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شروط پیشروی بخش نیروی ایران در
بازارهای صادراتی
حمیدرضاصالحی
ایــران در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و کاال در بخــش نیــرو پیشروســت
امــا بــرای حضــور موثــر در بازارهــای منطقــه ای و تســخیر بازارهــای جدیــد
بایــد الزاماتــی را رعایــت کنــد .جلوگیــری از صــدور کاالی مخــرب ،جلوگیــری
از بــروز رقابــت مخــرب و افزایــش فرصــت هــا بــا تقویــت دیپلماســی اقتصــادی
و سیاســی از مهــم تریــن شــروط حفــظ جایــگاه ایــران در صــادرات بخــش
نیروســت.
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در بخــش نیــرو در آمارهــای صادراتــی
ســهم باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت .صنعــت بــرق بــه دلیــل
بومیســازی طــی ســالهای گذشــته از ظرفیتهــای باالیــی در ارائــه خدمــات
فنــی و مهندســی خــارج از مرزهــای ایــران برخــوردار اســت .امتیازهایــی مثــل
نیــروی انســانی متخصــص و دانــش مهندســی بــاال باعــث شــده اســت کــه در
مناقصــات بینالمللــی رتبههــای اول تــا ســوم را کســب کنیــم و در بازارهــای
منطقـهای بــه جایــگاه ویــژهای برســیم و البتــه ارتقــای دیپلماســی اقتصــادی و
سیاســی بــرای بهرهبــرداری بیشــتر از فرصتهــای پیــش رو یکــی از الزامــات
حفــظ و بهبــود جایــگاه ایــران در ایــن بازارهاســت.
ایــران همیشــه در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی پیشــتاز بــوده اســت و
توانســته در بــازار کشــورهای همســایه کــه در صنعــت بــرق از جایــگاه پایینــی
برخوردارنــد مؤثــر باشــد .ســاخت نیــروگاه بــا ظرفیتهــای مختلــف ،خطــوط
انتقــال ،پس ـتهای توزیــع ،پس ـتهای انتقــال و شــبکههای هوشــمند تنهــا
خدمــات فنــی و مهندســی در حــوزه بــرق اســت و بهطورکلــی در حــوزه نیــرو
بهویــژه آب و فاضــاب ایــران توانســته در ســاخت شــبکه هــای آبرســانی،
ایســتگاههای تلمبهخانــه و ایســتگاههای تســویه آب فعاالنــه خدماترســانی
کند .
فــروش انــواع کاالی تولیــد ایــران در حــوزه صنعــت بــرق و نیــرو از دیگــر
ظرفیتهــای ایــن صنعــت پیشــرو در منطقــه اســت .کابــل ،ترانســفورماتور،
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واکنش بازار نفت به انتخابات آمریکا

انتخاب ترامپ تاثیری بر وضعیت پسابرجامی نفت
ایران ندارد
پیــروزی غیرمنتظــره ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا ،در همــان
روزهــای پــس از انتخابــات منجــر بــه ســقوط آزاد قیمــت و انــواع شــاخصهای
معتبــر نفتخــام در بــازار شــد.
بــر ایــن اســاس ،چهارشــنبه هفتــه گذشــته و بــه دنبــال اعــام نتایــج انتخابــات
آمریــکا ،قیمــت نفــت وسـتتگزاس اینترمدیــت آمریــکا تــا رکــورد پاییــن  ۴۳دالر
و هفــت ســنت در هــر بشــکه ســقوط کــرد کــه بیــش از چهــار درصــد نســبت
بــه قیمــت نهایــی معامــات سهشــنبه کاهــش یافــت و در ادامــه ،معامــات تــا
ســطح  ۴۳دالر و  ۶۸ســنت بهــای آن بهبــود پیــدا کــرد .از ســوی دیگــر قیمــت
نفــت برنــت دریــای شــمال هــم ،بــا  ۲.۵درصــد کاهــش بــه ســطح  ۴۴دالر و ۷۷
ســنت ســقوط کــرد.
نفــت در حالــی دچــار کاهــش قیمــت شــد کــه قیمــت طــا بــه عنــوان یــک
دارایــی امــن بــرای ســرمایهگذاران در شــرایط بیثباتــی اقتصــادی و سیاســی
جهــش پیــدا کــرد و دالر در برابــر ســبدی از ارزهــای بــزرگ کاهــش چشـمگیری
یافــت.
از ســوی دیگــر گــزارش موسســه امریکــن پترولیــوم نشــان داد ذخایــر نفــت
آمریــکا در هفتــه منتهــی بــه چهــارم نوامبــر بــه میــزان  ۴.۴میلیــون بشــکه
افزایــش یافــت و ایــن عامــل منفــی دیگــری بــود کــه نفــت را تحــت فشــار فــروش
قــرار داد.

واکنش نفتی ایران به انتخابات آمریکا
در همیــن رابطــه معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه نتیجــه انتخابــات آمریــکا
تاثیــر عمــدهای بــر وضعیــت پســابرجامی صنعــت نفــت ایــران نــدارد ،تاکیــد کــرد:
بــا ایــن وجــود «دونالــد ترامــپ» غیــر قابــل پیــش بینـی اســت.
امیرحســین زمانینیــا دربــاره تاثیــر نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــوری
آمریــکا بــر رونــد پســابرجامی صنعــت نفــت ایــران ،گفــت :انتخــاب هــر یــک
از دو کاندیداهــای ریاســت جمهــوری آمریــکا عمــا تاثیــر عمــدهای بــر وضعیــت
پســابرجامی صنعــت نفــت و مشــارکت بــا شــرکتهای بینالمللــی نــدارد.
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه شــرکتهای
نفتــی آمریکایــی عمــا بــا صنعــت نفــت ایــران هیــچ گونــه همــکاری نمیکننــد،
تصریــح کــرد :حتــی بــرای فعالیــت و مشــارکت احتمالــی شــرکتهای نفتــی
آمریکایــی در صنعــت نفــت ایــران محدودیــت و ممنوعیتهایــی تعریــف شــده
اســت.
ایــن مقــام مســئول در خصــوص انتخــاب «دونالــد ترامــپ» بــه عنــوان رئیــس
جمهــور جدیــد آمریــکا ،اظهــار داشــت :دونالــد ترامــپ غیــر قابــل پیــش بینیتــر
اســت.
«دونالــد ترامــپ» درحالــی بــا پیشــی گرفتــن از رقیــب خــود «هیــاری کلینتون»
بــه ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
انتخــاب ترامــپ تاثیــری بــر وضعیــت
پســابرجامی نفــت ایــران نــدارد پیــروزی

