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توسعه میادین نفتی با اجرای
سریع تر قراردادهای جدید نفتی
رضا پدیدار

وزارت نفــت در افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت خــام ایــران تــا اینجــای کار
موفــق عمــل کــرده اســت و اجــرای هرچــه ســریعتر قراردادهــای جدیــد نفتــی
میتوانــد بــه توســعه میادیــن و شــتاب بیشــتر در رونــد افزایــش صــادرات نفــت
منجــر شــود.
بــر اســاس آنچــه در برنامهریــزی وزارت نفــت دربــاره تولیــد نفــت ایــران اعــام
شــده اســت ،تولیــد طــای ســیاه ایــران رونــد افزایشــی را تــا پایــان ســال 1395
ادامــه میدهــد .وزیــر نفــت ایــران کــه اواخــر مهرمــاه ســال جــاری در اجــاس
مجمــع جهانــی انــرژی حضــور پیــدا کــرده بــود ،در حاشــیه ایــن اجــاس و
در جلســه فوقالعــاده اوپــک اعــام کــرد کــه تولیــد نفــت ایــران افزایــش
پیــدا میکنــد .بــر ایــن اســاس میــزان صــادرات نفــت ایــران بــدون احتســاب
میعانــات گازی بــه  2.4میلیــون بشــکه رســیده اســت و پیشبینیهــا ایــن
اســت کــه ایــن رقــم تــا پایــان ســال یعنــی تــا چهــار مــاه آینــده ادامــه پیــدا
کنــد و بــه حــدود  2.5میلیــون بشــکه برســد .عــاوه بــر ایــن بــا احتســاب
میعانــات گازی کــه معــادل نفــت خــام آن چیــزی حــدود  500تــا  600هــزار
بشــکه اســت ،صــادرات نفــت خــام ایــران بــه  3میلیــون بشــکه در روز خواهــد
رســید.
بــه نظــر میرســد ایــران از فرصتهــای پســابرجام درزمینــهٔ افزایــش تولیــد
و صــادرات نفــت بهخوبــی اســتفاده کــرده اســت .وزارت نفــت در ایــن زمینــه
هدفگــذاری کــرده و ارزیابیهــا نشــان میدهــد کــه عملکــرد آن در تحقــق
اهــداف نفتــی ایــران مثبــت اســت امــا نکت ـهای کــه بایــد در ادامــه در جریــان
افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت در نظــر داشــت ،توســعه میادیــن نفتــی بــرای
برداشــت بیشــتر اســت کــه بــرای تحقــق آن ،نیــاز بــه ســرمایهگذاری در
میادیــن مشــترک و مســتقل ایــران داریــم.
بــدون تردیــد اجــرای قراردادهــای جدیــد نفتــی میتوانــد بــه توســعه هرچــه
بیشــتر میادیــن مســتقل و مشــترک ایــران کمــک کنــد .در حــال حاضــر
مــدارک مربــوط بــه ادامــه در صفحــه 7

وزیر نیرو در شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق مطرح کرد:

کاهش  ١٠هزار میلیارد تومانی بدهی های صنعت برق
بدهی صنعت برق  22هزار میلیارد تومان شد

شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق شــنبه پانزدهــم آبــان بــا حضور
وزیــر نیــرو و فعــاالن صنعــت بــرق کشــور در محــل دائمــی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران آغــاز بــه کار کــرد.
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور  350شــرکت داخلــی و  295شــرکت خارجــی برگــزار
شــد کــه مهمتریــن هــدف ایــن نمایشــگاه ارائ ـ ه آخریــن دســتاوردهای علمــی
پژوهشــی در حــوزه مهندســی بــرق و برقــراری ارتبــاط بــا شــرکتهای خارجــی
عنــوان شــده اســت.
وزیــر نیــرو در افتتــاح شــانزدهمین نمایشــگاه صنعــت بــرق در جمــع خبرنــگاران
از کاهــش  ١٠هــزار میلیــارد تومانــی بدهــی هــای صنعــت بــرق از ابتدای امســال
تاکنــون و رســیدن آن بــه مبلــغ  ٢٢هــزار میلیــارد تومــان در مــاه هــای گذشــته
خبــر داد.
حمیــد چیتچیــان در خصــوص مطالبــات پیمانــکاران و تولیدکننــدگان بــرق از
ایــن وزارتخانــه ،عنــوان کــرد :عمــده عقبماندگــی پرداختهــا ســه یــا چهــار
ماهــه و حداکثــر شــش ماهــه اســت و ایــن در شــرایطی اســت کــه بــا اوضــاع
کنونــی مالــی کشــور ایــن شــرایط دور از انتظــار نیســت.
وی ادامــه داد :امــروز صنعتگــران و مدیــران صنعــت بــرق بــا همــکاری یکدیگــر
مکانیزمهایــی را طراحــی کردنــد تــا بــر مشــکل عقبماندگــی پرداختهــا
غلبــه کننــد.

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه برخــی کارخانجــات
تولیدکننــده فــوالد ،آلومینیــوم و غیــره کــه صنعــت بــرق بــه آنهــا انــرژی فروخته
اســت بــه وزارت نیــرو بدهــکار هســتند ،تصریــح کــرد :ایــن طرحهایــی اســت
کــه شــرکتهای تولیدکننــده بــرق نیــز خواهــان مــواد اولیــه ایــن شــرکتها
هســتند؛ برایــن اســاس یــک مکانیــزم تهاتــر بیــن آنهــا طراحــی و برقــرار شــده
کــه تــا حــد قابــل توجهــی بدهیهــای صنعــت بــرق را کاهــش داده اســت.
چیتچیــان اظهــار کــرد :در نتیجــه همکاریهــای دولــت ،وزارت نیــرو نیــز
بــا مکانیزمهــای اوراق تســویه خزانــه ،اســناد خزانــه اســامی و اوراق مشــارکت
بــه خلــق منابــع جدیــد مالــی اقــدام کــرده تــا آنهــا را در اختیــار نیروگاههــا و
شــرکتهای ســازنده طلبــکار از وزارت نیــرو قــرار داده اســت.
بــه گفتــه وی ،ابتــدای امســال بدهیهــای صنعــت بــرق  ٣٢هــزار میلیــارد
تومــان بــود کــه بــا اقدامــات انجــام شــده امــروز بــه حــدود  ٢٢هــزار میلیــارد
تومــان کاهــش یافتــه اســت.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه ارائ ـه مجــوز ســاخت  37هــزار مــگاوات نیــروگاه بــه
بخــش خصوصــی در  10ســال گذشــته تاکیــد کرد:ایــن در شــرایطی اســت کــه
طــی ایــن مــدت بخــش خصوصــی فقــط  11هــزار مــگاوات احــداث نیــروگاه
داشــته و علــت عمــده ایــن عقبماندگــی میســر نبــودن تامیــن ســرمایه و
منابــع مالــی در کشــور بــوده اســت .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
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انـرژی

اخبار کوتاه

همــکاری صانـــیر بــا ســازمان صنایــع ایـــتالیا

کاهــش  ١٠هــزار میلیــارد تومانــی بدهــی سیاســی و توجــه بــه الزامــات فنــی و تامیــن
هــای صنعــت بــرق شــانزدهمین نمایشــگاه منابــع مالــی از مهــم تریــن مقدمــات توســعه مشــروح خبــر
بینالمللــی صنعــت بــرق شــنبه پانزدهــم آبــان بــا صادراتمشــروح خبــر

حضــور وزیــر نیــرو و فعــاالن صنعــت بــرق کشــور

در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران ایــران و لهســتان تفاهمنامــه نفتــی امضــا
کردنــد بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت هــای نفتــی
آغــاز بــه کار کرد.مشــروح خبــر
ـی
ـات فنـ
ـادرات خدمـ
ـعه صـ
ـق توسـ
ـدم تحقـ
عـ
ـام دبیــر کل فدراســیون
ـس از برجـ
ـی پـ
و مهندسـ

بیــن المللــی در مــاه هــای اخیــر و پــس از اجــرا
شــدن برجــام .مشــروح خبــر

صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته بــا بیــان اینکــه تمایــل شــرکتهای آمریکایــی بــرای
ســرمایهگذاری در ایــران مدیــر عامــل
قــرار بــود توســعه صــادرات مشــروح خبــر
مشــترکین بــاالی پنــج مــگاوات در بــورس
انــرژی حضــور مییابندمدیــر توســعه بــازار

بــرق و هماهنگــی بــا بــورس انــرژی شــرکت مدیریت
شــبکه بــرق ایــران مشــروح خبــر

شــرکت پتروشــیمی جــم بــا بیــان اینکــه
شــرکتهای بــزرگ آمریکایــی حاضــر بــه
ســرمایهگذاری در ایــران هســتند مشــروح خبــر

همــکاری ویــژه ایران-ژاپــن در صنایــع آب و
بــرق آغــاز شــد مشــروح خبــر
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ـکه
ـا  ٧٠٠هزار بشـ
ـه اروپـ
ـت بـ
ـه نفـ
ـادرات روزانـ
صـ
شد.مشــروح خبــر
ـتان
ـران ،گرجسـ
ـرق ایـ
ـبکه بـ
ـتگی شـ
طرح پیوسـ
ـد مشــروح خبر
ـی شـ
ـتان بررسـ
و ارمنسـ
ـرق در
ـی صنعت بــ
ـران دولتـ
ـی مدیـ
ـای خالـ
جـ
ـرق مشــروح خبر
ـی بــ
ـن المللـ
ـگاه بیـ
نمایشـ

مجلــس تخلــف دولــت دهــم در تدویــن ســند
ـت مشــروح خبر ســازندگان تابلوهــای بــرق بــا  ۲۵درصــد
ـرز دانسـ
ـرژی را محـ
ـردی انـ
راهبـ
ظرفیــت کار میکننــد مشــروح خبــر
رشــد  ۷۹درصــدی صــادرات نفــت ایــران بــه
ـرمایهگذاری
ـکان سـ
ـت امـ
ـه دولـ
ـی کـ
در جاهایـ
ژاپــن در شــهریور امســال مشــروح خبــر
نــدارد ،بخــش خصوصــی وارد شــود مشــروح
واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران بیــش از  ۲خبــر
برابــر شــد مشــروح خبــر
توانـــــیر منحــــل نـــــمیشود مشــروح
ایــران میتوانــد بــه هــاب منطقــه در صــادرات خبــر
انــرژی تبدیــل شــود مشــروح خبــر

امیــن زاده :اختصــاص ســهم بیشــتر بــرای
انرژیهــای تجدیدپذیــر درســبد انــرژی
انحصــار دولتــی صــدور بــرق؛ عامــل از  :کشــور دســتیار ویــژه رئیسجمهــوری بــر کشــورهای عضــو و غیــر عضــو اوپــک آمــاده
دســت رفتــن فرصتهــای صادراتــی عضــو اختصــاص ســهم بیشــتری از انرژیهــای توافــق در اجــاس  ۳۰نوامبــر هســتند مشــروح
هیئتمدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ،بــا اشــاره بــه تجدیدپذیــر در ســبد انــرژی کشــور مشــروح خبــر
ظرفیتهــای بــاالی ایــران در زمینــه تبــادل بــرق بــا خبــر
کشــورهای منطقــه .مشــروح خبــر
کمتریــن اتــاف بــرق کشــور در شــبکه توزیــع
اســتان تهــران مشــروح خبــر
قــرارداد یونیــت ســرمایه گــذاری نیســت،
فاینانــس اســت رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق
دنبــال رانــت و یارانــه نیســتیم  /افزایــش نــرخ
گفــت :بحــث قراردادهایــی کــه ضمانــت دولتــی
خــوراک بــا شــیب باشد.مشــروح خبــر
بــرای خرید محصــول آن وجــود دارد و بیمهمشــروح
ـط
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ـ
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ـ
من
ـه
ـ
عالق
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ـ
ه
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ـ
چین
خبــر
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
لولــه گاز ایران-پاکستان.مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
تعامــل ایــران و عــراق در اوپــک
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ســرمایه گــذاری 50میلیــارد دالری بــرای راه
نتیجهبخــش نیســت شــاور موسســه بینالمللــی
خواهیــد کــرد
انــدازی  25طــرح جدیــد پتروشیمی.مشــروح
مطالعــات انــرژی بــا اشــاره بــه پیشــنهاداتی مبنــی بــر اینکــه
خبــر
ایــران و عــراق مشــروح خبــر
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ادامه از صفحه 1
چیتچیــان بــا بیــان اینکــه منتقــدان در ایــن زمینــه بایــد
پاســخگو باشــند کــه چــرا قراردادهــای منعقــد شــده بــرای
ســاخت بخــش بخــار نیروگاههــای گازی تاکنــون مــورد
اســتقبال قــرار نگرفتــه اســت ،عنــوان کــرد :دلیــل اصلــی
ایــن امرمحدودیتهــای مالــی بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد :کشــورهای موفــق در صنعــت بــرق
کشــورهایی بودنــد کــه منابــع مالــی خارجــی را در کنــار
منابــع داخلــی وارد چرخــه کردهانــد و ایــن دو مکمــل
یکدیگرنــد تــا گامهــای توســعه ســریعتر برداشــته شــود.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت تعییــن تکلیــف
شــرکتهای مپنــا و مهــاب قــدس ،گفــت :ایــن موضــوع در
دادگاههــا و مراجــع ذیصــاح در دســت اقــدام اســت.
چیتچیــان بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق بــا اتــکای 95
درصــدی بــه تولیــدات و محصــوالت داخلــی یکــی از صنایع
پیشــروی کشــور اســت ،اظهــار کــرد :باتوجــه بــه اینکــه
علــم و فنــاوری در جهــان بــه ســرعت در حــال پیشــرفت
اســت لــذا مــا نیازمندیــم کــه شــبکه بــرق کشــورمان را بـه
بروزتریــن تجهیــزات روز جهــان مجهــز کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق همــواره نیازمنــد یــک داد
و ســتد و ارتبــاط نزدیــک بــا کشــورهای پیشــروی جهــان
اســت ،تصریــح کــرد :برگــزاری نمایشــگاه صنعــت بــرق از
ایــن جهــت کــه فرصــت مناســبی بــرای عرضــه و ارائــه
آخریــن دســتاوردها و محصــوالت از ســوی ایــران و ســایر
کشــورها شــناخته شــده از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو در حــال حاضــر بســیاری شــرکتهای
ایرانــی بــا همــکاری شــرکتهای خارجــی در قالــب جوینت
ونچــر توانســتهاند بازارهــای خوبــی را در ســطح بینالملــل
بــرای خــود دســت و پــا کننــد.
چیتچیــان اظهــار کــرد :انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه
شــرایط جدیــد بینالمللــی بــه ویــژه در پســابرجام صنعــت
بــرق ایــران بتوانــد ســطح همکاریهــای خــود را در عرصــه
بینالملــل افزایــش داده و بــازار صادراتــی خــود را توســعه
و گســترش دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه قالــب شــرکتهای حاضــر در نمایشــگاه
در مقایســه بــا ســال گذشــته محصــوالت جدیــدی را تولیــد
و ارائــه کردهانــد ،گفــت :تمامــی ایــن محصــوالت مــورد
تاییــد کشــورهای مختلــف جهــان از نظــر کیفــی قــرار
گرفتــه و مطابــق بــا بهتریــن اســتانداردهای روز جهــان
اســت.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه حضــور پررنــگ شــرکتهای
دانشبنیــان در ایــن دوره از نمایشــگاه ،تاکیــد کــرد :در
چارچــوب مقــررات و قوانیــن موجــود ایــن شــرکتها از
مزیتهــای موجــود برخوردارنــد و در ایــن زمینــه گرایــش
وزارت نیــرو و شــرکتهای تابعــه آن حمایــت از ایــن
شرکتهاســت تــا بــازار در اختیارشــان قــرار گرفتــه و
امــکان رشــد و فعالیــت داشــته باشــند.
وجود پتانسیل افزایش  ۱۰برابری صادرات برق
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در حاشــیه
شــانزدهمین نمایشــگاه صنعــت بــرق و در جریــان نشســت
تخصصــی «محیــط کســب و کار و صنعــت بــرق در شــرایط
پســاتحریم بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی» گفــت :ســاالنه
ســه میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی مهندســی در
حــوزه بــرق داریــم ،کــه ایــن رقــم بــا زیرســاختهای
موجــود میتوانــد تــا پنــج و حتــی  ۱۰برابــر میــزان
کنونــی برســد.
هوشــنگ فالحتیــان بــا بیــان اینکــه در عرصــه تولیــد
داخلــی در صنعــت بــرق بســیاری از انحصــارات در حــال
شکســته شــدن اســت و پیشبینــی مــا اســتمرار ایــن
رویــه اســت ،اظهــار کــرد :ایــن مســئله تحــت شــرایطی
هــم میتوانــد بــرای صنعــت بــرق فرصــت باشــد و هــم
تهدیــد؛ فرصــت اســت چــرا کــه باعــث ارزانتــر شــدن و

