وزیــر اســبق اقتصــاد و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی؛ محســن رنانــی ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه اصفهــان؛ فرشــاد مومنــی ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی؛ ســید صفــدر حســینی ،وزیــر اســبق اقتصــاد و رئیــس ســابق صنــدوق توســعه ملــی؛ عیســی کالنتــری،
وزیــر اســبق کشــاورزی و دبیــر کل خانــه کشــاورز؛ عبــاس شــاکری ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و حجــت
میرزایــی ،معــاون اقتصــادی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی از زمــره اقتصاددانانــی هســتند کــه در ایــن کتــاب بــه بررســی
رابطــه اقتصــاد و رســانه پرداختهانــد و موانــع ســرمایهگذاری را از منظــر اطالعرســانی تحلیــل کردهانــد.
در کنــار ایــن اقتصاددانــان ،هــادی خانیکــی ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی نیــز در
تحلیلــی بــه همپیونــدی نقشهــا در ارتباطــات و توســعه اقتصــادی پرداختــه اســت.
مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران و پــدرام ســلطانی ،نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــه عنــوان دو
مقــام ارشــد پارلمــان بخــش خصوصــی بــه همــراه چهــار فعــال بخــش خصوصــی باســابقه (شــاهرخ ظهیــری ،حمیــد حســینی،
محمدرضــا بهرامــن و مســعود دانشــمند) نیــز در ایــن کتــاب بــه بررســی تاثیــر رســانه در ســرمایهگذاری پرداختهانــد.
براهیــم علیــزاده ،مولــف ایــن کتــاب در معرفــی مختصــر ایــن کتــاب نوشــته اســت« :تحقیقاتــی کــه تاکنــون دربــاره ضعــف
ســرمایهگذاری در ایــران شــده ،عمدتــا معطــوف بــه کاســتی هــای حقوقــی ماننــد مقــررات دس ـتوپاگیر و موانــع اداری یــا
عوامــل سیاســی و نــرخ پاییــن تشــکیل ســرمایه و انباشــت ناچیــز ســرمایه بــوده اســت .علــل اصلــی شــعف ســرمایهگذاری
هــم همیــن مــوارد اســت .امــا از عامــل دیگــری کــه میتوانــد ایــن ضعفهــا را کاهــش یــا افزایــش دهــد غفلــت شــده
اســت .ایــن عامــل ،ســهم رســانهها در اطالعرســانی و نقــد و ایجــاد شــفافیت و ســرانجام همــوار کــردن راه ســرمایهگذاری
اســت .در ایــن کتــاب ،اقتصاددانانــی چــون دکتــر مســعود نیلــی و دکتــر محســن رنانــی موانــع ســرمایهگذاری را از منظــر
اطالعرســانی تحلیــل کردهانــد».
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