غیرمنتظــره ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهوری
آمریــکا ،در همــان روزهــای پــس از انتخابــات
منجــر مشــروح خبــر

ـعه
ـرای توسـ
ـارد دالر و بـ
ـه ارزش  ۴.۸میلیـ
بـ
فــاز  11پــارس جنوبــی /موافقتنامــه گازی
ـد هفتــه
ایــران ،فرانســه و چیــن امضــا شـ
گذشــته بــا حضــور بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت و

ـت
ـرای نشسـ
ـیه بـ
ـران و روسـ
ـزی ایـ
ـه ریـ
برنامـ
بــزرگ اقتصــادی تهــران ایــران و روســیه بــرای
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مصــر خواســتار خریــد نفــت ایــران شــد/
اعــزام وزیــر نفــت مصــر بــه تهــران مشــروح

برگــزاری نشســت بــزرگ کمیســیون مشــترک همــکاری اتوبــان  4بانــده ســرمايهگذاري خارجــي خبــر
هــای اقتصــادی دو کشــور کــه قــرار اســت در مشــروح بــراي شــركتهاي دولتيمشــروح خبــر
نــگاه مجلــس دهــم بــه قراردادهــای جدیــد
خبــر
آغــاز عملیــات نصــب نخســتین دکل هــای نفتــی کامــا مثبــت اســت مشــروح خبــر
ـران مشــروح خبــر
ـتان -ایـ
ـرق ارمنسـ
ـروژه بـ
شــاخصهاي اقتصــادي در خدمــت رونــق پـ
تاجیکســتان در آینــده شــبکههای بــرق خــود
بورسمعــاون ناشــران و اعضــاي شــركت بــورس
تهــران بــا بيــان اينكــه تاثيــر اعــام نتايــج حســین ســاح ورزی نایــب رئیــس اتــاق را بــه ایــران متصــل میکندمشــروح خبــر
انتخابــات رياســتجمهوري امريــكا بــر بــورس بازرگانــی ایــران شــد مشــروح خبــر
ایــران و عمــان بــا شــل ،توتــال و کوگــس
ايــران مشــروح خبــر
ایــران و عمــان بــا شــل ،توتــال و کوگــس بــرای صــادرات گاز بــه مســقط مذاکــره
ـد کردندمشــروح خبــر
ـره کردنـ
ـقط مذاکـ
ـه مسـ
ـادرات گاز بـ
ـرای صـ
بـ

مدیــران ارشــد شــرکت هــای توتــال فرانســه ،صنعــت بــرق بایــد بــا تغییــر رویکــرد
مشــروح خبــر
ـد ســاختار
ـادرات بیندیشـ
ـترش صـ
ـه گسـ
شــرکت ملــی نفــت ایــران ،پتروپــارس و مشــروح بـ
نگرانــی بخــش خصوصــی بــرای قــرارداد
دولتــی و بخشــی از بخــش خصوصــی کشــور بــا
خبــر
ســرمایهگذاری وزارت نیــرو بــرای ایجــاد یونیــت بیمــورد اســت مشــروح خبــر
امــا و اگرهــای تاثیــر نمایشــگاه صنعــت
بــرق در توســعه صــادرات شــانزدهمین

نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق پانزدهــم تــا
هجدهــم آبــان در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی
تهــران برگــزار شــد .مشــروح خبــر

ـدف؛
ـای هـ
ـری در بازارهـ
ـت پذیـ
ـدم رقابـ
عـ
ـادرات نشســت «راهکارهــای
ـی صـ
ـش اصلـ
چالـ

ارتقــای توانمنــدی هــای داخلــی و توســعه
صــادرات» در حاشــیه شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت بــرق ایــران برگــزار شــد مشــروح

خبــر

ـل
ـس ،تجلیـ
ـروگاه دبیـ
ـهدای نیـ
ـل از شـ
تجلیـ
ـت محمــد
ـه اسـ
ـاب در منطقـ
ـوای انقـ
از محتـ

نهاوندیــان عصــر امــروز چهارشــنبه در مراســم
گرامیداشــت و تجلیــل از شــهدای اقتصــاد مقاومتی
وزارت نیــرو مشــروح خبــر