بــا کیفیتتــر شــدن محصــوالت تولیــد شــده میشــود و
تهدیــد اســت بــه شــرطی کــه قابلیــت صــادرات پیــدا نکنــد
و صرفــا بــرای تولیــد داخلــی باشــد.
بــه گفتــه وی از ابتــدای ســال جــاری بدهــی مــا حــدود ۳۲
هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه خوشــبختانه حــدود ۱۰
هــزار میلیــارد تومــان آن تاکنــون تســویه شــده و بقیــه آن
مربــوط بــه بدهیهــای بانکــی و تولیدکننــدگان داخلــی و
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ن کننــده تجهیــزات اســت.
شــرکتهای تأمی ـ 
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه
پایایــی شــرکتهای خصوصــی داخلــی در بــازار تولیــد
میتوانــد ضامــن اقتصــاد مقاومتــی و تحقــق آن در جامعــه
باشــد ،تصریــح کــرد :رســیدن بــه چنیــن رقمهایــی باعــث
اشــتغال بیشــتر ،کاهــش ریســک و توســعه تصاعــدی
صنعــت بــرق میشــود ،بنابرایــن شــرکتهای خصوصــی
بایســتی تمــام تــاش و همــت خــود را در ایــن زمینــه
ب ـهکار گیرنــد.
فالحتیــان ادامــه داد :وزارت نیــرو نیــز ســعی خواهــد کــرد
در حــد امکانــات خــود هــم از نظــر مالــی و هــم از نظــر
سیاســتگذاری شــرکتهای خصوصــی فعــال بهویــژه در
زمین ـ ه صــادرات محصــوالت تولیــد داخــل را کمــک کنــد.
وی بیــان کــرد :هماکنــون حــدود  ۳۰۰۰میلیــارد تومــان
هزینــه ســاالنه بخــش توزیــع ۳۰۰۰ ،میلیــارد تومــان
هزینــه خطــوط انتقــال اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی خاطــر نشــان
کــرد :همچنیــن ســاالنه نیــاز بــه متوســط  ۴۰۰۰مــگاوات
نیــروگاه جدیــد در کشــور هســت کــه اگــر بــرای تولیــد هــر
یــک هــزار مــگاوات حــدود  ۲۰۰۰میلیــارد تومــان هزینــه
در نظربگیریــم ،ســاالنه حــدود  ۸۰۰۰میلیــارد تومــان نیــز
میبایســت در بخــش تولیــد ســرمایهگذاری کنیــم.
فالحتیــان گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه شــرکتهای
بــرق منطقــه و توزیــع مــا ســاالنه بــه طــور متوســط حــدود
 ۲۰۰میلیــارد تومــان هزینــه میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بنابرایــن تحــول و تــدوام پایایــی
صنعــت بــرق نیازمنــد جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
و فعالیــت بیــش از پیــش شــرکتهای خصوصــی در
عرصههــای مختلــف توزیــع ،تولیــد و انتقــال اســت ،ادامــه
داد :هــر ســال کــه نمایشــگاه بــرق برگــزار میشــود شــاهد
نوآوریهــا و خالقیتهــای شــرکتهای ایرانــی هســتیم
و بایــد بــا افتخــار اعــام کــرد مــا در حــال قــدم برداشــتن
بــه ســمت فناوریهــای «هــای تــک »در عرصــه صنعــت
بــرق هســتیم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه
بایــد بــه ورود کســانی کــه بــا تمــام کاســتیهای موجــود
دســت بــه نــوآوری میزننــد و بــرای ایــن کشــور تأمیــن
کننــد اشــتغال بیشــتر و بــرق پایــدار هســتند افتخــار کــرد،
اظهــار کــرد :چرخــه صــادرات در کشــور خیلــی طوالنــی
اســت و بایــد در ایــن زمینــه تدابیــری اندیشــیده شــود.
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دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی مطرح کرد:

عدم تحقق توسعه صادرات
خدمات فنی و مهندسی
پس از برجام
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
بــا بیــان اینکــه قــرار بــود توســعه صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در بازارهــای هــدف یکــی از نتایــج و ثمــرات
برجــام باشــد ،گفــت :متاســفانه بــه دلیــل عــدم اثرگــذاری در
نظــام بانکــی بازارهــای هــدف ،تــا امــروز موفــق نشــده ایــم
ارتبــاط بیــن بانــک هــای ایــران و بانــک هــای کشــورهای
طــرف مقابــل را برقــرار کنیــم.
بــه گــزارش هــاب انــرژی ،حمیدرضــا صالحــی بــا بیــان ایــن
مطلــب اظهــار داشــت :متاســفانه ایــن مشــکل موجــب شــده
کــه پیــش بینــی هــا در مــورد عملکــرد موفــق ایــران در
زمینــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی پــس از اجــرای
برجــام ،محقــق نشــود.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران در ادامــه افــزود:
یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه کشــورهای هــدف معمــوال
ضمانــت نامــه بانــک هــای ایرانــی را قبــول نمــی کننــد و
ایــن الــزام را دارنــد کــه از بانــک هــای آنهــا ضمانــت نامــه
دریافــت شــود .بــه طــور مثــال در پاکســتان برخــی از شــرکت
هــای ایرانــی پــروژه هایــی را برنــده شــده انــد و در حــال
حاضــر کــه ایــن شــرکت هــا نیــاز بــه ارائــه ضمانــت نامــه
دارنــد ،پاکســتانی هــا ضمانــت نامــه بانــک هــای ایرانــی را
قبــول ندارنــد و مــی گوینــد کــه شــرکت هــای ایرانــی بایــد از
بانــک هــای پاکســتانی ایــن ضمانــت نامــه را دریافــت کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی پاکســتان رابطــه
کارگــزاری بانــک هــای ایــن کشــور بــا بانــک هــای ایرانــی
را منــع کــرده و بنابرایــن تــا اطــاع ثانــوی بانــک هــای
پاکســتانی نمــی تواننــد بــرای شــرکت هــای ایرانــی ضمانــت
نامــه صــادر کننــد.

صالحــی خاطرنشــان کــرد :ایــن مشــکل موجــب شــده کــه
شــرکت هــای ایرانــی پــروژه هــای بزرگــی را در کشــورهای
هــدف ماننــد پاکســتان از دســت بدهنــد و ایــن در حالــی
اســت کــه پاکســتان ،کشــور بســیار خوبــی بــرای پــروژه هــای
خدمــات فنــی و مهندســی شــرکت هــای ایرانــی اســت.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه اینکه حل
نشــدن ایــن مشــکل جــای تاســف دارد ،گفــت :درخواســت
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــن اســت
کــه هــر چــه زودتــر بانــک مرکــزی اقــدام عاجــل را در ایــن
زمینــه انجــام دهــد و وزارت امــور خارجــه کشــورمان هــم در
ایــن زمینــه کمــک کنــد و تــاش مســتمری را تــا حصــول
نتیجــه در ایــن زمینــه انجــام دهنــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه یکــی از دســتاوردهای ســفر رییــس
جمهــور و هیئــت همــراه بــه پاکســتان پــس از برجــام حــل
ایــن مشــکل در آینــده نزدیــک قلمــداد شــد ،اظهــار داشــت:
البتــه مســئوالن بانــک مرکــزی هــم بــرای حــل ایــن مشــکل
چنــد ســفر بــه پاکســتان داشــته انــد ،امــا بــه رغــم ایــن
پیگیــری هــا هنــوز نامــه بانــک مرکــزی پاکســتان بــه بانــک
هــای ایــن کشــور مبنــی بــر ممنوعیــت رابطــه کارگــزاری بــا
بانــک هــای ایرانــی ملغــی نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران
هــم مکاتباتــی در ایــن زمینــه داشــته و رایزنــی هایــی را
بــا مســئوالن بخــش اقتصــادی وزارت امــور خارجــه انجــام
داده اســت ،گفــت :در ایــن رابطــه بایــد وزارت امــور خارجــه
کشــورمان هــم کمــک کنــد تــا در پاکســتان ضمانــت نامــه
هــای شــرکت هــای ایرانــی پایــدار شــود و بــه کارفرماهــای
کشــورمان داده شــود.
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مشترکین باالی پنج مگاوات در بورس
انرژی حضور مییابند
مدیــر توســعه بــازار بــرق و هماهنگــی بــا بــورس
انــرژی شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران گفت:
بــا حضــور مشــترکین بــاالی  5مــگاوات در بــورس
انــرژی و عرضــه بســتههای هفتگــی انــرژی ،بــه
زودی شــاهد رونــق بیشــتر معاملههــای بــرق در
بــورس انــرژی خواهیــم بــود.
بهگــزارش ایلنــا« ،حمیدرضــا باقــری» بــا بیــان مطلــب
فــوق ابــراز داشــت :طبــق مصوبــه هیــات وزیــران ،مــورخ
 10بهمــن مــاه ســال  ،94مقــرر شــد مشــترکین بــا قــدرت
بــاالی  5مــگاوات ،حــدود دو ســوم از بــرق مــورد نیــاز خود
را و متقاضیــان بــاالی  5مــگاوات کل انــرژی مصرفــی خود
را از طریــق بــورس انــرژی تأمیــن نماینــد؛ در صورتــی کــه
بــه هــر دلیلــی امــکان انجــام ایــن کار بــرای آنهــا وجــود
نداشــته باشــد ،شــرکتهای بــرق منطقـهای و توزیــع ،بــه
عنــوان پشــتیبان ،بــرق آنهــا را تأمیــن خواهنــد کــرد کــه
ایــن امــر حجــم زیــادی از مصــارف بــزرگ را بــه ســمت
بــورس انــرژی ســوق خواهــد داد.
وی در ادامــه گفــت :موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه
بــا توجــه بــه مصوبــه اخیــر هیئــت وزیــران مبنــی بــر
بازگشــت ســهم هدفمنــدی یارانههــای وزارت نیــرو بــه
ایــن وزارتخانــه ،هیئــت مدیــره شــرکت توانیــر تصمیــم
گرفــت کــه بــر اســاس نقدینگــی ایجــاد شــده ،مبلــغ 200
میلیــارد تومــان در مــاه ،بابــت معامــات بــرق بــه بــورس
انــرژی تزریــق شــود تــا شــرکتهای توزیــع بتواننــد
میزانــی از بــرق مــورد نیــاز خــود را از بــورس انــرژی
تأمیــن نماینــد؛ اگــر ایــن مبلــغ بــه حســاب شــرکتهای
توزیــع واریــز شــود ،شــاهد حجــم باالیــی از معامــات
بــرق توســط شــرکتهای توزیــع در بــورس خواهیــم بــود.
*زمینــه بــرای حضــور مســتقیم صنایــع بــاالی پنــج
مــگاوات فراهــم اســت

وی در خصــوص حضــور صنایــع در بــورس انــرژی گفــت:
اقدامهــای الزم بــرای حضــور صنایــع در بــورس انــرژی از
ســوی شــرکت مدیریــت شــبکه و بــورس انــرژی انجــام و
نــرم افزارهــای الزم آمــاده شــده اســت و از آنجایــی کــه
قــرار اســت ابتــدا صنایــع متصــل بــه شــرکتهای بــرق
منطقــه ای وارد بــورس شــوند ،آموزشهــای الزم بــرای
ایــن صنایــع در الویــت قــرار دارد.
باقــری ادامــه داد :بعــد از فراهــم شــدن شــرایط الزم و
قطعــی شــدن نــرخ خدمــات شــرکتهای توزیــع ،امــکان
حضــور صنایــع بــاالی  5مــگاوات کــه توســط شــرکتهای
توزیــع تغذیــه میشــوند نیــز ،فراهــم خواهــد شــد .بــا
ورود صنایــع بــه بــورس ،میــزان چشــمگیری از ظرفیــت
مــورد نیــاز آنهــا در بــورس معاملــه میشــود و عــاوه بــر
شــرکتهای توزیــع ،خریــداران دیگــری هــم وارد ایــن
عرصــه خواهنــد شــد.
مدیــر توســعه بــازار بــرق شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق
ایــران بــا اشــاره بــه گشــایش نمادهــای معامالتــی هفتگــی
در روزهــای اخیــر ،در تشــریح ایــن نــوع معاملههــا گفــت:
تاکنــون نمادهایــی کــه توســط نیروگاههــا عرضــه و
توســط شــرکتهای توزیــع خریــد میشــد ،نمادهــای
انــرژی روزانــه بــود؛ در صورتــی کــه مــا در برنامههــای
خــود نمادهــای هفتگــی ،ماهیانــه ،فصلــی و حتــی ســالیانه
را دیــده بودیــم کــه بــه علــت کمبــود نقدینگــی ،امــکان
بــاز شــدن آنهــا وجــود نداشــت.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه در هفتههــای گذشــته موفــق
بــه گشــایش نمــاد هفتگــی شــدیم تــا شــرکتهای
توزیــع بتواننــد حجــم بیشــتری از انــرژی را بــا یــک
معاملــه خریــداری کننــد و احتیــاج نداشــته باشــند کــه
بــرای خریــد بــار یــک هفتــه خــود ،هفــت نمــاد روزانــه
را خریــداری کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

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.
عضــو هیئتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بیــان
کــرد :ایــن میــزان تولیــد بــرق در کشــور در هنــگام ورود
بــه شــبکه بــا مشــکالت زیــادی مواجــه میشــود چــرا کــه
راندمــان نیروگاههــا پاییــن و درصــد اتــاف بــرق باالســت
و همچنیــن کمبــود زیرســاختهای مرتبــط بــا خطــوط
انتقــال و شــبکه توزیــع نیــز بــر مشــکل میافزایــد.
باقــری افــزود :در حالــی کــه تولیــد نیروگاههــا در دنیــا بــه
بیــش از  50درصــد ظرفیــت اســمی آنهــا میرســد ،ایــن
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رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای بــرق افــزود:
چنیــن اختــاف فاحشــی باعــث شــده اســت کــه تــراز مالی
وزارت نیــرو هــر ســال منفیتــر شــود بــه گونـهای کــه ایــن
وزارتخانــه اکنــون بــه یکــی از بدهکارتریــن ســازمانهای
دولتــی بــه بخــش خصوصــی تبدیــل شــده اســت.
وی رقــم بدهــکاری وزارت نیــرو را  30هــزار میلیــارد تومــان
اعــام کــرد و گفــت :از ایــن میــزان مطالبــات نیروگاههــا
از دولــت بــه  13هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت و
بــه دلیــل همیــن رقــم بــاالی بدهــی بــه بخــش خصوصــی،
بــه تازگــی ایــن وزارتخانــه بــا تصویــب هیئــت دولــت از
پرداخــت ســهم خــود بــه ســازمان هدفمنــدی یارانههــا
معــاف شــده اســت.
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رکــود گــذر کنــد و وارد دوره رونــق اقتصــادی شــود نیــاز
ســاالنه آنهــا بــه بــرق افزایــش مییابــد.
باقــری افــزود :در چنــد ســال گذشــته همزمــان بــا
ل گــرم ســال کــه پیــک مصــرف بــرق
فرارســیدن فصــ 
افزایــش مییابــد ایــن دغدغــه وجــود داشــته اســت کــه
اگــر مــردم مصــرف خــود را مدیریــت نکننــد کشــور بــا
مشــکل خاموشــی مواجــه میشــود و در صــورت نبــود
ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق ایــن نگرانــی در ســالهای
آینــده افزایــش خواهــد یافــت.
بــه گفتــه عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،در تابســتان
ســال  94پیــک مصــرف بــرق بــه بیــش از  50هزار مــگاوات
و در ســال جــاری بــه حــدود  53هــزار مــگاوات رســید و بــا
وجــود حبــس حــدود  20هــزار مــگاوات از بــرق تولیــدی،

انحصار دولتی صدور برق؛ عامل از دست رفتن فرصتهای صادراتی

عضــو هیئتمدیــره ســندیکای صنعــت بــرق،
بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای بــاالی ایــران در
زمینــه تبــادل بــرق بــا کشــورهای منطقــه گفــت:
انحصــار صــادرات انــرژی در دســت دولــت باعــث
شــده اســت کشــور از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی
اســتفاده نکنــد.
پیــام باقــری در گفتوگــو بــا «ســایت شــفقنای
اقتصــادی» افــزود :در حالــی کــه در ایــران ســاالنه 75
هــزار مــگاوات بــرق تولیــد میشــود ،حداکثــر میــزان
مصــرف در کشــور بــه حــدود  50هــزار مــگاوات میرســد
کــه میتــوان از ایــن ظرفیــت بــرای صــادرات بهــره بــرد.

رقــم در ایــران بــه صــورت متوســط  37درصــد اســت و در
بعضــی از آنهــا بــه ویــژه در بخــش دولتــی بــه حــدود 20
درصــد کاهــش مییابــد.
وی بــا اشــاره بــه آمــار پنــج درصــدی بــرای اتــاف بــرق در
دنیــا ادامــه داد :ایــن رقــم در ایــران  11درصــد اســت کــه
بــا وجــود کاهــش آن نســبت بــه ســالهای گذشــته هنــوز
بــا آنچــه در جهــان میگــذرد فاصلــه زیــادی دارد.
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران بیــان کــرد :اقتصــاد بیمــار حاکــم بــر
صنعــت بــرق و کمبــود نقدینگــی وزارت نیــرو باعــث شــده
اســت ســرمایهگذاریهای الزم بــرای احــداث خطــوط
انتقــال و شــبکه توزیــع صــورت نگیــرد و در نتیجــه امــکان
ورود بخــش قابــل توجهــی از بــرق تولیــدی کشــور بــه ویــژه
در نیروگاههــای جدیــد بــه شــبکه وجــود نداشــته باشــد.
باقــری توضیــح داد :در حالــی کــه قیمــت تمامشــده هــر
کیلــووات ســاعت بــرق از زمــان تولیــد تــا مصــرف بــه بیــش
از هــزار ریــال میرســد امــا هزینــهای کــه وزارت نیــرو از
مــردم دریافــت میکنــد بــه طــور متوســط حــدود 600
ریــال اســت کــه از ایــن میــزان  100ریــال نیــز بــه عنــوان
ســهم ایــن وزارتخانــه بــه ســازمان هدفمنــدی یارانههــا
تعلــق میگیــرد.

کمبود برق در صورت غفلت از سرمایهگذاریهای
زیرساختی
باقــری دلیــل تولیــد برقــی را کــه در عمــل حبــس شــده و
بــه شــبکه تولیــد منتقــل نمیشــود نیــاز کشــور دانســت
و افــزود :در ایــران ســاالنه پنــج تــا هفــت درصــد افزایــش
تفاضــا بــرای مصــرف انــرژی بــرق وجــود دارد کــه ایــن
میــزان معــادل حــدود پنــج هــزار مــگاوات اســت.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی ادامــه داد :بــه دلیــل کمبــود
ســرمایهگذاری در امــور زیرســاختی ،قدیمــی بــودن
نیروگاههــا و مســتهلک بــودن خطــوط انتقــال و شــبکه
توزیــع ،تنهــا حــدود هــزار و پانصــد تــا دو هــزار مــگاوات
بــرق در ســال بــه مــدار وارد میشــود.
وی گفــت :بــرای بهرهگیــری از بــرق حبسشــده ،از یــک
ســو بایــد ســرمایهگذاری در امــور زیرســاختی و راندمــان
شــبکه تولیــد افزایــش و از ســوی دیگــر بــا نوســازی شــبکه
انتقــال و توزیــع ،میــزان تلفــات بــرق کاهــش یابــد.
عضــو هیئتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بیــان
کــرد :اگــر ایــن اقدامــات رخ ندهــد کشــور در آینــده بــا
مشــکالت جــدی مواجــه میشــود بــه ویــژه آنکــه بیشــتر
صنایــع ایــران در حــال حاضــر بــا کمتــر از نصــف ظرفیــت
اســمی خــود فعالیــت میکننــد و اگــر کشــور از شــرایط

کشــور ایــن پیــک را بــه دلیــل کمبــود زیرســاختهای
انتقــال و توزیــع کشــور بــه ســختی پشــت ســر گذاشــت.
نبود برنامهریزی برای مبادله برق با کشورهای
منطقه
عضــو هیئتمدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ،بــا اشــاره بــه
تعلــق بیــش از  54درصــد از بــرق تولیــدی کشــور بــه بخش
خصوصــی ،بیــان کــرد :بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه
ایــن میــزان بایــد بــه  80درصــد ارتقــا یابــد.
باقــری افــزود :بخــش خصوصــی کشــور بــه دلیــل وجــود
برخــی از مشــکالت ،در مــورد ســرمایهگذاری در زمینــه
تولیــد و صــادرات بــرق مــردد اســت چــرا کــه برنامهریــزی
صحیحــی بــرای اســتفاده از ســرمایهگذاریهای انجــام
شــده در ایــن حــوزه و صــادرات و مبــادالت بــرق تولیــدی
وجــود نــدارد.
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای بــرق توضیــح
داد :در فصلهــای ســرد ســال مصــرف بــرق بــه مراتــب از
پیــک مصــرف پایینتــر اســت بــر همیــن اســاس بخــش
زیــادی ازســرمایهگذاریهای انجــام شــده در ایــن صنعــت
در فصولــی غیــر از تابســتان اســتفادهای ندارنــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیس سندیکای صنعت برق:

قرارداد یونیت سرمایه گذاری
نیست ،فاینانس است
رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق گفــت :بحــث قراردادهایی
کــه ضمانــت دولتــی بــرای خریــد محصــول آن وجــود دارد
و بیمــه در خــود اصــل و فــرع و بازگشــتش وجــود دارد،
ســرمایه گــذاری نیســت از نظــر مــن نوعــی فاینانــس اســت
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،
«علیرضــا کالهــی» رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق در
همایــش توانمنــدی هــای صنعــت نیروگاهــی فرصــت هــا
و چالــش هــا در دانشــگاه تهــران اظهــار داشــت :صنعــت
بــرق ایــران جــزو صنایــع پیشــرو کشــور و مایــه افتخــار
اســت ،امــا بــه علــت یــک ســری سیاســت گــذاری هــای
غلــط ،صنایعــی کــه دارای ارزش افــزوده خوبــی بودنــد بــه
شــدت دچــار پدیــده خــام فروشــی شــدند .
رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه «اکثریــت
ارزش بــورس کشــور را شــرکت هــای معدنــی و وابســته
بــه مــواد اولیــه تشــکیل مــی دهنــد» ،گفــت :ظرفیــت
نصــب شــده تولیــد بــرق ایــران  75هــزار مــگاوات و رتبــه
 14دنیــا اســت و ایــن ظرفیــت ،عمدتــاً توســط شــرکت
هــای داخلــی انجــام شــده و زیــر ســاخت هــای توزیــع و
انتقــال آن آمــاده شــده اســت.
وی افــزود :مــا در ایــن صنعــت تقریبــا  95درصــد خــود
کفــا هســتیم؛ خــود کفایــی واقعــی کــه کیفیــت الزم را
دارد  99 .درصــد صــادرات فنــی و مهندســی ســال پیــش
مربــوط بــه صنعــت آب و بــرق بــوده اســت.
کالهــی بــا بیــان اینکــه «اشــتغال ایجــاد شــده توســط
شــرکت هایــی کــه ارزش افــزوده دارنــد خیلــی متفــاوت
از صنایعــی اســت کــه خــام فروشــی مــی کننــد» ،گفــت:
بایــد ســرمایه گــذاری را از فاینانــس و اســتقراض جــدا
کنیــم .ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی یعنــی اگــر
شــرکت هــای خارجــی بیاینــد خیلــی مفیــد خواهــد بــود

 .مــا بایــد بتوانیــم بــا شــرکت هــای مختلــف و بــزرگ
جهانــی تعامــل کنیــم ،البتــه بــا رعایــت اقتضائــات؛ ایــن
بــه آن معنــا نیســت کــه بازارمــان را تقدیــم آنهــا کنیــم و
بتوانیــم از ایــن طریــق رشــد کشــور را تأمیــن کنیــم.
وی ادامــه داد :مــن کامــا مخالــف واردات بــی رویــه
هســتم ،اگــر نتوانیــم رشــد اقتصــادی ایجــاد کنیــم بــا
ایــن ســرمایه نیــرو انســانی کــه داریــم ،در آینــده وضعیــت
خطرناکــی خواهیــم داشــت.
رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق تصریــح کــرد :بحــث
قراردادهایــی کــه ضمانــت دولتــی بــرای خریــد محصــول
آن وجــود دارد و بیمــه در خــود اصــل و فــرع و بازگشــتش
وجــود دارد ،ســرمایه گــذاری نیســت از نظــر مــن نوعــی
فاینانــس اســت .
وی در پاســخ بــه اینکــه «آیــا مالحظــات انتقــال فنــاوری
و ســرمایه گــذاری در زمینــه ارتقــای توانمنــدی داخــل
در قراردادهــای وزارت نیــرو بــه خصــوص قــرارداد یونیــت
دیــده شــده اســت؟» ،گفــت :در بحــث قــرارداد یونیــت
خیــر .ولــی در قراردادهایــی کــه بــرق تهــران ،در پســت
هــا بســته اســت امتیــازات خوبــی داده شــده اســت .حتــی
مناقصــه مثــا شــرکت  ABBبــه دلیــل عــدم رعایــت
حداقــل توانمنــدی ســاخت داخــل رد شــده اســت .حداقــل
در بخــش  GISکــه مــا حداقــل تــوان ســاخت داخــل
نداشــته ایــم ،شــرایط خوبــی دیــده شــده اســت .موضــوع
بعــدی ایــن اســت کــه بحــث ســر اجــرای ایــن شــروط
اســت .یعنــی اگــر بحــث تــوان داخــل و انتقــال فنــاوری
درســت اجــرا شــود و درســت نظــارت و پــی گیــری شــود،
رونــد درســتی در پیــش گرفته شــده اســت .اینگونه نباشــد
کــه برخــی شــرکت هــای داخلــی ورود کننــد ،اسمشــان را
بگذارنــد و فقــط بشــوند راه گشــای آن شــرکت خارجــی؛
نظــارت بــر اجــرای آن هــم خیلــی مهــم اســت.
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همکاری صانـیر با سازمان
صنایع ایـتالیا

تهــران -ایرنــا -رئیــس ســازمان صنایــع ایتالیــا و مدیرعامــل
آنســالدو در دیــداری بــرای همــکاری دو جانبــه بــا شــرکت
صانیــر در ایــران و بازارهــای بینالمللــی اعــام آمادگــی
کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطالعرســانی شــرکت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات آب و بــرق ایــران (صانیــر) ،در ایــن
دیــدار آقــای «زامپینــی» اعــام کــرد کــه ایتالیــا همــواره در
زمینــه توســعه تجــارت بــا ایــران در بیــن کشــورهای اروپایــی
پیــش قــدم بــوده اســت.
در ایــن دیــدار کــه «حســین امیــری خامکانــی» نایــب رئیــس
کمیســیون انــرژی مجلــس نیــز حضــور داشــت ،طــرف
ایتالیایــی اضافــه کــرد کــه ایــن کشــور در دوران تحریــم هــا
تــا حــد امــکان در کنــار ایــران بــود.
نایبرئیــس کمســیون انــرژی مجلــس نیــز اظهارکــرد:
گســترش مناســبات بــا کشــورهایی کــه همــکاری بیشــتری
در دوران تحریــم داشــتند ،در اولویــت سیاســت خارجــی
جمهــوری اســامی ایــران اســت.
امیــری خامکانــی خاطرنشــان کــرد :در توســعه همکاریهــای

همکاری ویژه ایران-ژاپن در صنایع
آب و برق آغاز شد
بــهگــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،ســتار
محمــودی امــروز در حاشــیه دیــدار بــا «ســیجی هیروتــا» قائم
بــا ) (JCCMEمقــام مرکــز همکاریهــای خاورمیانـهای ژاپــن
اشــاره بــه ضــرورت توســعه همکاریهــای ایــران و ژاپــن در
صنایــع آب ،بــرق و انــرژی ،گفــت :ایــن همکاریهــا میتوانــد
در زمینــه بــرق ،انرژیهــای نــو ،انرژیهــای خورشــیدی،
حرارتــی ،کاهــش تلفــات بــرق و مدیریــت مصــرف و بهــرهوری
.در مصــرف بــرق ادامــه داشــته باشــد
قائممقــام وزیــر نیروبــا اعــام اینکــه ژاپنیهــا جــزو
نزدیکتریــن شــرکای صنعــت آب و بــرق ایــران هســتند،
تصریــح کــرد :هــم اکنــون زمینـ ه همــکاری دو کشــور ایــران
.و ژاپــن فراهــم بــوده و در آینــده هــم ادامــه مــی یابــد
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فنــی و اقتصــادی ،انتقــال فنــاوری بــرای ایــران از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت.
برپایــه ایــن گــزارش ،ســازمان صنایــع ایتالیــا در زمینــه
اســتفاده از فنــاوری و اعتبــارات خارجــی بــا طــرف ایرانــی
همــکاری خواهــد کــرد.
«علیرضــا کفشــکنان» مدیرعامــل شــرکت صانیرو نیــز گفت:
بــرای ســیونیگ انــرژی و کاهــش آلودگــی زیس ـتمحیطی
امــکان اســتفاده از فنــاوری شــرکت آنســالدو ایتالیــا بــه
منظــور اســتفاده از گاز فلــز فراهــم اســت.
وی تأکیــد کــرد ،مقدمــات عقــد تفاهمنامــهی بیــن دو
طــرف آمــاده شــده و در صــورت همراهــی مجلــس و وزارت
نفــت شــاهد تحــول در ایــن زمینــه خواهیــم بــود.
صانیــرو از شــرکتهای تابعــه شــرکت صانیــر اســت کــه
تــوان اجــرای پروژههــای انــرژی در داخــل کشــور را
داراســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت صانیــر نیــز از ســال 1373
بــا بهــره گیــری از  21ســهامدار شــامل تولیدکننــدگان،
پیمانــکاران و شــرکت هــای معتبــر مهندســی مشــاور در
زمینــه هــای مختلــف انــرژی ماننــد بــرق ،آب ،فاضــاب،
نفــت و گاز ،ســاختمان و ...در گســتره ای از قــاره آســیا تــا
آمریــکای مرکــزی در مــدت  22ســال بیــش از  220پــروژه
را بــه ارزش بیــش از یــک میلیــاردو  700میلیــون دالر بــه
انجــام رســانده اســت
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه وزارت نیــرو
همکاریهــای گســترده ای در گذشــته بــا جایــکا و ســایر
ســازمانهای ژاپنــی داشــته و پروژههــای مشــترک
خوبــی نیــز اجرایــی شــده اســت ،اظهــار داشــت :برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی بــا بخــش خصوصــی در گذشــته
توســط ایــن مرکــز نیــز بســیار مثمــر ثمــر بــوده و نشســت
امــروز نیــز باعــث خواهــد شــد تــا همکاریهــای بعــدی بــا
اســتحکام بیشــتری ادامــه یابــد
ســیجی هیروتــا» قائــم مقــام مرکــز همکاریهــای«
بــا بیــان اینکــه ســال آینــده ) (JCCMEخاورمیانــه ای ژاپــن
دفتــر مرکــز همکاریهــای خاورمیانــه ای ژاپــن در ایــران
آغــاز بــه کار خواهــد کــرد ،گفــت :امیدواریــم بتوانیــم روابــط
بیشــتر و گســترده تــری را بــا متخصصــان ایرانــی داشــته
باشــیم و زمینههــای فعالیتهــای خــود را کــه تاکنــون در
بخــش آب بــوده ،از ایــن پــس در زمینههــای بــرق و انــرژی
.نیــز گســترش دهیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تعامل ایـــران و عـــراق در اوپــک نتیجهبخش نیست

شــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی بــا اشــاره
بــه پیشــنهاداتی مبنــی بــر اینکــه ایــران و عــراق بــا
همــکاری یکدیگــر وزنـهای معــادل عربســتان در اوپــک
ایجــاد کننــد ،اظهــار کــرد :ایــن فراینــد در کوتاهمــدت
نتیجـهای نــدارد.
مهــدی امیرمعینــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا تأکیــد
بــر اینکــه هــر کشــوری بــا توجــه بــه منابعــی کــه در
اختیــار دارد میتوانــد نفــت تولیــد کنــد ،توضیــح داد:
بــه ایــن صــورت نیســت کــه ایــران در حــال حاضــر
قــادر باشــد  ۱۰میلیــون بشــکه نفــت در روز تولیــد
کنــد .شــاید در آینــده بــه ایــن توانایــی دســت پیــدا
کنیــم امــا در حــال حاضــر ایــن امــکان وجــود نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر همــه کشــورها در
بــازار نفــت بــه دنبــال قیمــت هســتند ،افــزود :هیــچ
کشــوری بــه دنبــال افزایــش ســهم بــازار نیســت .حتــی
عربســتان کــه ســردمدار تولیــد نفــت در جهــان اســت
بــه نوعــی در زمینــه تولیــد کوتــاه آمــده اســت.
مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی بــا اشــاره
بــه پیشــنهادی مبنــی بــر اینکــه ایــران و عــراق بــا
همــکاری یکدیگــر وزنـهای معــادل عربســتان در اوپــک
ایجــاد کننــد ،اظهــار کــرد :اگــر ایــن همــکاری شــکل