رویکــرد پاســخگویی بــه مســاله تحریــم مــی
نگریســتند مشــروح خبــر

زیرســاختهای بــرق در ســواحل مکــران

مشــروح خبــر

حمایــت کمیســیون انــرژی از برنامههــای
تولیــد نفــت مشــروح خبــر

ـران
ـت ایـ
ـد نفـ
ـش تولیـ
ـد افزایـ
ـرح جدیـ
ـه طـ
سـ
ـران وBP
ـی ایـ
ـد نفتـ
ـرات جدیـ
ـات مذاکـ
جزئیـ
افتتــاح شدمشــروح خبــر
ـس مشــروح خبــر
انگلیـ
ـی
ـد نفتـ
ـرارداد جدیـ
ـارد دالر قـ
ـران  ۱۳۰میلیـ
ایـ
امضــا میکنــد مشــروح خبــر
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ادامه از صفحه 1
عنــوان رئیــس جمهــور جدیــد ایــاالت متحــذه آمریــکا
انتخــاب شــده اســت کــه در طــول چنــد مــاه گذشــته
بخشهــای مختلــف صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی ایــران
بــا برخــی از شــرکتهای آمریکایــی گفتگوهایــی را بــه
صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای آغــاز همــکاری
هــای جدیــد در دوران پســابرجام آغــاز کــرده انــد.
بــر ایــن اســاس دور جدیــد مذاکــرات ایــران و شــرکت UOP
بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای صاحــب دانــش
و فنــآوری آمریــکا بــه منظــور ســرمایه گــذاری و تامیــن
تکنولوژیهــای نویــن در صنعــت پتروشــیمی چنــد هفتــه
قبــل در حاشــیه نمایشــگاه پلیمــر  Kآلمــان آغــاز شــده
اســت.
مهمتریــن محــور گفتگوهــای مســئوالن شــرکت UOP
آمریــکا ،تامیــن تکنولــوژی و فنآوریهــای جدیــد صنایــع
پتروشــیمی بــه ویــژه در زمینــه تولیــد پروپیلــن ،همــکاری
و ارایــه تکنولــوژی در زمینــه  MTOو تبدیــل متانــول
بــه انــواع اتیلــن و پلیمرهــا بــوده اســت .یکــی دیگــر از
محورهــای گفتگوهــای دوجانبــه مقامــات ایرانــی و ایــن
شــرکت صاحــب دانــش آمریکایــی نحــوه اســتفاده از
تکنولــوژی  PDHو اســتفاده از پروپــان در تولیــد پروپیلــن
در صنعــت پتروشــیمی کشــور بــوده اســت.
پیروزی ترامپ تاثیر کوتاهمدت بر قیمت نفت دارد
در همیــن رابطــه غالمرضــا منوچهــری ،معــاون وزیــر نفــت
هــم بــا اشــاره بــه انتخــاب ترامــپ بــه عنــوان رئیــس جمهور
آمریــکا گفــت :نفــت تابــع شــاخصهای عمدهتــری اســت
و پیــروزی ترامــپ نمیتوانــد تأثیــر بلندمدتــی بــر قیمــت
نفــت داشــته باشــد.
منوچهــری در رابطــه بــا پیــروزی ترامــپ در انتخابــات
آمریــکا و تأثیــر آن بــر قیمــت نفــت گفــت :پیــروزی ترامــپ
میتوانــد قیمــت نفــت را دچــار نوســانات کوتاهمــدت کنــد
امــا در بلندمــدت نمیتوانــد بــه تنهایــی تأثیــر زیــادی
داشــته باشــد.
قیمت نفت در بلند مدت تحت تاثیر قرار نمی گیرد
در همیــن حــال مهــدی امیرمعینــی ،مشــاور موسســه
بینالمللــی مطالعــات انــرژی بــا اشــاره بــه انتخابــات ریاســت
جمهــوری آمریــکا و تاثیــری کــه نتیجــه ایــن انتخابــات بــر
بــازار نفــت جهانــی خواهــد داشــت توضیــح داد :انتظــار
نمــیرود قیمتهــا در بــازار جهانــی در بلنــد مــدت تحــت
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تاثیــر انتخابــات اخیــر آمریــکا قــرار بگیــرد.
مهــدی امیرمعینــی بــا بیــان اینکــه بــازار در شــوک نتیجــه
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا اســت ،اظهــار کــرد:
انتظــار پیــروزی ترامــپ در ایــن انتخابــات وجــود نداشــت.
حامیــان جمهــوری خواهــان شــرکتهای بــزرگ نفتــی
هســتند و بــه نوعــی میتــوان گفــت حمایــت دولــت از آنهــا
بیشــتر اســت .البتــه دولــت آمریــکا ادعــا دارد بــه صــورت
مســتقیم در بــازار نفــت دخالــت نمــی کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرایط فعلــی نشــان دهنــده
تقویــت قیمتهــا نیســت ،توضیــح داد :قیمتهــا در
شــرایط فعلــی ممکــن اســت در محــدوده  ۴۰تــا  ۵۰دالر
بــازی کنــد و انتظــار نم ـیرود کــه ســال آینــده قیمــت هــا
بیشــتر از  ۷۰دالر باشــد .ترامــپ نیــز اعــام کــرده اســت کــه
پایبنــد بــه مباحــث زیســت محیطــی نیســت و ســوختهای
جایگزیــن ،ســوختهای تجدیدپذیــر و انــرژی خورشــیدی را
توســعه نخواهــد داد .بــه نظــر نمــی آیــد ایــن انتخابــات در
کوتــاه مــدت تاثیــر داشــته باشــد امــا ممکــن اســت ترامــپ
سیاســتهای بلنــد مــدت خــود را اعمــال کنــد.
مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی در ادامــه بــا
اشــاره بــه شــرایط کنونــی بــازار جهانــی نفــت تصریــح کــرد:
بررســی شــرایط امــروز بــازار طــوری اســت کــه مــی تــوان
در ســه ماهــه ســال آینــده انتظــار بهبــود قیمــت داشــت و
پیــش بینیهــا عــدد حداکثــر  ۷۰دالر را نشــان مــی دهــد.

هرچنــد برخــی پیــش بینــی هــا نیــز قیمــت  ۴۰تــا  ۵۰دالر
را بــرای ســال آینــده نشــان میدهــد .قیمــت هــا بســتگی
بــه ایــن دارد کــه عوامــل بنیــادی بــازار چگونــه عمــل کنــد.
امیرمعینــی افــزود :امــا پیــش بینــی هــا نشــان میدهــد
تقاضــا در آینــده قــوی نیســت و بــرای تقاضــا عــدد یــک
میلیــون و  ۲۰۰یــا یــک میلیــون  ۲۵۰پیــش بینــی میشــود.
از ســوی دیگــر پیشبینــی میشــود افزایــش میــزان تولیــد
نفــت غیــر اوپــک و همچنیــن رشــد تولیــد ایــران ،عــراق و
عربســتان در اوپــک تــراز را بــر هــم بزنــد و عرضــه از تقاضــا
در شــش مــاه آینــده بیشــتر شــود .مگــر اینکــه اعضــای
اوپــک بــه توافــق برســد تــا در ســطح معقولــی تولیــد
داشــته باشــند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه انتظــار نمـیرود قیمتهــا در بــازار
جهانــی در بلنــد مــدت تحــت تاثیــر انتخابــات اخیــر آمریــکا
قــرار بگیــرد ،درمــورد تعامــل ترامــپ بــا عربســتان توضیــح
داد :ترامــپ برخــی اوقــات بــا عربســتان مخالفــت و برخــی
اوقــات موافقــت کــرده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ترامــپ
دمدمــی مــزاج بــه نظــر مــی آیــد در حــال حاضــر نمــی
تــوان در ایــن مــورد نظــر قطعــی داد و بایــد صبــر کنیــم
تــا ایــن هیجانــات تخفیــف پیــدا کنــد .از طــرف دیگــر بایــد
صبــر کــرد و دیــد ترامــپ کــدام برنامههــا را عملیاتــی
خواهــد کــرد.
منبع :مهر و ایسنا