بگیــرد چــه اتفاقــی میافتــد؟ آیــا همیشــه منافــع
مــا بــا کشــور عــراق هــم راستاســت و عــراق همیشــه
زیرمجموعــه مــا بــوده و از مــا دســتور میگیــرد؟ اگــر
ایــران یــک کشــور ابرقــدرت بــود شــاید میتوانســت
بــه چنیــن هدفــی برســد امــا ایــران و عــراق دو کشــور
مســتقل هســتند و در برخــی مواقــع ثابــت شــده اســت
کــه منافــع ایــن دو کشــور بــا یکدیگــر همراســتا
نیســت.
امیرمعینــی ادامــه داد :فــرض کنیــم کــه ایــران و عــراق
بــا همــکاری یکدیگــر وزنـهای معــادل عربســتان ایجــاد
کردنــد امــا آیــا ظرفیــت تولیــد همیشــه میتوانــد
عامــل فشــار باشــد؟ اگــر ایــران و عــراق انــدازه
عربســتان ظرفیــت داشــته باشــد چــه کاری میتواننــد
در بــازار انجــام دهنــد؟
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور عــراق اعــام کــرده
اســت توانایــی تولیــد نفــت بیشــتری دارد ،گفــت:
عــراق اعــام کــرده اســت کــه میخواهــد بیشــتر
تولیــد کنــد در حالــی کــه نظــر ایــران تولیــد کمتــر
اســت .زیــرا مــا بیــش از دو ســال تحریــم بودیــم و
عقــب افتادهایــم و بــا توجــه بــه پافشــاری عــراق
بــر تولیــد بیشــتر مشــخص اســت کــه عــراق چنیــن

پیشــنهادی را نمیپذیــرد.
مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی بــا
تأکیــد بــر اینکــه کشــورهای زیــادی در اوپــک هــم
راســتا بــا ایــران هســتند ،گفــت :حداقــل چهــار کشــور
بــا ایــران هــم راســتا هســتند و آیــا بــا وجــود ایــن
کشــورها توانســتیم تأثیرگــذار باشــیم؟
امیرمعینــی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــازاد ظرفیــت تولیــد
در بــازار جهانــی نفــت حــرف اول را میزنــد ،بیــان
کــرد :دارا بــود مــازاد ظرفیــت تولیــد بــدون هزینــه
امکانپذیــر نیســت و نیــاز بــه ســرمایهگذاری هنگفتــی
دارد و ایــران و عــراق تاکنــون چنیــن اقدامــی را در بازار
انجــام ندادهانــد .زمانــی کــه میخواهیــم بــه یــک
جنــگ قیمتــی وارد شــویم بایــد ظرفیتســازی کنیــم
امــا در حــال حاضــر نــه ایــران و نــه عــراق بــه دنبــال
قیمــت پاییــن نیســتند .در صورتــی کــه عربســتان
و کشــورهای حامــی عربســتان نشــان دادهانــد کــه
میتواننــد وارد جنــگ قیمتــی شــوند و بــا قیمــت
پاییــن هــم خــود را وفــق دهنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــکاری ایــران و عــراق در
شــرایط فعلــی هیــچ نتیجــهای نــدارد ،گفــت :اینکــه
بتوانیــم در بلندمــدت ظرفیتســازی کنیــم ،خــوب
اســت امــا شــرایط فعلــی ایجــاب میکنــد کــه شــرایط
بــازار نفــت را بــا تثبیــت تولیــد تثبیــت کنیــم.
مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی ادامــه
داد :ایــران سالهاســت کــه قصــد دارد بــه ظرفیــت
تولیــد پنــج میلیــون بشــکه نفــت در روز برســد امــا
هنــوز نرســیده اســت بنابرایــن بایــد بــه انــدازه کافــی
ظرفیــت داشــته باشــیم تــا بتوانیــم در مقابل عربســتان
حرفــی بــرای زدن داشــته باشــیم .در حــال حاضــر نیــز
تولیــد کشــور ایــران و کشــورهای موافــق بــا ایــران
کمتــر از تولیــد عربســتان و کشــورهای موافــق بــا
عربســتان نیســت.
امیرمعینــی در پایــان تأکیــد کــرد :مــن اعتقــادی
بــه نتیجــه بخــش بــودن همــکاری ایــران و عــراق در
جهــت ایجــاد وزنــه معــادل عربســتان نــدارم.
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توسعه میادین نفتی با اجرای سریع تر
قراردادهای جدید نفتی

شناســایی شــرکتها صادرشــده اســت و اســتانداردهای
موردنظــر بــرای همــکاری بــا شــرکتهای نفتــی در
اختیارشــان قرارگرفتــه شــده اســت و انتظــار داریــم
تــا پایــان امســال  20قــرارداد نفتــی را بــرای توســعه
میادیــن مشــترک و مســتقل ایــران ببندیــم.
نکتــه دیگــر اینکــه بایــد ایــن رونــد بــا شــتاب بیشــتری
ادامــه پیــدا کنــد تــا بــا افزایــش مشــارکت خارجــی
در توســعه میادیــن و اســتفاده از ســرمایه خارجــی
و کســب درآمــد نفــت بیشــتر از فــروش نفــت توســعه
طرحهــای صنعــت نفــت را تضمیــن کنیــم و البتــه
بخــش دیگــری از درآمدهــای نفتــی بــه صنــدوق توســعه
ملــی تزریــق میشــود کــه از ایــن نظــر ،توســعه میادیــن
و افزایــش برداشــت و فــروش نفــت ضامــن توســعه دیگــر
طرحهــای عمرانــی و اقتصــادی کشــور اســت .نبایــد
ازنظــر دور داشــت کــه اقتصــاد ایــران بــه نفــت وابســته
اســت و از درآمدهــای نفتــی بایــد بــر اســاس آنچــه ســند
چشــمانداز و برنامههــای توســعهای کشــور دولــت را
مکلــف بــه اجــرای آن کــرده اســت اســتفاده کنــد.

مجلس تخلف دولت دهم در تدوین
سند راهبردی انرژی را محرز
دانست
نماینــدگان مجلــس در جلســه امــروز خــود پــس از
ارائــه کمیســیون انــرژی در رابطــه عــدم اجــرای بنــد
ب مــاده  125قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،تخلــف
دولــت دهــم در تدویــن ســند راهبــردی را محــرز
.دانســتند
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس بــا 145
رای موافــق 7 ،رای مخالــف و  13رای ممتنــع نظــر
کمیســیون انــرژی بــا تخلــف دولــت را تاییــد کردنــد
.و ایــن تخلــف را محــرض دانســتند
بــا رای مثبــت مجلــس ایــن تخلــف مســیر اجرایــی
.خــود را در معاونــت نظــارت طــی خواهــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
رشد  ۷۹درصدی صادرات نفت ایران به ژاپن در
شهریور امسال
واردات نفــت ژاپــن از ایــران در ســپتامبر  ۲۰۱۶برابــر بــا
شــهریور امســال بــا رشــد  ۷۹درصــدی نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل بــه  ۳۳۴هــزار بشــکه در روز رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،وزارت
اقتصــاد و تجــارت ژاپــن در جدیدتریــن گــزارش خــود از
افزایــش  79درصــدی واردات نفــت ایــن کشــور از ایــران در
ســپتامبر  2016خبــر داد.
بــر اســاس آمارهــای ایــن وزارتخانــه ،خریــد نفــت ژاپــن از
ایــران در مــاه ســپتامبر  2016بــه  1.492میلیــون کیلــو
لیتــر برابــر بــا  334هــزار بشــکه در روز رســید .ایــن رقــم
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد  79درصــدی
داشــته اســت .واردات نفــت ژاپــن از ایــران در ســپتامبر ســال
گذشــته میــادی  829هــزار کیلــو لیتــر برابــر بــا  185هــزار
بشــکه در روز اعــام شــده بــود.
واردات نفــت ایــن کشــور جنــوب شــرق آســیا از ایــران در
ســپتامبر امســال نســبت بــه مــاه قبــل از آن نیــز بــا رشــد
 28درصــدی روبــرو شــده اســت .ایــران در مــاه اوت امســال
 260هــزار بشــکه در روز نفــت بــه ژاپــن صــادر کــرده بــود.
افزایــش قابــل توجــه واردات نفــت ژاپــن از ایــران در ســپتامبر
امســال در حالــی اســت کــه کل واردات نفــت ایــن کشــور در
ایــن مــاه بــا کاهــش  1درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل از آن مواجــه شــده اســت.
ایــران بــا تامیــن  9.7درصــد نفــت مــورد نیــاز ژاپــن
چهارمیــن تامیــن کننــده نفــت وارداتــی ژاپــن در ایــن مــاه
شــناخته شــده اســت .عربســتان ،امــارات و قطــر بــه ترتیــب
در رتبــه هــای اول تــا ســوم از ایــن نظــر قــرار گرفتــه ا
واردات نفت کره جنوبی از ایران بیش از  ۲برابر شد
آمارهــای صنعتــی نشــان مــی دهــد کــه واردات نفــت کــره
جنوبــی از ایــران در  ۹ماهــه نخســت ســال  ۲۰۱۶نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از دو برابــر شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از یونهــاپ نیــوز،
آمارهــای صنعتــی نشــان مــی دهــد کــه واردات نفــت کــره
جنوبــی از ایــران در  9ماهــه نخســت ســال  2016نســبت بــه

مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از دو برابــر شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،واردات نفــت خــام و میعانــات کــره
جنوبــی از ایــران در بــازه زمانــی ژانویــه تــا ســپتامبر بــه 78
میلیــون بشــکه رســیده ،در حالــی کــه ایــن رقــم در مــدت
مشــابه ســال گذشــته  33.63میلیــون بشــکه بــوده اســت.
ایــن گــزارش حاکــی اســت ،نفــت ایــران در ایــن  9مــاه9.7 ،
درصــد واردات نفــت کــره جنوبــی را تشــکیل داده اســت.
تنهــا در مــاه ســپتامبر ،کــره جنوبــی  12.15میلیــون بشــکه
نفــت ،بــه ارزش  526میلیــون دالر از ایــران وارد کــرده کــه
حجــم و ارزش ان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه
ترتیــب  106و  72.3درصــد افزایــش داشــته اســت.
ایــران در ســال هــای گذشــته یکــی از تامیــن کننــدگان
عمــده نفــت کــره جنوبــی بــود ،امــا تحریــم هــای غــرب
موجــب کاهــش قابــل توجــه صــادرات نفــت ایــن کشــور بــه
کــره جنوبــی شــده بــود.
ایــران بــا جمعیتــی بیــش از  80میلیــون نفــری ،و منابــع
عظیــم انــرژی ،چهارمینــن ذخایــر نفتــی و دومیــن ذخایــر
بــزرگ گازی جهــان را در اختیــار دارد.
ســال گذشــته ،کــره جنوبــی  2.20میلیــارد دالر نفــت خــام
از ایــران وارد کــرد کــه  51درصــد کمتــر از ســال گذشــته و
بســیار کمتــر از  9.36میلیــارد دالر ســال  2011بــود .از نظــر
حجــم ،واردات نفــت و میعانــات کــره جنوبــی از ایــران در
ســال گذشــته بــه  42.4میلیــون بشــکه رســید کــه پاییــن
تــر از  44.92میلیــون بشــکه ســال  2014و  56.14میلیــون
بشــکه ســال  2012بــود.
تاکنــون کــره جنوبــی میعانــات مــورد نیــاز خــود را از قطــر و
آمریــکا وارد مــی کــرد ،امــا پــس از لغــو تحریــم هــای ایــران،
پاالیشــگاه هــای کــره ای واردات میعانــات از ایــران را بــه
میــزان قابــل توجهــی افزایــش داده انــد.
کمترین اتالف برق کشور در شبکه توزیع استان تهران
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری فــارس ،ســیدمحمد
هاشــمی درحاشــیه شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه بــاال بــودن قیمــت زمیــن در
تهــران از مشــکالت اساســی شــرکت توزیــع بــرق و همچنیــن
بــاال رفتــن قیمــت کنتــور و هزینــه انشــعاب بــرق اســت،
گفــت :در تهــران  17هــزار پســت وجــود دارد کــه 12
هــزار پســت آن زمینــی اســت ،پــس خریــد زمیــن و نصــب
تجهیــزات در تهــران بســیار هزینهبــر اســت.
هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه طــول شــبکه فشــار ضعیــف
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در تهــران  12هــزار کیلومتــر اســت ،گفــت :هزینــه انشــعاب
بــرق و کنتــور در شــهر تهــران متفــاوت اســت بــه طــوری
کــه از  2.5میلیــون تومــان شــروع و تــا  ۵،۵میلیــون تومــان
متفــاوت اســت .بــه طــوری کــه هزینــه نصــب انشــعاب در
جنــوب تهــران  2.5میلیــون و در شــمال تهــران از 5.5
میلیــون تومــان شــروع میشــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــن شــرکت  23میلیــون تومــان بــه شــهرداری بابــت
دریافــت مجــوز حفــاری هزینــه پرداخــت میکنــد ،گفــت:
شــهرداری تهــران اعــام کــرده اســت کــه  90درصــد شــهر
تهــران بایــد پســت هوایــی داشــته باشــد و بایــد بــه ســمت
پســت زمینــی حرکــت کنیــم ،اینگونــه توزیــع شــود کــه
هزینههــای انشــعاب بــاال مــیرود.
ایران میتواند به هاب منطقه در صادرات انرژی
تبدیل شود
مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران (ســانا) گفــت:
ایــران در منطقــه از نظــر تولیــد انــرژی جایــگاه ویــژهای دارد
و مــا میتوانیــم بــا توســعه روابــط و اســتفاده از خالقیــت
شــرکتهای مختلــف داخلــی تبدیــل بــه هــاب منطقــه در
صــادرات انــرژی و تکنولــوژی تبدیــل شــویم.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس،ســیدمحمد صــادقزاده در
حاشــیه شــانزدهمین نمایشــگاه صنعــت بــرق ایــران گفــت:
تأثیــر نمایشــگاهها عمدتــاً در بلندمــدت نمایــان میشــود و
یکــی از تأثیرهــای خــوب آن ،میتوانــد توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر در ایــران باشــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت :خوشــبختانه در
نمایشــگاه شــانزدهم شــاهد حضــور شــرکتهای خارجــی
بیشــتر و البتــه بــا قــدرت فنــی باالتــر و تکنولوژیهــای
پیشــرفتهتر نســبت بــه ســالهای قبــل هســتیم.
وی افــزود :تأثیــر نمایشــگاهها عمدت ـاً در بلندمــدت خــود را
نشــان خواهــد داد و مــا امیدواریــم یکــی از تأثیــرات خــوب
آن ،توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در ایــران باشــد.
صــادق زاده تصریــح کــرد :صنعــت بــرق یــک صنعــت
زمانبــر اســت و نبایــد انتظــار داشــت کــه اگــر در یکســال
 30درصــد مشــارکت شــرکتهای مختلــف داخلــی و
خارجــی در نمایشــگاه افزایــش یافــت بــه همــان نســبت نیــز
قراردادهایــی میــان شــرکتهای داخلــی و خارجــی بــرای
اجــرای پروژههــای ایــن صنعــت منعقــد شــود.
صــادقزاده گفــت :بــا ایــن وجــود ،نمایشــگاه بــرای آشــنایی
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صنعــت بــرق کشــور بــا جدیدتریــن فنــاوری هــای ایــن
صنعــت و همچنیــن تبــادل تجربیــات ایــن شــرکتها بــا
هــم بســیار مفیــد خواهــد بــود و مــا شــاهد رونــق بیشــتری
در صنعــت بــرق خواهیــم بــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :خوشــبختانه ایــران در منطقــه از
نظــر تولیــد انــرژی جایــگاه ویــژهای دارد و مــا میتوانیــم بــا
ت شــرکتهای مختلــف
توســعه روابــط و اســتفاده از خالقی ـ 
داخلــی تبدیــل بــه هــاب منطقــه در صــادرات انــرژی و
تکنولــوژی تبدیــل شــویم.
رئیــس ســازمان انرژیهــای نــو ایــران در پایــان تأکیــد
کــرد :برگــزاری ایــن نمایشــگاهها بــه معنــای تبدیــل ایــران
بــه هــاب انــرژی در منطقــه نیســت ،امــا برگــزاری ایــن
نمایشــگاه بیانگــر شــیب حرکــت بــه ایــن ســمت اســت و
بســیار میتوانــد در ایــن امــر راهگشــا باشــد.
کشورهای عضو و غیر عضو اوپک آماده توافق در
اجالس  ۳۰نوامبر هستند
در حالــی کــه کارشناســان معتقدنــد توافــق اوپــک قیمــت
را بــه بشــکهای  60دالر میرســاند،دبیرکل اوپــک گفــت:
کشــورهای عضــو و غیــر عضــو اوپــک آمــاده توافــق در
اجــاس  ۳۰نوامبــر ( ۱۰آذر) هســتند و حتــی عــراق هــم بــه
طــرح کاهــش تولیــد پیوســته اســت.
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بنــی الملــل خبرگــزاری فــارس
دبیــرکل اوپــک در مصاحبــه تلویزیونــی بــا بلومبــرگ گفتــه
اســت کــه مقامــات ارشــد کشــورهای عضــو اوپــک اعــام
کردنــد کــه در آمادگــی بــرای تصمیــم گیــری کاهــش عرضــه
تولیــد در اجــاس  30نوامبــر دارنــد .همــه  14عضــو اوپــک و
همچنیــن روســیه متعهــد شــدند تــا توافــق الجزیــره را در 30
نوامبــر اجرایــی کننــد.
محمــد بارکینــدو گفتــه اســت حتــی عــراق هــم کــه تقاضــای
مســتثنی شــدن از کاهــش تولیــد را مطــرح کــرده بــود
خواهــان اجــرای نقــش در توافــق اوپــک اســت.
دبیــرکل اوپــک بــه اجــاس  30نوامبــر بــا خــوش بینــی
کامــل نــگاه کــرده و آمادگــی اعضــای عضــو و غیــر عضــو
اوپــک را بــرای عملــی کــردن کاهــش تولیــد خبر داده اســت.
اعضــای اوپــک و غیــر اوپــک حــدود یــک مــاه پیــش در
حاشــیه کنفرانــس انــرژی در الجزیــره توافــق کردنــد کــه
تولیــد نفــت ســازمان اوپــک روزانــه بــا حــدود  800هــزار
بشــکه کاهــش در محــدوده  32.5تــا  33میلیــون بشــکه در
روز باشــد 27 .و  28نوامبــر هــم اجــاس فنی در ویــن اتریش

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برگــزار شــد امــا اعضــا بــه نتیجـهای نرســیدند در پایــان ایــن
اجــاس اعــام شــد کــه کشــورها قــرار اســت بــا جزییــات
کامــل و بــا اعــداد و ارقــام بحــث تعدیــل تولیــد نفــت را در
اجــاس  30نوامبــر بــه تصویــب برســانند.
کارشناســان معتقدنــد توافــق اجــاس  30نوامبــر اوپــک
قیمــت نفــت را حداقــل بــه بشــکهای  60دالر خواهــد رســاند.
دنبال رانت و یارانه نیستیم  /افزایش نرخ خوراک
با شیب باشد
صالحــی بــا بیــان اینکــه ایــران بازیگــر خوبــی در بــازار
صادراتــی پتروشــیمی نیســت ،گفــت :مــا نمیخواهیــم کــه
بــا سوبســید و یارانــه توســعه پیــدا کنیــم ولــی معتقدیــم کــه
تغییــرات در قیمــت بایــد بــا شــیب انجــام شــود.
حمیدرضــا صالحــی نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
بازرگانــی تهــران در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا
دربــاره نــرخ خــوراک مایــع پتروشــیمیها گفــت :تجربــه
ثابــت کــرده کــه بــی شــک نــرخ خــوراک بــر صــادرات و هــم
بــه لحــاظ روانــی بــر بــازار و قیمــت محصــوالت پتروشــیمی
تاثیــر دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قطعــا مــا بایــد بــه ســمت آزادســازی
قیمتهــا حرکــت کنیــم ،افــزود :شــکی نیســت کــه بایــد
قیمــت خــوراک مطابــق نــرم جهانــی تعییــن شــود امــا بایــد
بــه نحــوی باشــد کــه ســرمایه گذاریهــا را تحــت تاثیــر
قــرار ندهــد و دســتوری نباشــد.
صالحــی تصریــح کــرد :البتــه مــا نمیخواهیــم کــه یاران ـهای
داده شــود امــا چــون محدودیــت منابــع داریــم بایــد هــدف
گــذاری کنیــم کــه تولیدکننــده اصلــی و تاثیرگذارتریــن
بازیگــر ایــن بــازار باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه مــا بازیگــر خوبــی در بــازار صــادرت
پتروشــیمی نیســتیم ،اظهــار داشــت :مــا بایــد بدانیــم کــه
آیــا در بــازار پتروشــیمی کل صــادرات محصوالتمــان را
جمــع کنیــم بــه انــدازه ســابیک عربســتان هســتیم یــا خیــر.
نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران
بــا طــرح ایــن پرســش کــه بایــد ببینیــم کــه چــه اتفاقــی
افتــاده اســت ،چــرا ســهم مــا در صــادرات مجموعــا بــه انــدازه
یــک مجتمــع پتروشــیمی عربســتان نیســت ،بیــان داشــت:
یکــی از دالیــل آن سیاس ـتهای تعییــن قیمــت اســت کــه
بــدون هماهنگــی بــا تشــکلهای مربوطــه تصمیــم گیــری
میشــود.

وی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی بدنبــال رانــت و ســوء
اســتفاده نیســت ،تاکیــد کــرد :مــا موافــق نیســتیم کــه بــا
سوبســید و یارانــه توســعه پیــدا کنیــم .دنبــال اقتصــادآزاد
هســتیم ،ولــی معتقدیــم کــه تغییــرات در قیمــت بــا شــیب
انجــام شــود و دولــت در اقدامــات اساســی و ســاختارها بــه
مــا کمــک کنــد و همچنیــن تغییــرات بــه افزایــش صــادرات
کــه هــدف غائــی ماســت ،منجــر شــود.
صالحــی یــادآور شــد :مــا بایــد کمــک کنیــم کــه ســرمایه
گــذاری جدیــد در صنایــع پاییــن دســتی کــه مهمتریــن
مزیــت ماســت و اشــتغالزایی بیشــتری را موجــب مــی شــود،
صــورت گیــرد.
وی گفــت :دولــت در رابطــه بــا خــوراک گاز تصمیــم خوبــی
گرفــت در مــورد خــوراک مایــع نیــز بایــد بــه همیــن شــیوه
عمــل کنــد تــا بــه ســودآوری و ارزش افــزوده بیشــتر بیانجــام
چینی ها عالقه مند به اجرا و تکمیل خط لوله گاز
ایران-پاکستان
روزنامــه انگلیســی زبــان ‹اکســپرس تریبیــون› پاکســتان روز
پنجشــنبه بــه نقــل از مقامــات ایــن کشــور نوشــت :شــرکت
خــط لولــه نفــت چیــن ( )CPPBکــه بــرای اجــرای طــرح
حــدود یــک و نیــم میلیــارد دالری احــداث ترمینــال گاز مایع
طبیعــی (ال.ان.جــی) و احــداث خــط لولــه گاز از بنــدر گــوادر
بــه نوابشــاه بــا پاکســتان بــه توافــق رســیده اســت ،مشــتاق
بــه مشــارکت در تکمیــل طــرح خــط لولــه گاز ایــران-
پاکســتان (قســمت مربــوط به خــاک پاکســتان) اســت و برای
مشــارکت در احــداث خــط لولــه گاز ‹از بنــدر گــوادر تــا مــرز
ایــران› ابــراز تمایــل و اعــام آمادگــی کــرده اســت.
بــه گــزارش ایــن روزنامــه ،یــک مقــام ارشــد دولــت پاکســتان
نیــز اعــام کــرد :ایــن کشــور در حــال کار بــر روی طــرح
واردات گاز مایــع طبیعــی اســت امــا در صــورت بــرو جنــگ،
خــط انتقــال گاز مایــع منبــع امنــی بــرای تامیــن نیــاز هــای
مــا نخواهــد بــود.
وی افــزود :بــه همیــن دلیــل مــا طــرح انتقــال گاز از ایــران
بــه پاکســتان را یــک پــروژه ضــروری و همچنیــن طــرح
راهبــری بــرای کشــور مــی دانیــم.
ایــن مقــام دولــت پاکســتان تاکیــد کــرد :در صــورت توقــف
در رونــد عرضــه گاز مایــع در کشــور ،پاکســتان قــادر بــه
دریافــت گاز از طریــق طــرح خــط لولــه انتقــال گاز از ایــران
خواهــد بــود.
نفیــس زکریــا ســخنگوی وزارت امــور خارجــه پاکســتان نیــز
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امــروز در نشســت خبــری هفتگــی خــود اعــام کــرد کــه
پاکســتان و ایــران بــرای پیشــبرد طــرح خــط لولــه گاز آی-
پــی بــا یکدیگــر در تمــاس هســتند.
ایــران خــط لولــه بخــش مربــوط بــه خــاک خــود را تقریبــا
تکمیــل کــرده و بــه محــض اجــرای و تکمیــل خــط لولــه
در خــاک پاکســتان ،امــکان صــادرات گاز طبیعــی ایــران بــه
پاکســتان فراهــم خواهــد شــد.
مهلــت پاکســتان بــرای اجــرای تعهــدات خــود در قبــال ایــن
قــرارداد ،نزدیــک بــه دو ســال پیــش (پایــان ســال )2014
تمــام شــده اســت.
سرمایه گذاری 50میلیارد دالری برای راه اندازی
 25طرح جدید پتروشیمی
تهــران -ایرنــا -مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی مــی گویــد ،بــرای  25طــرح جدیــد
صنعــت پتروشــیمی حــدود  50میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
خواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،فرنــاز علــوی امــروز
(چهارشــنبه) در کارگاه آموزشــی بررســی صنعــت پتروشــیمی
بــا تشــریح رونــد ســرمایه گــذاری در طــول برنامــه هــای
توســعه کشــور ،افــزود :باتوجــه بــه افزایــش تولیــد گاز
کشــور از پــارس جنوبــی ،بــرای افزایــش صــادرات و نفــود
در بازارهــای بینالمللــی و گســترش جایــگاه در بازارهــای
آســیایی و اروپایــی برنامــه ریــزی شــد.
مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی اضافــه کــرد :بــرای داخلــی ســازی فنــاوری
جدیــد پتروشــیمی ماننــد تبدیــل متانــول بــه الفیــن و
اتیلــن تــاش شــده و اکنــون در مرحلــه تجــاری ســازی ایــن
فنــاوری هــا قــرار داریــم.
علــوی ادامــه داد :بــرای افزایــش تامیــن خــوراک نیــز تــاش
مــی شــود ســرمایه گــذاران جدیــد بــه طــرح هــای تولیــد
خــوراک ماننــد ان جــی ال( )NGLهدایــت شــوند.
وی بــه احــداث قطــب هــای جدیــدی صنعــت پتروشــیمی
در کشــور اشــاره کــرد و گفــت :در حــال دریافــت مجوزهــای
الزم بــرای راه انــدازی ایــن مناطــق جدیــد هســتیم و برخــی
ســرمایه گــذاران از ســرمایه گــذاری در ایــن مناطق اســتقبال
کــرده انــد.
مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی اضافــه کــرد :از مناطــق جدیــد بــرای جــذب
ســرمایه گــذاری در صنعــت پتروشــیمی مــی تــوان بــه فــاز
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ســوم عســلویه ،منطقــه پارســیان ،قشــم و الوان اشــاره کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران ظرفیــت تولیــد ســاالنه حــدود 64
میلیــون تــن محصــول پتروشــیمی را داراســت.
قطــب هــای اصلــی صنعــت پتروشــیمی کشــور اکنــون در
ماهشــهر و عســلویه قــرار دارنــد.
صادرات روزانه نفت به اروپا  ٧٠٠هزار بشکه شد
تهــران -ایرنــا -مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت
ایــران گفــت :میــزان صــادرات نفــت ایــران بــه کشــورهای
اروپایــی بــه روزانــه  ٧٠٠هــزار بشــکه افزایــش یافتــه اســت.
[صــادرات روزانــه نفــت بــه اروپــا  ٧٠٠هــزار بشــکه شــد/
صــدور  1.74میلیــون بشــکه بــه آســیا]
بــه گــزارش ایرنــا ،صــادرات نفــت ایــران بــه اروپــا در دوران
تحریــم بــه طــور تقریبــی متوقــف شــد و تنهــا کشــور نیمــه
آســیایی و نیمــه اروپایــی ترکیــه از ایــران نفــت مــی خریــد.
پــس از اجــرا شــدن برجــام و در مــاه هــای گذشــته شــرکت
هــای متعــدد اروپایــی ،واردات نفــت از ایــران را از ســر گرفتــه
یــا بــرای خریــد مذاکــره کــرده انــد.
پیــش از ایــن شــرکت هــای توتــال (فرانســه) ،سپســا
(اســپانیا) ،شــل (انگلیس-هلنــد) ،هلنیــک (یونــان) ،لوتــوس
(لهســتان) و شــماری از شــرکت هــای ایتالیایــی پــس از لغــو
تحریــم هــا ،از ایــران نفــت خریــده انــد.
فهرســت خریــداران اروپایــی نفــت ایــران بــه ایــن کشــورها
محــدود نمــی شــود و بتازگــی مجارســتان نیــز بــه ایــن جمــع
پیوســته اســت.
در همیــن پبیونــد ،مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی
نفــت ایــران دربــاره صــادرات نفــت بــه اروپــا گفــت :میانگیــن
صــادرات نفــت خــام ایــران در مــاه اکتبــر (مهــر -آبــان) بــه
 ٢میلیــون و  ٤٤٠هــزار بشــکه در روز رســید.
بــه گــزارش وزارت نفــت ،سیدمحســن قمصــری مقصــد
بیــش از  ٧٠٠هــزار بشــکه نفــت ایــران را کشــورهای اروپایــی
عنــوان کــرد و گفــت :کشــورهای آســیایی همچنــان بــزرگ
تریــن مشــتریان نفــت ایــران بــه شــمار مــی رونــد.
بــه گفتــه مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران،
ســهم کشــورهای آســیایی از نفــت ایــران یــک میلیــون و
 ٧٤٠هــزار بشــکه در روز اســت.
آســیا بــزرگ تریــن مصــرف کننــده انــرژی در جهــان اســت و
همــه تولیدکننــدگان چشــم بــه ایــن بــازار دوختهانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد:

تفاهمــات سیاســی و توجــه بــه الزامــات فنــی
و تامیــن منابــع مالــی از مهــم تریــن مقدمــات
توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران اســت .محمــود دودانگــه ،کارشــناس
اقتصــادی در گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق
تهــران بــر ایــن موضــوع تاکیــد مــی کنــد کــه
هماهنگــی پیمانــکاران و دولــت بــه توســعه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی منجــر مــی
شــود .ماحصــل ایــن گفتگــو را در ذیــل مــی
خوانیــد.
چــه ارزیابــی از ظرفیــت هــای صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران داریــد؟ فکــر مــی
کنیــد ایــن بخــش در شــرایط فعلــی اقتصــاد
ایــران چقــدر قابــل توجــه اســت؟
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی یکــی از مهــم
تریــن زمینــه هایــی اســت کــه مــی تــوان بــرای کاهــش
صــادرات نفــت و توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه
آن تکیــه کــرد .شــرکت هــای پیمــان کاری ایــران در
عرصــه هــای بیــن المللــی قدرتمندانــه ظاهــر شــدند و
خودشــان را اثبــات کردنــد .در حــال حاضــر بســیاری از
کشــورها بــرای پیشــبرد پــروژه هــای فنــی بــه شــرکت
هــای ایرانــی اطمینــان مــی کننــد .پیمانــکاران ایرانــی
خودشــان را در ایــن زمینــه ثابــت کردنــد و پــروژه
هــای بزرگــی را در کشــورهای مختلــف بــا موفقیــت بــه
ســرانجام رســاندند .مــا از نظــر ظرفیــت شــرکت هــا و
نیــروی انســانی متخصــص شــرایط خوبــی داریم .توســعه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ایــران از ایــن نظــر
کــه مــی توانــد بــه صــادرات کاال هــم کمــک کنــد حائــز
اهمیــت اســت .وقتــی در مناقصــات بیــن المللــی پــروژه
هــای خدمــات فنــی و مهندســی را برنــده می شــویم ،در
عمــل ظرفیــت صــدور خدمــات کار ایجــاد مــی شــود و
هــم صــدور کاال .در نتیجــه بــا توســعه صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی مــی تــوان اهــداف چندگانــه را محقــق
کــرد امــا نکتــه مهــم در ایــن زمینــه تحقــق زیرســاخت
هــای الزم بــرای توســعه صــادرات خدمــات اســت.