شــركتهاي خصوصــي مدعــي هســتند كــه ســهم
چندانــي از ســرمايهگذراي خارجــي بعــد از برجــام
نبردهانــد و در ايــن زمينــه پــدرام ســلطاني ،عضــو اتــاق
بازرگانــي تهــران معتقــد اســت كــه بــراي شــركتهاي
دولتــي جريــان ســرمايهگذاري خارجــي اتوبــان
چهاربانــده اســت و بــراي بخــش خصوصــي هنــوز
جــاده خاكــي اســت .شــركتهاي خصوصــي ابــزار
اجرايــي ندارنــد .عضــو اتــاق بازرگانــي گفــت :مجــاري
سوءاســتفاده در كشــور مــا زيــاد اســت و دولــت و قــوه
قضاييــه هــم بــه گونهيــي برخــورد ميكننــد كــه
مجموعههايــي كــه قانونمنــد هســتند ،بيشــتر ضــرر
كننــد و متاســفانه مجموعههــاي زيرزمينــي هميشــه
در امــان هســتند . .وي تصريــح كــرد :كشــور داراي
خألهــاي اطالعاتــي در بخــش مالياتــي اســت و هــر
كــس بــه تــوان خــود از بخشــي از امتيازهاي شــهروندي
سوءاســتفاده ميكنــد .نايبرييــس اتــاق بازرگانــي بــا
انتقــاد از ســازمان امــور مالياتــي ادامــه داد :در كشــور
مــا شــركتها صــوري ثبــت ميشــوند و كــد اقتصــادي
ميگيرنــد و فــرار مالياتــي در آنهــا بيــداد ميكنــد و
ســازمان مالياتــي هيچوقــت بــه ايــن امــور رســيدگي
نميكنــد يــا بارهــا ديــده شــده اســت ،بــه اســم
فــرد ديگــري حســابهايي بــاز ميشــود و از آنهــا
سوءاســتفاده مالياتــي ميكننــد كــه بــاز هــم ســازمان
امــور مالياتــي اقدامــي نميكنــد .وي افــزود :در
كشــور مــا مجــاري سوءاســتفاده زيــاد اســت و دولــت
و قــوه قضاييــه هــم بــه گونهيــي برخــورد ميكننــد
كــه مجموعههايــي كــه قانونمنــد هســتند ،بيشــتر
ضــرر كننــد و متاســفانه مجموعههــاي زيرزمينــي
هميشــه در امــان هســتند .نايــب پيشــين رييــس اتــاق
بازرگانــي ايــران افــزود :مــا فقــط ميتوانيــم در بخــش
پيشگيــري عمــل كنيــم و عمــا در بخــش برخــورد
بــا تخلفــات وظيفــه بــا ارگانهــاي ديگــر اســت كــه
متاســفانه آن ارگانهــا هــم وظيفــه خــود را انجــام
ت بازرگانــي را صــادر
نميدهنــد ،مــا طبــق قوانيــن كار 
ميكنيــم و صرفــا جايــگاه مــا در دولــت پيشــخوان
بــودن اســت.
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شروط پیشروی بخش نیروی ایران در
بازارهای صادراتی
کاالی مورداســتفاده در صنعــت بــرق در ایــران تولیــد و
صــادر میشــود و در ایــن زمینــه ظرفیــت خالــی بســیار
داریــم .آنچــه در ایــن زمینــه تهدیــدی بــرای افزایــش
صــادرات بــه نظــر میرســد ضعــف دســتگاههای کنتــرل
و نظــارت بــر عــدم ورود جنــس نامرغــوب از کشــور اســت.
کشــورهای اروپایــی در بــازار کشــورهایی مثــل ســریالنکا
بــا مــا رقابــت میکننــد و بــرای حفــظ ایــن بازارهــا حفــظ
اســتانداردها در تولیــد ضــروری اســت.
دو شــرط حفــظ ســهم ایــران از بازارهــای خدمــات و
کاالی صنایــع بــرق جهــان حفــظ اســتانداردها و اســتفاده
از ظرفیتهــای دیپلماتیــک ایــران بــرای حضــور مؤثرتــر
اســت .ایــران بایــد در هــر شــرایطی از ورود کاالی نامرغوب
بــه بازارهــا جلوگیــری کنــد.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ایــن زمینــه جلوگیــری از
شــکلگیری رقابــت مخــرب اســت .شــرکتهای داخلــی
در ایــران نبایــد در مناقصــات خارجــی باهــم رقابــت
کننــد .گاه دیدهشــده کــه در مناقصــات خارجــی شــرکت

اول تــا چهارمــی کــه  30درصــد از قیمــت پیشــنهادی
را پوشــش میدهنــد ایرانــی هســتند و شــرکتهای
بعــدی اروپاییانــد .ایــن مســئله باعــث میشــود کــه
قیمــت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی ایــران در
مناقصــات کاهــش پیــدا کنــد و ایــن در حالــی اســت
کــه اگــر شــرکتهای ایرانــی بــا هماهنگــی بیشــتری
در مناقصــات شــرکت کننــد ،امــکان افزایــش قیمــت و
ارزآوری بیشــتر بــرای کشــور فراهــم میشــود .بعضــاً در
مــواردی مســئوالن در ســفر بــه کشــورهای دیگــر قــول
همــکاری شــرکتهای ایرانــی را باقیمــت کمتــر بــه
کشــورهای همســایه میدهنــد و ایــن در حالــی اســت
کــه میتوانیــم در مناقصــات بینالمللــی باقیمــت بهتــری
پروژههــا را بــه دســت بگیریــم.
کشــورهای همســایه ایــران بهتریــن بــازار بــرای خدمــات
و کاالی بخــش نیــرو بهویــژه صنعــت بــرق کشــور
اســت .ایــن بــازار ،تــا ســالیان ســال بــازار جذابــی بــرای
شــرکتهای ایرانــی اســت و حتــی شــرکتهای اروپایــی
بــرای فعالیــت در بازارهــای منطقــه خاورمیانــه عالقــه
بــه مشــارکت بــا شــرکتهای ایرانــی دارنــد .ایرانیــان
بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه طــی ایــن ســالها کســب
کردنــد میتواننــد پروژههــا را بــا روشهایــی ارزانتــر و
باکیفیــت بهتــر انجــام دهنــد.
ظرفیــت افزایــش درآمدهــای ارزی ناشــی از صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی بــه  20تــا  30میلیــارد دالر
را در ایــن بخشداریــم و بخــش مهــم دیگــر صــادرات
الکتریســیته بــه  15کشــور همســایه اســت کــه اغلــب بــه
بــرق و گاز ایــران نیازمندنــد .در ایــن حــوزه نیــاز داریــم
دولــت فضــای بیشــتری را بــه فعالیــت بخــش خصوصــی
اختصــاص دهــد .اگــر بــازار صــدور الکتریســیته بــه
کشــورهای همســایه بــه بخــش خصوصــی ســپرده شــود،
ایــن ظرفیــت راداریــم تــا بــه درآمــدی  10میلیــارد دالری
در ایــن زمینــه برســیم .ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت
جغرافیایــیاش میتوانــد بــه هــاب انــرژی در منطقــه
تبدیــل شــود و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،نظــارت
دولــت ،حفــظ قیمــت و حضــور بیشــتر بخــش خصوصــی
الزامــی اســت.
منبع :سایت خبری اتاق تهران
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آغاز عملیات نصب نخستین دکل های پروژه برق
ارمنستان -ایران