هماهنگــی پیمانــکاران
و دولــت بــه توســعه
صــادرات خدمــات
منجــر مــی شــود
چــه مقدماتــی بــرای توســعه صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی الزم اســت؟
تفاهمــات سیاســی در ســطح کالن یکــی از مهــم تریــن
الزامــات توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
اســت .توســعه صــادرات فنــی و مهندســی صرفــا بــر
پایــه مســائل فنــی نیســت و دســت کــم در مــورد
تفاهمــات بیــن کشــورها جنبــه سیاســی پیــدا مــی کنــد.
درواقــع تفاهمــات سیاســی و شــکل مناســبات سیاســی
بیــن کشــورها منجــر بــه حضــور پیمانــکاران داخلــی در
پــروژه هــای خارجــی مــی شــود کــه ایــن مســئله نیــاز
بــه هماهنگــی در ســطوح کالن سیاســی دارد .از ســوی
دیگــر بایــد الزامــات فنــی را هــم در نظــر گرفــت .بایــد
تضمیــن هــای الزم بــرای فعالیــت پیمانــکاران داخلــی
در پــروژه هــای خارجــی فراهــم شــود .یعنــی صنــدوق
توســعه ملــی بــا توجــه بــه اهــداف از پیــش تعییــن
شــده و در چارچــوب اساســنامه صنــدوق پشــتیبانی
الزم از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را بــه عمــل
آورد و منابــع مالــی الزم را تامیــن کنــد .بانــک توســعه
صــادرات بــه عنــوان بانــک پشــتیبان نقــش آفرینــی
کنــد یــا صنــدوق ضمانــت صــادرات خطــرات مترتــب
از ایــن پــروژه هــا را در کشــور هــدف پوشــش بدهــد.
در ایــن شــرایط اســت کــه مــی تــوان انتظــار داشــت
ظرفیــت هــای داخلــی در خدمــات فنــی و مهندســی
بــرای انجــام پــروژه هــای خارجــی فعــال شــود و ایــن
بخــش بــر رشــد اقتصــادی اثــر بگــذارد.

بــازار کشــورهای همســایه در حــال حاضــر بــرای
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی ایــران چقــدر
آمــاده اســت؟
خوشــبختانه در کشــورهای هــم جــوار فرصــت بــرای
فعالیــت پیمانــکاران ایرانــی فراهــم اســت امــا در
کشــورهای دورتــر هــم امــکان فعالیــت داریــم .در
حــال حاضــر در مناقصــات حــوزه آســیای میانــه یعنــی
کشــورهایی مثــل بــاروس ،قزاقســتان ،آذربایجــان و
کشــورهای دیگــر حضــور پیــدا کردیــم امــا بــه دلیــل
عــدم پشــتیبانی فنــی و تامیــن مالی بــه نتیجه نرســیدیم
امــا زمینــه هــای همــکاری فراهــم اســت .شــرکت هــای
ایرانــی شــرکت هــای خوشــنامی در فضــای بیــن المللــی
بــرای انجــام پــروژه هــای فنــی و مهندســی هســتند و
بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کــرد.
شــرکت هــای فعــال در صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی از قطــع مشــوق هــای صادراتــی
در ســال  91گالیــه دارنــد و کاهــش رشــد
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را ناشــی
از ایــن اقــدام دولــت مــی داننــد .نقــش مشــوق
صادراتــی در توســعه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی ایــران را چقــدر موثــر مــی دانیــد؟
بــه طــور قطــع هــر گونــه کمــک بــه صــادرات جذابیــت
فعالیــت هــای صادراتــی را افزایــش مــی دهــد .حمایــت
هــای صنــدوق توســعه ملــی و ضمانــت صــادرات کــه
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بــه آن اشــاره کــردم از جملــه ایــن کمــک هاســت کــه
باعــث مــی شــود پیمانــکار ایرانــی خطــر انجــام پــروژه
هــای خارجــی را بــه جــان بخــرد امــا اگــر مــی خواهیــم
بــه اهــداف صادراتــی برســیم بایــد پشــتیبانی مســتقیم
تــر و موثرتــری از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
داشــته باشــیم .مشــوق هــای صادراتــی یکــی از معمــول
تریــن حمایــت هایــی اســت کــه مــی تــوان بــرای رشــد
صــادرات انجــام داد .ایــن مشــوق هــا بــرای صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی در ســال  91حــذف شــد و
علــت ایــن اقــدام ســه برابــر شــدن نــرخ ارز بــود .در
آن زمــان اینطــور تصــور مــی شــد کــه نــرخ ارز بــه
انــدازه کافــی بــرای جذابیــت فعالیــت هــای صادراتــی
کافــی اســت در نتیجــه نبایــد از منابــع بودجــه ای را بــه
مشــوق هــای صادراتــی اختصــاص داد .اگرچــه همــان
زمــان هــم منابــع کافــی بــرای پشــتیبانی از صــادرات
وجــود نداشــت و بعدهــا معوقــه هــای چندیــن ســاله
ای در پرداخــت جوایــز صادراتــی ایجــاد شــد .در حــال
حاضــر قیمــت ارز نوســان یــا رشــدی نداشــته اســت در
نتیجــه در پشــتیبانی از صــادرات ،بــا در نظــر گرفتــن
مشــوق هــای الزم و تســهیالت بــا قیمــت مناســب بایــد
دیگــر زمینــه هــای موثــر در صــادرات مثــل زیرســاخت
هــای حمــل و نقــل و  ...را هــم دریابیــم .بــه نظــر مــن
ظرفیــت مــا در صــادرات خدمــات خیلــی بیشــتر از
اهدافــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر تعییــن مــی
کنیــم .مــا فقــط بایــد بیــن دســتگاه هــای اثــر گــذار
در ایــن زمینــه و پیمانــکاران هماهنگــی ایجــاد کنیــم.
بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه راه رســیدن بــه رشــد
اقتصــادی مســتمر و شــتابان توســعه صــادرات اســت و
صــادرات خدمــات و کاال بایــد اولویــت اول در برنامــه
هــای اقتصــادی کشــور باشــد .بــه ایــن شــرط اســت
کــه مــی تــوان انتظــار داشــت بنــگاه هــای تولیــدی و
شــرکت هــای پیمانــکار بــازار مناســبی را پیــدا کننــد و
بــا قیمــت مناســب خدمــات و کاال عرضــه کننــد .محدود
شــدن تولیدکننــده و صادرکننــده بــه بازارهــای داخلــی
بــه افزایــش اشــتغال منجــر نمــی شــود .ظرفیــت هــای
باالیــی در کشــاورزی ،صنعــت ،خدمــات و نفــت داریــم
کــه تقاضــای بــازار داخلــی بــرای آن کافــی نیســت و
بــدون تردیــد بــا زمینــه ســازی مــی توانیــم در صــادرات
هــر یــک از ایــن بخــش هــا موفــق عمــل کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران و لهستان تفاهمنامه نفتی
امضا کردند

بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت هــای نفتــی بیــن المللــی در مــاه
هــای اخیــر و پــس از اجــرا شــدن برجــام ،اقــدام بــه امضــای
تفاهمنامــه هــای همــکاری بــا ایــران بــا هــدف ارزیابــی
شــرایط میــدان هــای نفتــی کــرده انــد.
شــرکت هــای فرانســوی ،آلمانــی و اتریشــی از جمله شــرکت
هایــی هســتند کــه تاکنــون بــرای مطالعــه و ارزیابــی شــرایط
میــدان هــای نفتــی ،تفاهمنامــه هایــی را بــا کشــورمان امضــا
کــرده اند.
تــازه تریــن تفاهمنامــه بــا ایــران را یــک شــرکت لهســتانی
بــرای مطالعــه میــدان نفتــی ســومار امضــا کــرده اســت.
بــه گــزارش روز شــنبه وزارت نفــت ،ایــن تفاهمنامــه میــان
«غالمرضــا منوچهــری» ،معــاون توســعه و مهندســی شــرکت
ملــی نفــت ایــران و «پیوتــر ووژنیــاک» ،مدیرعامــل شــرکت
نفــت و گاز لهســتان امضــا شــد.
منوچهــری در ایــن نشســت ابــراز امیــدواری کــرد کــه
امضــای ایــن تفاهمنامــه ،توســعه تعامــل هرچــه بیشــتر دو
طــرف در آینــده را بــه دنبــال داشــته باشــد.
وی بــه فرصــت  ٦ماهــه شــرکت لهســتانی بــرای انجــام
مطالعــات میــدان و ارائــه نتایــج مطالعــات بــه شــرکت ملــی
نفــت ایــران اشــاره کــرد و گفــت :تکلیــف نهایــی توســعه
میــدان پــس از اخــذ نتایــج مطالعــات ایــن شــرکت تعییــن
مــی شــود؛ راهبــرد اصلــی شــرکت ملــی نفــت ،واگــذاری
میــدان در قالــب مناقصــه اســت.
«ووژنیــاک» مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز لهســتان نیــز
در ایــن نشســت بــه تجربههــای کاری ایــن شــرکت در
نقــاط مختلــف جهــان از جملــه دریــای شــمال و پاکســتان
اشــاره کــرد و گفــت :امیدواریــم در قالــب ایــن تفاهمنامــه،
همــکاری خوبــی بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران داشــته
باشــیم.
«ســلبعلی کریمــی» مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق
مرکــزی ایــران نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه نزدیکــی
جغرافیایــی میــدان ســومار بــه نفتشــهر ،گفــت :نفــت ایــن
میــدان بــه پاالیشــگاه کرمانشــاه منتقــل مــی شــود.
وی بــر اهمیــت اســتفاده از روشهــای ازدیــاد برداشــت در
ایــن میــدان تاکیــد کــرد.
«علیرضــا جهانخــواه» رئیــس عملیــات مخــازن شــرکت نفــت

مناطــق مرکــزی ایــران نیــز در ایــن نشســت بــه معرفــی
میــدان ســومار و برخــی ویژگیهــای آن پرداخــت کــه
براســاس آن ،نفــت ایــن میــدان ســبک و ضریــب بازیافــت
آن حــدود  ١٥درصــد اســت.
امضــای تفاهمنامــه بــه معنــای واگــذاری قطعــی میــدان
بــه طــرف خارجــی نیســت ،و معمــوال ایــن شــرکت هــا نیــز
بایــد در مناقصــه هــای بیــن المللــی کــه بــرای میــدان هــای
مختلــف برگــزار مــی شــود ،شــرکت کننــد.
میــدان نفتــی ســومار یکــی از میدانهــای نفتــی کشــف
شــده در ســال  1388اســت کــه در اســتان کرمانشــاه و در
شــرق میــدان نفتشــهر و شــمال غــرب میــدان گازی تنگــه
بیجــار واقــع شــده کــه نفــت خــام درجــای ایــن میــدان 475
میلیــون بشــکه و نفــت قابــل اســتحصال آن  70میلیــون
بشــکه بــرآورد شــده اســت.

طرح پیوستگی شبکه برق ایران،
گرجستان و ارمنستان بررسی شد
بــه گــزارش ایرنــا ،راههــای همــکاری دو کشــور
در زمینــه هــای احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق،
پیوســتگی شــبکه انــرژی ســه کشــور ،ترانزیــت
گاز از ارمنســتان بــه اروپــا و مشــارکت در ســاخت
نیروگاههــای بــادی در مذاکــرات ســجادی و مانوکیــان
بررســی شــد.
در ایــن دیــدار کــه روز جمعــه انجــام شــد ،همچنیــن
حضــور شــرکت هــای ایرانــی در طــرح هــای معدنــی
ارمنســتان ،ســرمایه گــذاری در بخــش انــرژی بــا فعال
ســازی بانــک هــا و شــرکت هــای بیمــه ای بــه ویــژه
اتکایــی جمهــوری اســامی ایــران و همچنیــن افزایــش
فعالیــت در حــوزه کمیســیون مشــترک همــکاری های
دو کشــور بــا هــدف رشــد روابــط بازرگانــی و اقتصــادی
مــورد مذاکــره قــرار گرفــت.
ســجادی ســفیر ایــران در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه
مســئولیت مانوکیــان بــه عنــوان رئیــس ارمنســتانی
کمیســیون مشــترک همــکاری هــا ،زمینــه افزایــش
روابــط را بســیار گســترده خوانــد و تاکیــد کــرد کــه
موضــوع هــای گوناگونــی مــی توانــد در چهاردهمیــن
نشســت ایــن کمیســیون کــه قــرار اســت آذرمــاه در
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تهــران برگــزار شــود ،در دســتور کار قــرار گیــرد.
وزیــر انــرژی ارمنســتان نیــز بــا بیــان اینکــه گســترش
روابــط بــا تهــران در حــوزه هــای مختلــف در دســتور
کار ایــروان اســت ،اظهــار کــرد مــی تــوان از فرصــت
هــای موجــود بــرای رشــد مناســبات بهــره گرفــت.
مانوکیــان تاکیــد کــرد کــه جمهــوری اســامی ایــران
و ارمنســتان افــق روشــنی بــرای توســعه روابــط دارنــد
و بــا برگــزاری نشســت کمیســیون مشــترک همــکاری
هــا ،شــاهد افزایــش مناســبات در بخــش هــای مختلف
خواهیــم بــود.
ارزش روابــط اقتصــادی ســاالنه دو کشــور معــادل ســه
میلیــون و  250هــزار دالر اســت کــه ســهم ایــران ســه
میلیــون دالر و و ســهم ارمنســتان  250هــزار دالر مــی
باشــد کــه قابلیــت هــای بســیار زیــادی بــرای افزایــش
دارد.
ایــن کشــور بــا حــدود  30هــزار کیلومتــر مربــع
مســاحت و ســه میلیــون نفــر جمعیــت در منطقــه
قفقــاز کــه پــس از فروپاشــی شــوروی در ســال 1991
اســتقالل یافــت ،بــا موقعیــت راهبــردی ویــژه ،از
غــرب بــا ترکیــه ،شــمال گرجســتان ،شــرق جمهــوری
آذربایجــان (جمهــوری قرهبــاغ) و در جنــوب ایــران و
جمهــوری خودمختــار نخجــوان (جزئــی از جمهــوری
آذربایجــان) هــم مــرز اســت.