عملیــات نصــب اولیــن دکل هــای پــروژه خــط ســوم انتقــال
بــرق از ارمنســتان بــه ایــران ،از روز شــنبه هفتــه جــاری
آغــاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطــاع رســانی صانیــر ایــن
پــروژه بــا مشــارکت پیمانــکاران داخلــی در کشــور ارمنســتان
در دســت احــداث اســت .
گفتنــی اســت بــا احــداث ایــن خــط  275کیلومگاواتــی،
ظرفیــت تبــادل بــرق بیــن ایــران و ارمنســتان از 300
مــگاوات بــه یــک هــزار مــگاوات افزایــش مــی یابــد و شــبکه
بــرق ایــران بــه کشــورهای روســیه ،گرجســتان ،عــراق و
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس وصــل مــی شــود.
الزم بــه ذکــر اســت عملیــات نصــب اولیــن بــرج عبــوری
تیــپ  LSD3ایــن خــط بــر روی فونداســیون در حــال
انجــام اســت.
ایــن گــزارش اضافــه مــی کنــد کــه بیــش از  3500تــن از
بــرج هــای عبــوری ایــن پــروژه بــه محــل ســایت حمــل شــده
اســت.
گفتنــی اســت ایــن رونــد تــاش و فعالیــت بــرای نصــب بــرج

حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق
بازرگانی ایران شد
حســین ســاح ورزی بــه عنــوان نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی
و صنایــع و معــادن ایــران در هشــتمین دوره انتخــاب شــد
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،امــروز در انتخابــات میــان دورهای
نایــب رئیــس هشــتمین دوره اتــاق بازرگانــی و صنایــع و
معــادن ایــران حســین ســاح ورزی بــه عنــوان نایــب رئیــس
.انتخاب شــد
برایــن اســاس در ایــن انتخابــات حســین جمیلــی رئیــس
اتــاق زنجــان ،شــمس اردکانــی عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران ،حســین ســاحورزی رئیــس اتــاق لرســتان و
شــمس علــی هــادیزاده معلــم عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
.مازنــدران نامــزد شــدند
گفتنــی اســت پــس از اســتعفای محســن جاللپــور از

هــا در روزهــای آینــده ادامــه دارد و اجــرای ایــن پــروژه هــا
ایــران را بــه « هــاب منطقــه « تبدیــل خواهــد کــرد .

ریاســت اتــاق بازرگانــی ایــران و انتخــاب غالمحســین شــافعی
کــه عضــو هیــات رئیســه بــود یــک کرســی در هیــات رئیســه
.خالــی مانــده بــود کــه بــا انتخــاب ســاح ورزی پــر شــد
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موافقتنامــه اصولــی توســعه فــاز ۱۱پــارس جنوبــی بــه
ارزش تقریبــی  ۴.۸میلیــارد دالر بیــن شــرکت ملــی نفــت
ایــران ،توتــال فرانســه و  CNPCIچیــن امضــاء شــد .ایــن
اولیــن موافقتنامــه در قالــب الگــوی جدیــد قراردادهــای
نفتــی اســت.
بــه گــزارش مهــر ،هفتــه گذشــته بــا حضــور بیــژن زنگنــه
وزیــر نفــت و مدیــران ارشــد شــرکت هــای توتــال فرانســه،
شــرکت ملــی نفــت ایــران ،پتروپــارس و  CNPCIچیــن،
موافقتنامــه اصولــی توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــه
ارزش تقریبــی  ۴.۸میلیــارد دالر امضــا شــد.
بــر اســاس ایــن توافــق ،قــرار اســت در مرحلــه اول ســرمایه
گــذاری بــه ارزش حــدود  ۲میلیــارد دالر ســکوهای تولیــد
گاز ،نصــب و راه انــدازی شــوند و ســپس در مرحلــه دوم،
تاسیســات مربــوط بــه تقویــت فشــار گاز امضــاء خواهــد
شــد.
مطابــق توافقــی کــه بیــن ایــران و ایــن کنسرســیوم ســه
جانبــه صــورت گرفتــه ،بایــد ســهم ســاخت داخــل در ایــن
مگاپــروژه گازی تــا  ۷۰درصــد ارزش قــرارداد باشــد ضمــن
اینکــه تمامــی مراحــل لولــه گــذاری کــف دریــا ،ســاخت
ســکوهای ســرچاهی و تقویــت فشــار گاز بایــد در ایــران
انجــام شــود.
مهمتریــن ویژگــی ایــن قــرارداد گازی ،انتقــال فنــاوری
در چندیــن ســطح اســت بــه طــوری کــه در ســطح اول
بــرای شــرکت پتروپــارس ایــران ســهم  ۲۰درصــدی بــرای
مشــارکت تعییــن شــده ،ضمــن آنکــه در ســطح دوم هــم
بایــد انتقــال دانــش ،طراحــی و ســاخت ســکوهای تقویــت
فشــار گاز بــه ســازندگان و پیمانــکاران ایــران منتقــل شــود.
ســومین ســطح همــکاری بیــن ایــران و کنسرســوم
متشــکل از توتــال فرانســه و  CNPCIچیــن ،انتقــال
دانــش فنــی عملیــات تولیــد و بهــره بــرداری در ســکوهای
تقویــت فشــار گاز در فــاز  ۱۱خواهــد بــود.
مــدت قــرارداد توســعه و بهــره بــرداری ایــن پــروژه ۲۰
ســال تعییــن شــده کــه بایــد تولیــد اولیــه گاز پــس از ۴۰
مــاه در فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی آغــاز شــود.
عــاوه بــر ایــن ،دوره بازپرداخــت هزینــه هــای مســتقیم
ســرمایه ای در ایــن قــرارداد  ۱۰ســال پیــش بینــی شــده
کــه از تولیــد اولیــه گاز انجــام خواهــد شــد .ضمــن آنکــه
هزینههــای مربــوط بــه ســرمایهگذاری بــرای ســاخت
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به ارزش  ۴.۸میلیارد دالر و برای توسعه فاز  11پارس جنوبی