تمایل شرکتهای آمریکایی برای
سرمایهگذاری در ایران
مدیــر عامــل شــرکت پتروشــیمی جــم بــا بیــان اینکــه
شــرکتهای بــزرگ آمریکایــی حاضــر بــه ســرمایهگذاری
در ایــران هســتند ،گفــت :شــرکتهای خارجــی منتظــر
فراهــم شــدن بســتر بــرای آغــاز ســرمایهگذاری در ایــران
هســتند ،امــا نحــوه اجــرای قانــون افزایــش قیمــت اتــان و
غیــره مانــع از ســرمایهگذاری آنهــا در کشــور میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید حســین امیرافضلــی در نشســتی
کــه صبــح امــروز برگــزار شــد بــا اشــاره بــه تحریمهــا
علیــه ایــران ،اظهــار کــرد :در هشــت ســالی کــه ایــران
تحریــم بــود ،کشــورهای دیگــر از جملــه عربســتان و
چیــن رشــد کردنــد .زمانــی کــه مــا کارشناســان خــود
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را بــرای بازدیــد بــه کشــورهای دیگــر اعــزام میکنیــم
االن هــم میخواهیــم مطالعــات انجــام دهنــد تــا
براســاس آن مطالعــات ببینیــم کــه در چــه حــوزهای بایــد
ســرمایهگذاری کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت کشــور چیــن در زمینــهی
صنعــت پتروشــیمی ،گفــت :کشــور چیــن از کشــورهای
دیگــر  LPGمیخــرد و در کشــور خــودش پروپیلــن تولیــد
میکنــد .ارزش برخــی از محصوالتــی کــه چیــن از ایــن
طریــق تولیــد میکنــد  ۱۸۰۰دالر اســت ،در حالــی کــه
مــا همــه محصــوالت خــود را خــام صــادر میکنیــم.
مدیــر عامــل شــرکت پتروشــیمی جــم بــا اشــاره بــه
تواناییهــای کشــور در زمینههــای مختلــف ،ادامــه داد:
مزیــت کشــور ایــران در کشــاورزی نیســت .در ســال
 ۱۰ ،۱۳۹۵میلیــون تــن گنــدم تولیــد کردیــم کــه
بــرای آن ســه میلیــون هکتــار زیرکشــت رفــت و  ۲۰تــا
 ۳۰میلیــون مترمکعــب آب مصــرف شــد ،امــا در نهایــت
۱۲هــزار میلیــارد تومــان درآمــد داشــت .در حالــی کــه
اگــر دو کارخانــه  PDHراهانــدازی میکردیــم بــا خــرج
کمتــر ،درآمــد بیشــتری کســب میشــد.
امیرافضلــی گفــت :عربســتان  PDHبــا هزینــه بــاال تولیــد
میکنــد در حالــی کــه ایــران از دل چــاه  LPGاســتخراج
کــرده و خــام صــادر میکنــد .حتــی یــک تــن از ایــن
مــواد خــام تبدیــل بــه محصــول نمیشــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ریســک ســرمایهگذاری در
کشــور ایــران بــاال اســت ،اضافــه کــرد :در حــال حاضــر
در جایــگاه شــش هســتیم کــه جایــگاه بســیار بــدی اســت
و در ایــن شــرایط چگونــه توقــع داریــم کــه ســرمایهگذار
جــذب کنیــم .ســرمایهگذار خارجــی بــه معنــی امنیــت و
تعامــل بــا جهــان اســت ،امــا ریســک ســرمایهگذاری در
ایــران بــاال اســت.
میرافضلــی بــا اشــاره بــه مذاکــره بــا یــک هیــات بلندپایــه
ایتالیایــی ،ادامــه داد :کشــورهای خارجــی تمایــل دارنــد در
ایــران فعالیــت کننــد و منتظــر هســتند ایــن بســتر فراهــم
شــود .قابلیــت تاســیس  ۲۰کارخانــه  PDHدر ایــران
وجــود دارد و خارجیهــا تمایــل دارنــد در ایــران فعالیــت
کننــد ،در حالــی کــه قبــل از برجــام حتــی حاضــر نبودنــد
بــا ایــران صحبــت کننــد ،حتــی شــرکتهای بــزرگ
آمریکایــی حاضــر هســتند در ایــران ســرمایهگذاری کننــد.
مــا بــه ســمت تولیــد گریدهایــی میرویــم کــه ارزش
افــزوده آنهــا باالتــر از گریدهــای معمولــی باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جای خالی مدیران دولتی
صنعت بـرق در نمایشگاه
بین المللی بـرق

جــای خالــی مدیــران دولتــی صنعــت بــرق در نمایشــگاه
بیــن المللــی بــرق امســال هــم بیــش از ســال هــای گذشــته
احســاس مــی شــود .نمایشــگاه فرصتــی اســت تــا بتواننــد بــا
حضــور چنــد روزه خــود در کنــار فعــاالن ایــن بخــش بــه درک
بهتــری از وضعیــت آنهــا برســند .فعــاالن بخــش خصوصــی
بــرق نیــاز بــه حمایــت هایــی فراتــر از یــک عکــس یــادگاری
دارنــد.
حضــور مدیــران دولتــی صنعــت برقــی در نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت بــرق خیلــی کــم رنــگ و بیشــتر بــرای خالــی
نبــودن عریضــه اســت .اغلــب بــا تعــدادی همــراه بــه نمایشــگاه
مــی آینــد و در یــک ســری از غرفــه هــای از پیــش تعییــن
شــده حضــور مــی یابنــد کــه احتمــاال نحــوه از پیــش تعییــن
شــدن ایــن شــرکت هــا شــرایط خــاص خــود را دارد.
شــرکت هــای خصوصــی منتظرنــد تــا در ایــن نمایشــگاه از

سازندگان تابلوهای برق
با  ۲۵درصد ظرفیت کار
میکنند

عضــو انجمــن ســازندگان تابلوهــای بــرق ایــران بــا بیــان
اینکــه ورود تابلوهــای بــرق نامرغــوب چینــی بــه کشــور
باعــث شــده تــا تولیدکننــدگان داخلــی بــا  ۲۵درصــد
ظرفیــت کار کننــد ،گفــت :برخــورد نامناســب وزارت
اقتصــاد ،وزارت کار و امــور اجتماعــی بــا مدیــران تولیــد
و بهرههــای ســنگین بانکــی باعــث شــده از ظرفیــت
مناســب تولیــد فاصلــه بگیریــم.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،ســید
محمــود ذوالفقــاری در حاشــیه شــانزدهمین نمایشــگاه
بینالمللــی بــرق بــا اشــاره بــه ورود تابلوهــای بــرق
نامرغــوب چینــی بــه کشــور گفــت :متاســفانه تابلوهــای
بــرق وارد ترکیــه و ســپس دوبــی شــده ،مشــخصات ایــن
کاالهــا عــوض و وارد کشــور میشــوند .بنابرایــن تقاضــای
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نزدیــک بــا مدیــران صنعــت برقــی صحبــت کــرده و شــرایط
کاری و مشــکالت خــود را بــا آنهــا در میــان بگذارنــد .حمایــت
از ســاخت داخــل و صنعــت خصوصــی بــا چنیــن رویــه هایــی
میســر نخواهــد شــد.
آنقــدر حضــور مدیــران دولتــی صنعــت برقــی در نمایشــگاه
کــم رنــگ اســت کــه بــه محــض دیــدن یــک نفــر چندیــن
دوربیــن ایــن لحظــه هــای بیادماندنــی را ثبــت مــی کننــد کــه
البتــه ایــن هــم از دســتاوردهای اقتصــاد دولتــی اســت.
ایــن عــدم حضــور بــه حــدی اســت کــه حتــی تعــدادی از آنهــا
در غرفــه هــای برپاشــده توســط شرکتشــان در نمایشــگاه هــم
حاضــر نمــی شــوند و نهایتــا در حــد یکــی دو ســاعت و گرفتــن
چنــد عکــس یــادگاری بــه نمایشــگاه مــی آینــد.
خبــری چنــد روز پیــش تــر در شــبکه هــای مجــازی انتشــار
گســترده ای یافــت کــه حاکــی از برنامــه هــای جالــب وزیــر
تجــارت نــروژ در ایــران بــود .خبــری کــه مــی توانــد یــک
مــدل جالــب از حمایــت بخــش خصوصــی را نشــان دهــد.
«پرســنت بــرک» وزیــر تجــارت ،صنعــت و شــیالت نــروژ بــه
همــراه یــک هیــأت  90نفــره شــامل فعــاالن و تجــار بخــش
خصوصــی ،رئیــس دامپزشــکی و مســؤول صنــدوق حمایــت از
صــادرات ایــن کشــور بــرای شــرکت در نمایشــگاه بینالمللــی
شــیالت ،آبزیپــروری و صنایــع وابســته بــه ایــران آمــد.

بــرک در ابتــدا بــا هیــأت همراهــش از یــک مرکــز پــرورش
ماهــی قــزلآال و ســپس یــک کارگاه فــرآوری و بســتهبندی
ماهــی ســالمون بازدیــد کــرد .روز چهارشــنبه بــا رئیــس
ســازمان دامپزشــکی ایــران دیــدار کــرد و بــرای ترخیــص
ســریعتر ســالمون چانــه زد.
ســپس ســمینار ی ـکروزهای را بــرای معرفــی توانمندیهــای
کشــورش در حــوزه شــیالت و آبزیــان برپــا کــرد .در کنــار
همایــش3 ،آشــپز نــروژی کــه همــراه او بــه ایــران آمــده
بودنــد بــه طبــخ ســالمون پرداختــه و آن را بــرای میهمانــان
ســروکردنــد.
وزیــر شــیالت نــروژ روز بعــدی خــود را در هایپراســتار گذرانــد.
در آنجــا لبــاس کار پوشــید؛ ماهــى ســالمون را آمــاده و پــاک
کــرد ،بــرش زد ،پخــت و بــه مردمــی کــه در فروشــگاه حاضــر
بودنــد تعــارف کــرد تــا آن را بخورنــد و تســت کننــد! روز
شــنبه پرســنت بــرک بــه نمایشــگاه شــیالت آمــد و در حضــور
او ،محمــود حجتــی ،وزیــر جهــاد کشــاورزی و حســن صالحــی،
رئیــس ســازمان شــیالت  13قــرارداد در زمینــه تأمیــن و
تجهیــز قفسهــای پــرورش ماهــی بیــن شــرکتهاى بخــش
خصوصــی ایــران و  2شــرکت نــروژى بــه امضــا رســید.
کاش مدیــران برقــی مــا هــم فرصــت مــی کردنــد چنیــن
حمایتــی از بخــش خصوصــی خــود داشــته باشــند.

مــا از دولــت و گمــرک ایــن اســت کــه بــرای ایــن موضــوع
فکــری کننــد چــرا کــه از  160عضــو ســازنده تابلوهــای
بــرق در حــال حاضــر بــا  25درصــد ظرفیــت کار میکننــد
و برخــی از ایــن اعضــا نیــز تولیــد خــود را متوقــف کردنــد.
عضــو انجمــن ســازندگان تابلوهــای بــرق بــا بیــان اینکــه
ســاالنه بیــن  25تــا  30میلیــارد تومــان از ســوی شــرکت
تابــان تابلــو تولیــد تابلــوی بــرق صــورت میگیــرد کــه در
قالــب چندیــن هــزار پنــل تولیــد میشــود ،گفــت :تــوان
مــا بــرای تولیــد تابلــوی بــرق در  3شــیفت بــوده اســت
امــا متاســفانه کمبــود پروژههــای تعریــف شــده از ســوی
وزارتخانههــا ،عــدم پشــتیبانی پروژههــا و بهرههــای
ســنگین بانکــی و برخــورد وزارت اقتصــاد و وزارت کار
باعــث شــده تــا تــوان تولیــد تابلوهــای بــرق روز بــه روز
کاهــش یابــد.
ذوالفقــاری ادامــه داد :اخــذ جرایــم ســنگین از
تولیدکنندههــا و مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــا وزارت
امــور اقتصــاد و دارایــی باعــث شــده کــه ظرفیــت تولیــد
تابلوهــای بــرق کاهــش یافتــه و بــه  150نفــر و در 1.5
شــیفت برســد.

وی بــا بیــان اینکــه چیــن نفــت ایــران را خریــداری کــرده،
همــان نفــت را تبدیــل بــه کاالهــای بــی کیفیــت کــرده
و وارد ایــران میکنــد ،گفــت :متاســفانه ورود کاالهــای
نامرغــوب و حتــی تابلوهــای ســاخته شــده کامــل بــه
کشــور باعــث شــده تولیدکننــدگان داخلــی تحــت فشــار
شــدیدی قــرار بگیرنــد.
وی افــزود :در ایــران ســاالنه  1200تــا  1500میلیــارد
تومــان تابلــوی بــرق تولیــد میشــود کــه ایــن رقــم
میتوانــد تــا  4تــا  5برابــر افزایــش یابــد.
وی بــه مشــکالت صــادرات تابلوهــای بــرق اشــاره کــرد و
گفــت :صــادرات تابلوهــای بــرق نیــز همــان حالــت ســخت
را کــه در تولیــد داریــم بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت چــرا
و نبــود ضمانتنامــه و انتقــال ارز باعــث همیــن مشــکالت
شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :متاســفانه دادن پــروژ ه بــه برخــی
پیمانــکاران بــزرگ بــا ایــن ادعــا کــه بخــش خصوصــی
نمیتوانــد پــروژه اجــرا کنــد باعــث شــده تــا بســیاری از
شــرکتهای تولیدکننــده تعطیــل شــوند.
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مدیرعامــل بــورس انــرژی میگویــد دولــت در خیلــی از جاهــا
امــکان ســرمایه گــذاری جدیــد نــدارد و بخــش خصوصــی
بایــد در آن مــوارد ســرمایه گــذاری کنــد .در نتیجــه بایــد
ایــن توانمنــدی را بــرای بخــش خصوصــی ایجــاد کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید علــی حســینی در دومیــن روز از
نمایشــگاه بــورس ،بانــک ،بیمــه و خصوصــی ســازی گفــت :اگر
مــا بخواهیــم بدانیــم کــه ایــن اقتصــاد ســالم کار میکنــد
یــا نــه بایــد بدانیــم کــه در یــک اقتصــاد ســالم بایــد شــاهد
افزایــش بهــرهوری باشــیم .اگــر اقتصــاد درجــا میزنــد نشــانه
ایــن اســت کــه آن اقتصــاد ســالم نیســت .عــاوه بــر ایــن
تشــویق ،نــوآوری میتوانــد نشــانه اقتصــاد ســالم باشــد.
وی تاکیــد کــرد :افزایــش بهــرهوری ،افزایــش خالقیــت
ونــوآوری ،فراهــم شــدن بــازاری بــا نقدشــوندگی و کارایــی باال
بابــت خریــد و فــروش اوراق بهــادار نشــانههای یــک اقتصــاد
ســالم اســت.
وی دربــاره مزیتهــای عمومــی بازارهــای متشــکل و قانــون
منــد همچــون بورسهــا ،گفــت :فراهــم آوردن بســتر
مناســب بابــت کشــف صحیــح قیمتهــای تعادلــی ،افزایــش
شــفافیت از طریــق انتشــار عمومــی اطالعــات ،پیشــگیری از
وقــوع تخلفــات ،فســاد و رانــت و کاهــش نوســانات قیمــت و
ریســک معاملهگــران و غیــره از مزیتهــای بــورس هســتند.
حســینی اضافــه کــرد :دولــت در خیلــی از جاهــا امــکان
ســرمایه گــذاری جدیــد را نــدارد و بخــش خصوصــی بایــد
ســرمایه گــذاری را انجــام دهــد .مــا بایــد ایــن توانمنــدی را
بــرای بخــش خصوصــی فراهــم کنیــم.
مدیــر عامــل بــورس انــرژی افــزود :بــازار ســرمایه مــا در همــه
بخشهــا از زیرســاختهای بســیار خوبــی برخــوردار اســت
از جملــه آن میتــوان بــه نیــرو جــوان ،ســامانه و ســاختارهای
بــه روز شــده اشــاره کــرد .در نتیجــه بــه هــر میزانــی کــه
بخواهیــم از ظرفیتهــا اســتفاده کنیــم بــرای مــا ایــن
امــکان وجــود دارد و صندوقهــای ســرمایه گــذاری ظرفیــت
منابعشــان خیلــی بــاال رفتــه و در طراحــی ابزارهــای مالــی
هــر ســال شــاهد طراحــی ابزارهــای جدیــد بودیــم .همچنیــن
در ســال گذشــته  ۵۰۰میلیــارد تومــان در حــوزه نفــت از
طریــق بــازار ســرمایه تامیــن مالــی کردیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا« -الهــام امیــن زاده» دســتیار
ویــژه رئیسجمهــوری بــر اختصــاص ســهم
بیشــتری از انرژیهــای تجدیدپذیــر در ســبد
انــرژی کشــور تاکیــد کــرد.
بــهگــزارش ایرنا بــه نقل از پــاون ،امین زاده روز یکشــنبه
در همایــش بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر در
ســالن همایشهــای وزارت نیــرو بــا بیــان ایــن مطلــب
گفــت :در کشــور مــا قوانیــن متعــددی تصویــب شــده تــا
در ســبد انــرژی کشــور ،ســهم بیشــتری بــه انرژیهــای
تجدیــد پذیــر اختصــاص یابــد.
وی بــا اشــاره بــه سیاس ـتهای کلــی نظــام درخصــوص
ایجــاد تنــوع در منابــع انــرژی کشــور و تــاش بــرای
افزایــش ســهم تجدیدپذیرهــا اظهــار داشــت :راهکارهایی
اندیشــیده شــده و در ســند چشــم انــداز نیــز مقــرر شــده
تــا ســال  ،1404حــدود  10درصــد از بــرق مــورد نیــاز
کشــور از طریــق انرژیهــای تجدیدپذیــر تامیــن شــود.
امیــن زاده بــا بیــان اینکــه امــروزه موضــوع توســعه
اســتفاده از انرژیهــای تجدیــد پذیــر بقــدری در بیــن
کشــورهای جهــان اهمیــت پیــدا کــرده کــه اســناد بیــن
المللــی و ملــی بــرای اســتفاده از ایــن انرژیهــا تدویــن
شــده تــا سیاس ـتهای انــرژی و ایجــاد محیطــی پــاک
و دور از آلودگــی بــر اســاس ایــن مقــررات شــکل گیــرد،
گفــت :آن دســته از منابــع انــرژی غیــر فســیلی کــه
قابلیــت اســتخراج و بهــره بــرداری مســتمر و قابلیــت
تجدیــد داشــته و در دســترس و ســازگار بــا محیــط
عمومــی زندگــی مــردم باشــد انرژیهــا ی تجدیــد
پذیــر هســتند.
وی ادامــه داد :ایــن انرژیهــا کــه منبــع آن خورشــید،
بــاد ،آب ،زمیــن گرمایــی و زیســت تــوده اســت در
ســالهای اخیــر توســعه پیــدا کــرده اســت.
دســتیار ویــژه رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه بــر
اســاس گــزارش ســالهای اخیــر وضعیــت انرژیهــای
تجدیدپذیــر حــدود  1500گیــگاوات بــوده اســت ،افــزود:
ایــن انرژیهــا هــر ســاله  17درصــد رشــد داشــته و
در مقایســه بــا اســتفاده از انــواع انرژیهــا ،حــدود 78
درصــد مصــرف انــرژی جهــان از ســوختهای فســیلی،
 28درصــد از طریــق انــرژی اتمــی و  19درصــد از
انرژیهــای تجدیــد پذیــر تامیــن مــی شــود.