موافقتنامه گازی ایران ،فرانسه و چین امضا شد

ســکوی تقویــت فشــار گاز صرفــاً پــس از تکمیــل و
راهانــدازی آن قابــل بازپرداخــت خواهــد بــود.
بــر اســاس توافقنامــهای کــه بــا ایــن کنسرســیوم بیــن
المللــی امضــاء شــده ،پیشبینــی میشــود کــه قــرارداد
توســعه و بهــره بــرداری فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی در ابتــدای
ســال  ۲۰۱۷میــادی بــه امضــاء برســد و پیــش از امضــای
قــرارداد ،مطالعــات مهندســی و تهیــه اســناد مناقصــه
ســاخت پایــه ســکوها انجــام خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر ،بایــد عملیــات طراحــی ،ســاخت و نصــب
تاسیســات تقویــت فشــار فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی پــس
از یــک دوره  ۵ســاله بــه پایــان برســد کــه پــس از آن،
هزینههــای کنسرســیوم توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران
پرداخــت خواهــد شــد.
وزیــر نفــت در مراســم امضــای موافقتنامــه اصولــی توســعه
فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــا اشــاره بــه برنامــه افزایــش
ظرفیــت تولیــد نفــت ایــران بــه  ۴.۸میلیــون بشــکه در روز
گفــت :شــرکتهای پیمانــکاری و بخــش خصوصــی ایــران
بــرای پروژههــا پــول ندارنــد.
بیــژن زنگنــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر توســعه
بخــش باالدســتی صنعــت نفــت بــر اســاس دو اولویــت
توســعه میادیــن مشــترک نفــت و گاز و افزایــش ضریــب

بازیافــت قــرار داده شــده اســت ،گفــت :از شــرکت توتــال
فرانســه تشــکر ویــژه مــی کنــم کــه همــواره در بخــش
توســعه و ســرمایه گــذاری صنعــت نفــت ایــران پیشــتاز
بــوده اســت.
وزیــر نفــت همچنیــن در خصــوص مشــارکت شــرکت
 CNPCIچیــن در توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی هــم
اظهــار داشــت :ایــران هیــچ وقــت چیــن و شــرکتهای
چینــی را بــه عنــوان شــرکای اســتراتژیک خــود فرامــوش
نخواهــد کــرد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت
نفــت کمــاکان از ظرفیــت و پتانســیل حضــور شــرکت های
بیــن المللــی بهــره منــد اســت ،خواســتار تســریع حضــور
شــرکت هــای خارجــی در پروژههــا و طرحهــای صنعــت
نفــت و گاز ایــران شــد و افــزود :بــا امضــای موافقتنامــه
اصولــی بــا توتــال فرانســه شــش مــاه صرفــه جویــی در
زمــان بــرای توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی اتفــاق افتــاده
اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه شــرکتهای ایرانــی
در صــورت افزایــش تــوان و ارتقــاء کیفیــت کار خــود
میتواننــد ســهم  ۳.۵میلیــارد دالری در توســعه فــاز ۱۱
پــارس جنوبــی داشــته باشــند ،تاکیــد کــرد :شــرکت هــای

5

پیمانــکاری ایرانــی بایــد از حالــت فعالیــت امانــی خــارج
شــوند و خــود را بــرای رقابــت در یــک شــرایط رقابتــی در
صنعــت نفــت کشــور آمــاده کننــد.
وی یکــی از اهــداف امضــای قــرارداد بــا شــرکت توتــال
فرانســه در فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی را انتقــال فنــاوری بــه
ویــژه در حــوزه مدیریــت پــروژه ،مهندســی و مدیریــت
مخــزن عنــوان کــرد و افــزود :شــرکت پتروپــارس ایــران
در توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی ســهم یــک میلیــارد
دالری دارد.
زنگنــه بــا یــادآوری اینکــه بــا امضــای ایــن موافقتنامــه
تاکنــون وضعیــت توســعه  ۲۲فــاز پــارس جنوبــی عملیاتــی
و تعییــن تکلیــف شــده اســت ،یــادآور شــد :بــا امضــای
موافقتنامــه اصولــی امــروز بــا شــرکت توتــال فرانســه و
 CNPCIچیــن ،عمــا توســعه میــدان پــارس جنوبــی
وارد فــاز جدیــدی شــده اســت.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه طــرح هــای افزایــش ضریــب
بازیافــت و فشــارافزایی گاز در  ۲۷فــاز جدیــد پــارس
جنوبــی تعریــف و اجرایــی خواهــد شــد ،یــادآور شــد :بــا
اجــرای ایــن پــروژه هــا عمــا ضمــن جلوگیــری از افــت
فشــار و تولیــد گاز در پــارس جنوبــی امــکان افزایــش
ضریــب بازیافــت و فشــارافزایی هــم فراهــم میشــود.
ایــن مقــام مســئول ،همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز تولیــد
نفــت از الیــه نفتــی پــارس جنوبــی تــا پیــش از پایــان
امســال یــادآور شــد :از ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم
تاکنــون طــرح توســعه  ۱۱فــاز پــارس جنوبــی بــا ظرفیــت
تولیــد روزانــه  ۳۰۰میلیــون مترمکعــب گاز غنــی آغــاز
شــده اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا پیــش
از پایــان فعالیــت دولــت توســعه  ۶گاز باقــی مانــده پــارس
جنوبــی هــم ســر و ســامانی خواهــد گرفــت ،تصریــح کــرد:
در مجمــوع بــا توســعه کامــل پــارس جنوبــی تــا ســال
آینــده عــاوه بــر اینکــه تولیــد گاز ایــران و قطــر برابــر
خواهــد شــد ،حــدود یکمیلیــون بشــکه بــه ظرفیــت
تولیــد میعانــات گازی کشــور هــم افــزوده میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای تســویه صنعــت نفــت کشــور
بــه  ۱۳۰میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری جدیــد در بخــش
باالدســتی صنعــت نفــت نیــاز داریــم ،اظهــار داشــت :بــا
جــذب ایــن میــزان ســرمایه ،عــاوه بــر افزایــش تولیــد
گاز ،ظرفیــت تولیــد نفــت خــام ایــران هــم بــه حــدود ۴
میلیــون و  ۸۰۰هــزار بشــکه در روز افزایــش مییابــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق پانزدهــم
تــا هجدهــم آبــان در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی
تهــران برگــزار شــد .ایــن نمایشــگاه بــا حضــور 350
شــرکت داخلــی و  295شــرکت خارجــی برگــزار شــد کــه
مهمتریــن هــدف آن ارائــ ه آخریــن دســتاوردهای علمــی
پژوهشــی در حــوزه مهندســی بــرق و برقــراری ارتبــاط
بــا شــرکتهای خارجــی عنــوان شــد .امــا قاعدتــا یکــی
از انتظــاری کــه شــرکت کننــدگان در نمایشــگاه صنعــت
بــرق دارنــد آن اســت کــه ایــن نمایشــگاه کمکــی در جهــت
توســعه صــادرات بــه خصــوص در شــرایط پســابرجام باشــد.
امــا ایــن موضــوع کــه تا چــه انــدازه شــانزدهمین نمایشــگاه
صنعــت بــرق در راســتای توســعه صــادرات اســت ،ســوالی
اســت کــه از برخــی فعــاالن صنعــت بــرق پرســیده ایــم که
ماحصــل آن را در ذیــل مــی خوانیــد.

حمیدرضــا صالحــی ،دبیــر کل فدراســیون
صــادرات انــرژی:

پاســخ مــن بــه ایــن ســوال مثبــت اســت ،البتــه بــا شــرایط
و مفروضاتــی .از جملــه اینکــه مــا بایــد در نمایشــگاه
صنعــت بــرق ،کاالهــای باکیفیــت و رقابتــی عرضــه کنیــم
و بایــد زمینــه الزم را فراهــم کنیــم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد
و تمــام ظرفیــت هایــی کــه در صنعــت بــرق کشــور داریــم
را در ایــن نمایشــگاه عرضــه کنیــم.
موضــوع دیگــر اســت کــه بایــد ماننــد تمــام نمایشــگاه
هــای تخصصــی دنیــا کاری کنیــم کــه خریــداران
تجهیــزات صنعــت بــرق از کشــورهای هــدف ،بــه صــورت
مهمــان از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کننــد و و بخشــی یــا
تمــام هزینــه هــای مهمانــی کــه خریــدار هســتند ،از
درآمدهــای نمایشــگاه تامیــن شــود.
بــه عنــوان مثــال مــا هــر ســاله شــاهد هســتیم کــه
نمایشــگاه بــرق کــره جنوبــی برگــزار مــی شــود و
همــواره برخــی از فعــاالن صنعــت بــرق کشــورمان بــه
عنــوان مهمــان بــه ایــن نمایشــگاه دعــوت مــی شــوند و
بــا شــرکت هــای کــره ای آشــنا مــی شــوند یــا خریــد
انجــام مــی دهنــد یــا تکنولــوژی انتقــال مــی دهنــد و یــا
رابطــه کاری برقــرار مــی شــود .در نمایشــگاه صنعــت بــرق
ایــران هــم مــا بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم کــه تاکنــون
نکــرده ایــم یــا بــه صــورت مــوردی انجــام داده ایــم .در

انـرژی
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در گفتگو با فعاالن صنعت برق بررسی شد:

اما و اگرهای تاثیر نمایشگاه صنعت برق در توسعه صادرات

واقــع نمایشــگاه صنعــت بــرق بایــد ســاختار پیــدا کنــد و
تشــکل هایــی ماننــد ســندیکای صنعــت بــرق و فدراســیون
صــادرات انــرژی بهتریــن نهــادی هســتند کــه مــی تواننــد
بگوینــد چــه افــرادی بــه صــورت مهمــان بــه این نمایشــگاه
دعــوت شــوند و و ایــن بهتریــن کاری اســت کــه به واســطه
آن مــی توانیــم از نمایشــگاه صنعــت بــرق بهتریــن بهــره را
بــرای توســعه صــادرات بگیریــم.

پیــام باقــری ،رییــس کمیتــه توســعه صــادرات
ـرق:
ســندیکای صنعــت بـ

قاعدتــا یکــی از ابزارهــای بنــگاه هــای اقتصــادی در رابطــه
بــا بازاریابــی بــرای محصوالتشــان حضــور در نمایشــگاه هــا
اســت .از آنجــا کــه تــم نمایشــگاه صنعــت بــرق هــم بیــن
المللــی اســت بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا بــا شــرکت
کننــدگان و بازدیدکننــدگان خارجــی مواجــه هســتیم.
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  95نمایشــگاه صنعــت
بــرق چــه بــه لحــاظ کمــی و چــه بــه لحــاظ کیفــی رشــد
قابــل توجهــی از نظــر حضــور مخاطبــان خارجــی داشــت
و از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه مــا هــر ســاله مهمــان
هــای خارجــی کــه از مقامــات مســئول کشــورهای مختلــف
هســتند را دعــوت مــی کنیــم ،بنابرایــن ایــن نمایشــگاه

مــی توانــد خیلــی موثــر باشــد و کمــک کنــد بــه اینکــه
مســئوالن کشــورهای هــدف بــا ظرفیــت هــا و توانمنــدی
هایــی کــه در صنعــت بــرق کشــورمان ایجــاد شــده اســت،
آشــنا شــوند.
بنابرایــن بــه ایــن لحــاظ مــی توانــم بگویــم کــه نمایشــگاه
صنعــت بــرق مــی توانــد تاثیــر قابــل توجهــی در حــوزه
توســعه صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــد و اگــر بتوانیــم
بــه درســتی ایــن مســیر را هدایــت کنیــم و برنامــه ریــزی
درســتی انجــام دهیــم ،ایــن تاثیــر ملمــوس تــر خواهــد
بــود .منتهــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن برنامــه
ریــزی بــه طــرز صحیحــی انجــام شــود و مهمــان هایــی
از بازارهــای هــدف دعــوت شــوند و شــرکت هــا حضــور
جــدی و فعــال داشــته باشــند کــه بتواننــد بازدیدکننــده
هــا را جــذب کننــد.