انـرژی
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توانیر منحل نمیشود

امین زاده:
اختصاص ســهم بیشــتر
بــرای انرژیهــای
تجدیدپذیــر درســبد
انــرژی کشــور
وی بــا بیــان اینکــه در عرصــه بیــن المللــی ســرآغاز
ورود انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــه اســناد بینالمللــی
اعالمیههــای اســتکهلم در ســال  1972و ریــو در ســال
 1992بــوده اســت کــه توصیــه بــه تدویــن سیاسـتهای
انــرژی کشــورها و توصیــه بــه اســتفاده از انرژیهــای
تجدیــد پذیــر داشــته اســت ،اظهــار داشــت :در برخــی از
کشــورها تحقیقاتــی درخصــوص تولیــد کننــده و مصــرف
کننــده انجــام شــده اســت تــا در آینــده شــهروندان فقــط
مصــرف کننــده صــرف انــرژی نبــوده بلکــه امــکان بالقــوه
آنهــا در تولیــد انــرژی نیــز بــه رســمیت شــناخته شــود.
امیــن زاده اظهــار داشــت :شــهروندانی کــه از مجموعــه
تاسیســات محــدود پنلهــای خورشــیدی یــا ســایر
انرژیهــای تجدیــد پذیــر اســتفاده مــی کننــد مــی
تواننــد انــرژی مــازاد بــر مصــرف خــود را بــه شــبکه
بــرق کشــور بفروشــند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن
مطلــب کــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در
گــزارش توســعه منابــع جدیــد و قابــل تجدیــد انــرژی بــر
افزایــش تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر تاکیــد کــرده
اســت ،گفــت :متاســفانه هنــوز ســهم ســوختهای

فســیلی در تامیــن انــرژی کشــور بســیار باالتــر از ســهم
انرژیهــای غیــر فســیلی اســت.
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد :در قانــون
برنامــه پنجــم مــاده  139نیــز دولــت موظــف بــه تولیــد
تــا  5هــزار مــگاوات انــرژی بــادی و خورشــیدی اســت و
مــاده  61قانــون اصــاح الگــوی مصــرف وزارت نیــرو نیــز
موظــف اســت تــا نســبت بــه عقــد قــرارداد بلنــد مــدت
خریــد تضمینــی از تولیــد کننــدگان غیــر دولتــی بــرق از
منابــع تجدیدپذیــر اقــدام کنــد.
وی آنــگاه بــا اشــاره بــه عضویــت جمهــوری اســامی
در ســال  1391در آژانــس بینالمللــی انرژیهــای
تجدیدپذیــر گفــت :احــکام قانونــی متعــددی هــم
بــرای حمایــت و تشــویق بــه اســتفاده از انرژیهــای
تجدیدپذیــر تصویــب شــده اســت.
امیــن زاده ســپس بــه سیاسـتهای کلــی برنامــه ششــم
توســعه ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری و قانــون
رفــع موانــع تولیــد اشــاره کــرد و افــزود :رقابــت پذیــری
و ارتقــای نظــام مالــی کشــور از جملــه قوانینــی هســتند
کــه بــه ابعــاد مختلــف انرژیهــای تجدیــد پذیــر اشــاره
دارنــد.

فتــه گذشــته نماینــدگان مجلــس از انحــال توانیــر خبــر
دادنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه معــاون وزیــر نیــرو
در امــور بــرق و انــرژی ایــن مســاله را بهطــور کامــل
رد کــرد و گفــت :هیــچ برنامــهای بــرای انحــال توانیــر
وجــود نــدارد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،هوشــنگ فالحتیــان امــروز
در حاشــیه شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی بــرق در
خصــوص ایــن خبــر اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
محصــول بــرق بــه قیمــت کمتــر از قیمــت تمــام شــده و
بــه صــورت تکلیفــی براســاس سیاس ـتهای ابالغــی بــه
فــروش میرســد بایــد گفــت کــه فاصلــه موجــود بیــن
قیمــت تمــام شــده و قیمــت تکلیفــی بســیار زیــاد اســت.
بــه گفتــه وی ،مجلــس و دولــت در تعامــل بــا یکدیگــر
برنامهریــزی کردهانــد تــا بتــوان مابهالتفــاوت قیمــت
تمــام شــده و فــروش تکلیفــی را از منظــری تامیــن کــرد
بهطــوری کــه دولــت بعــد از شــروع بــه کارش در طــول
ایــن ســه ســال کمکهــای شــایانی را بــه صنعــت بــرق
کــرده اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــر وی بــا بیــان
اینکــه تنهــا در ایــن صــورت میتــوان چالشهــای
پیشــرو را مدیریــت کــرد ،تاکیــد کــرد :در طول ســه ســال
گذشــته بیــش از شــش هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد
وارد مــدار شــده عــاوه بــر ایــن شــاهد توســعه هــزاران
کیلومتــر شــبکه بــرق و بــه مــدار آمــدن هــزاران ایســتگاه
بــرق جدیــد بودهایــم .ژی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت
گرفتــه دولــت در ایــن زمینــه ،تصریــح کــرد :از  30هــزار
میلیــارد تومــان بدهــی صنعــت بــرق اکنــون بــه  20هــزار
میلیــارد تومــان رســیدهایم کــه ایــن اتفــاق در طــول
یکســال اخیــر رخ داده اســت.
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق صنعتــی
اســت کــه بایــد بــه صــورت شــبانهروزی خدمــات را
در اختیــار مــردم قــرار دهــد ،گفــت :ایجــاد وقفــه در
ارائ ـهی خدمــات جامعــه را دچــار مشــکل میکنــد ،لــذا
حساســیت صنعــت بــرق در حــدی اســت کــه تمامــی
اهالــی مجلــس و دولــت بــه کمــک مــا آمدهانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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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.

بــه گفتــه وی بــرای مثــال در در زمســتان ســال  94حــدود
 34هــزار مــگاوات بــرق بــه مصــرف رســیده کــه ایــن
امــر بــه معنــای حبــس حــدود  40هــزار مــگاوات از بــرق
تولیــدی اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی ،میــزان مبــادالت بــرق را بــا توجــه
بــه ظرفیــت بــرق تولیــدی کشــور بســیار پاییــن دانســت و
افــزود :بایــد بــرای صــادرات بــرق در فصلهایــی کــه مــازاد
مصــرف وجــود دارد برنامهریــزی شــود.
ویژگیهای انحصاری ایران برای تبدیل به شاهراه
برق منطقه
باقــری ادامــه داد :ایــران ویژگیهایــی دارد 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 دارند در
نتیجــه دولــت و شــرکتهای خصوصــی میتواننــد بــرای
پوشــش دادن جمعیتــی  500میلیــون نفــری برنامهریــزی
کنند .
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 جغرافیایی و
اختــاف افــق و دمــا در فصلهــای مختلف ســال را ســومین
ویژگــی کشــور دانســت و افــزود :ایــن امــر میتوانــد بــه
آســانی کشــور را بــه مرکــزی بــرای تبــادل انــرژی تبدیــل
کنــد.
باقــری اضافــه کــرد :از جملــه کشــورهایی کــه ایــران
میتوانــد بــا آن تبــادل انــرژی داشــته باشــد روســیه اســت؛
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ایــن کشــور یکــی از پیشــرفتهترین شــبکههای بــرق دنیــا
را بــا ظرفیتــی بســیار بــاال در اختیــار دارد و سالهاســت
کــه بحــث اتصــال شــبکه بــرق ایــران بــه روســیه از طریــق
کشــورهای واســط جریــان دارد.
وی توضیــح داد :در صــورت تحقــق ایــن امــر ،ایــران
میتوانــد در زمســتان کــه روســیه بــه دلیــل اســتفاده زیــاد
مــردم از سیســتمهای گرمایشــی بــه بــرق بیشــتری نیــاز
دارد ،مــازاد انــرژی تولیــدی خــود را بــه ایــن کشــور صــادر
و در تابســتان کــه مصــرف بــرق در روســیه کمتــر اســت از
ایــن کشــور وارد کنــد.
عضــو هیئتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت:
ایــران از ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد خــود در زمینــه
صــادرات و مبــادالت بــرق اســتفادهای نکــرده اســت
بــه گونــهای 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 آذربایجــان نیــز بــرق مبادلــه میشــود.
وی ادامــه داد :در عمــل معمــوال میــزان مبــادالت بــرق
کمتــر از ایــن رقــم و فقــط منحصــر بــه همســایگان اســت
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

از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و سیاسی
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.
وی تاکیــد کــرد :بهــره نگرفتــن از موقعیــت اســتراتژیک
کشــور بــرای صــدور بــرق نوعــی خطــر بالقــوه بــرای
کشــور محســوب میشــود چــرا کــه فرصــت کشــور بــرای
تاثیرگــذاری سیاســی در مقاطــع حســاس را نیــز بــر بــاد
میدهــد.
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای بــرق ادامــه
داد :از جملــه فرازهــای سیاســتهای اقتصــاد مقاوتــی،
صــادرات بــرق اســت چــرا کــه ایــن اقتصــاد بایــد بــرونزا
باشــد و ایــن امــر بــه معنــای گســترش صــادرات غیرنفتــی
اســت.
باقــری دســتاوردهای توجــه بیشــتر بــه صــادرات بــرق را
افزایــش درآمــد دولــت و بخــش خصوصــی ،ورود ارز بــه
کشــور و ثبــات امنیتــی و سیاســی دانســت و افــزود :اگــر
کشــورهای منطقــه بــه بــرق ایــران وابســته شــوند ،کشــور
میتوانــد در روابــط و مذاکــرات بینالمللــی خــود از ایــن
موضــوع اســتفاده کنــد.
مدیرعامــل شــرکت پــارس صنعــت انتقــال نیــرو بیــان کــرد:
غفلــت ایــران از ایــن موضــوع باعــث شــده اســت کشــورهای
همســایه مثل پاکســتان و افغانســتان برق را از قیرقیزســتان
و از طریــق کشــورهای واســطه وارد میکنــد و ایــران هیــچ
نقشــی در ایــن فراینــد نداشــته باشــد.
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
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داخلــی موثرنــد و امــروز کــه مشــکالت تحریــم کمرنــگ
شــدهاند هنــوز صــادرات بــرق افزایشــی نداشــته اســت.
باقــری بیــان کــرد :بــرای افزایــش مبــادالت و صــادرات برق
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
لطفــه 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.
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 غیریارانــهای 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 40
ســنت بــه نیروگاههــا تحویــل داده میشــود.
وی بیــان کــرد :گرانــی نــرخ خــوراک گاز یکــی از موانــع
ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه احــداث نیــروگاه و
صــادرات بــرق اســت چــرا کــه ایــن امــر توجیــه اقتصــادی
نــدارد.
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.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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حقایق و مغالطه ها در اقتصاد
تومــاس ســاول ،برخــی مغالطههــای مشــهور حــوزه اقتصــاد را بــه زبانــی ســاده و جــذاب پیــش روی خواننــده قــرار میدهــد ،کــه فهــم
آن نیــازی بــه دانــش و معلومــات پیشــینی در مــورد اقتصــاد نــدارد .ایــن مغالطههــا ،بســیاری از باورهــای شــایع در رســانهها و گفتــار
سیاســتمداران را شــامل میشــود؛ از مغالطههــا در مــورد مســائل شــهری گرفتــه ،تــا تفاوتهــای درآمــدی ،تفاوتهــا اقتصــادی زنــان
و مــردان و همچنیــن تصــورات نادرســت در مــورد دانشــگاه ،نــژاد و کشــورهای جهــان ســوم.
باورهــای بســیاری در اذهــان مــردم ملــل سراســر جهــان شــکل گرفتهانــد کــه بیهیــچ تردیــدی پذیرفتــه شــده و در زندگــی روزمــره
مــردم موثرنــد ،بیآنکــه کســی بخواهــد در آنهــا تدقیــق یــا بازاندیشــی کنــد .ایــن باورهــا در انســان نهادینــه میشــوند زیــرا مــورد
تاییــد عــرف و ســنت هســتند یــا عــده زیــادی بــدان بــاور دارنــد .از جملــه منشــاهای چنیــن باورهــای نادرســتی ،مغالطههــا هســتند،
یعنــی آن گزارههایــی کــه صادرکننــده آنهــا دانســته یــا نادانســته واقعیــت یــا بخشــی از واقعیــت را بــا رنــگ و لعابهایــی باورپذیــر
میآرایــد چنانکــه در میــان عمــوم رایــج مــی شــود .چنیــن باورهایــی گاه چنــان در میــان مــردم شــایع میشــوند کــه مســلم انگاشــته
شــده و حقایــق را از پیــش چشــمان دور میکننــد و مغالطههــا را ســرلوحه عمــل انســان قــرار میدهنــد.
تومــاس ســاول نویســنده کتــاب «حقایــق و مغالطههــا در اقتصــاد» ،در ایــن کتــاب تــاش میکنــد بــه برخــی از مهمتریــن ایــن
مغالطههــا بپــردازد .هــر چنــد از عنــوان کتــاب ممکــن اســت اینطــور بــه ذهــن متبــادر شــود کــه ایــن کتــاب بــه موضوعــات
صرفــا اقتصــادی پرداختــه اســت ،امــا ایــن کتابــی اســت کــه بیشــتر در چارچــوب اقتصــاد سیاســی میگنجــد .بنابرایــن نویســنده بــه
مغالطههایــی میپــردازد کــه در عرصــه اقتصــاد داخلــی ایــاالت متحــده و مســائل اقتصادی-سیاســی دیگــر کشــورهای جهــان موثرنــد.
وی بیآنکــه نیــازی بــه مقدمهچینــی ببینــد ،صریحــا وارد اصــل مطلــب میشــود و بــدون اضافــه و پرگویــی بــه اســتدالل میپــردازد.
عمــده مثالهــا و آمارهایــی کــه در ایــن کتــاب بــه احتجــاج آورده شــدهاند ،مربــوط بــه جامعــه ایــاالت متحــده اســت و ممکــن اســت
برخــی از آنهــا بــرای خواننــده فارس ـیزبان چنــدان مانــوس نباشــد ،امــا فحــوای کالم نویســنده بــه هیچوجــه خــاص کشــور متبوعــش
نیســت .چنانکــه بســیاری از مباحــث ایــن کتــاب مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه دخالــت دولــت در اقتصــاد و بــازار مربــوط میشــود کــه
قطعــا مقولــهای چالشبرانگیــز بــرای تمــام کشورهاســت.
«حقایــق و مغالطههــا در اقتصــاد» بــه مــا نشــان میدهــد مغالطههــا صرفــا افــکاری ابلهانــه نیســتند ،بلکــه در حقیقــت آنچنــان خــود
را موجــه جلــوه میدهنــد کــه بــه آنهــا قــدرت مانــدگاری میدهــد .در نتیجــه بررســی دقیــق نقصهایشــان الزم ومهــم اســت .در ایــن
کتــاب چهــار نــوع از مغالطههــای جهانــی اقتصــادی بررســی مــی شــود :ایــن چهــار نــوع مغالطــه عبارتنــد از؛ مغالطــه برد-باخــت ،مغالطــه
ترکیــب ،مغالطــه شــطرنجی و مغالطــه بــاز.
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