علــی قانــع ،رییــس انجمــن تولیدکننــدگان
تابلوهــای بــرق ایــران

 :قطعــا هنــوز بــه نقطــه ای نرســیده ایــم کــه صــادرات
بــرق در حــد ظرفیــت هــای موجــود داخــل کشــور باشــد
و الزم اســت کــه روی ایــن موضــوع کار شــود و هیئــت
هــای خارجــی را بیشــتر بــه ایــن نمایشــگاه دعــوت کنیــم

و البتــه بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه ایــن هیئــت هــای
خارجــی حتمــا حضــور پیــدا کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،یکــی از مــواردی کــه موجــب کــم ارزش
شــدن نمایشــگاه صنعــت بــرق مــی شــود ،تعــدد نمایشــگاه
هــا اســت .بــه ایــن معنــا کــه مــا هــر ســال چنــد نمایشــگاه
در زمینــه صنعــت بــرق داریــم و عــاوه بــر نمایشــگاه
هایــی کــه در شهرســتان هــا برگــزار مــی شــود ،کنفرانــس
بــرق را هــم داریــم .بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد کــه
ایــن رویــداد اندکــی لــوث شــده اســت و عــده ای فقــط
کارشــان نمایشــگاه اســت و ایــن موضــوع فقــط بــه نفــع
نمایشــگاه چــی هــا تمــام مــی شــود و نــه شــرکت هــا .در
گذشــته نمایشــگاه صنعــت بــرق هــر دو ســال یــک بــار
برگــزار میشــد و برنامــه ریــزی الزم انجــام میشــد ،امــا در
حــال حاضــر اینگونــه نیســت و اینکــه هــر ســال و بــدون
برنامــه ریــزی نمایشــگاه برگــزار مــی شــود ،جالــب نیســت.
بنابرایــن از آنجــا کــه نمایشــگاه صنعــت بــرق بــا فاصلــه
بســیار کــم برگــزار مــی شــود ،اثربخشــی الزم را نــدارد.
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه نمایشــگاه صنعــت بــرق
فقــط یکــی از بازوهــای کمــک کننــده بــرای توســعه
صــادرات اســت و بایــد بازوهــای دیگــر هــم تقویــت و
فعــال شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت «راهکارهــای ارتقــای توانمنــدی هــای داخلــی و
توســعه صــادرات» در حاشــیه شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت بــرق ایــران برگــزار شــد .
ایــن نشســت بــا حضــور ســتار محمــودی قائــم مقــام وزیــر
نیــرو بــه عنــوان ریاســت نشســت ،محمودرضــا حقــی فــام
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر ،علیرضــا کالهــی
رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق و پیــام
باقــری رییــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکا ،تاتــاری
نماینــده صنــدوق ضمانــت صــادرات و بهمــن اهلل مــرادی
رییــس کمیتــه فنــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران
برگــزار شــد .
در ابتــدای ایــن نشســت ســتار محمــودی ،قائــم مقــام
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه دنیــا بــه دور تنــد افتــاده
اســت ،گفــت :زمانــی مــا در برقــراری ارتبــاط ،حمــل و
نقــل ،رفــع نیازهــا ،ســاخت و ســازها و غیــره فرصــت و
وقــت زیــادی داشــتیم و رقابــت هــا از نــوع حفــظ بقــا
و درجهــت زنــده مانــدن بــود امــا امــروزه فنــاوری هــای
دیجیتــال و ارتباطــات ســرعت را افزایــش داده اســت .
وی مولفــه بــرق و انــرژی را عامــل ســرعت گیــری دنیــای
امــروز دانســت و اضافــه کــرد :اکنــون هیــچ کــس نمــی
توانــد خــود را از مســیر تحــوالت بــرق و انــرژی کنــار
بکشــد .
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو مســئولیت
فراهــم ســازی زیرســاخت هــای ارتباطــی ،کمــک بــه
شــفافیت بــازار ،ایجــاد رقابــت و غیــره را دارد ،اظهــار کــرد:
ایــن وزارتخانــه بایــد بــه گونــه ای کار کنــد کــه بــه وظایف
خــود جامــه عمــل بپوشــاند و بــر همیــن اســاس ایــن
وزارتخانــه بــه انجــام ساختارســازی مــی پــردازد تــا مســیر
خــود را روشــن ســازد .
محمــودی افــزود :گام دوم وزارت نیــرو ایــن اســت کــه بــه
کمــک دســتگاه هــای دیگــر کشــور ماننــد وزارت کشــور و
ســازمان مالیــات در خدمــت مــردم قــرار گیــرد .حقیقــت
ایــن اســت کــه همــه کارهــا در اختیــار مــا نیســت؛ بلکــه
وزارت نیــرو تنهــا یکــی از حلقــه هــای ایــن زنجیــر اســت
و بخــش خصوصــی و ســایر بخــش هــا حلقــه هــای دیگــر
را تشــکیل مــی دهنــد .
در ادامــه ایــن نشســت پیــام باقــری ،رییــس کمیته توســعه
صــادرات ســندیکای بــرق ضمــن اشــاره بــه اینکــه صنعــت

انـرژی
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در نشست راهکارهای ارتقای توانمندی های داخل و توسعه صادرات مطرح شد:

عدم رقابت پذیری در بازارهای هدف؛
چالش اصلی صادرات

بــرق کشــور صنعتــی درون زا ،برونگــرا و دانــش بنیــان بوده
و کامــا مبتنــی بــر سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی شــکل
گرفتــه اســت ،عنــوان کــرد :صنعــت بــرق ایــران رتبــه اول
منطقــه و رتبــه چهاردهــم جهــان را بــا  75هــزار مــگاوات
ظرفیــت نصــب شــده دارا بــوده و ســهم  14/5درصــدی در
ایجــاد ارزش افــزوده در صنعــت را دارد .همچنیــن ایــن
صنعــت ســهم  10درصــدی از اشــتغال کشــور را بــا بیــش
از  2هــزار بنــگاه دارا اســت .
بــه گفتــه باقــری ســهم حــدود  99درصــد صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی کشــور در حــوزه آب و بــرق
منحصــر شــده کــه عمــده آن بــه بــرق مربــوط مــی شــود.
همچنیــن ایــران جــزء  10کشــور برتــر دنیــا در حــوزه
ســاخت نیــروگاه اســت .
باقــری درخصــوص واردات و صــادرات کاال و تجهیــزات
در صنعــت بــرق گفــت :در ســال  94حــدود  227میلیــون
دالر صــادرات داشــته ایــم کــه عمــده آن در بخــش ســیم
و کابــل بــوده اســت امــا متاســفانه در همیــن ســال علــی
رغــم ظرفیــت اشــباع تولیــد 676 ،میلیــون دالر واردات
داشــته ایــم .
وی در ادامــه گفــت :نکتــه خوشــایند ایــن اســت کــه رونــد
صــادرات مــا رو بــه رشــد و رونــد واردات رو بــه افــول اســت
و امیــدوار هســتیم شــاهد ثبــات ایــن منحنــی بــه همیــن
شــکل باشــیم .
رییــس کمیتــه توســعه صــادرات تصریــح کــرد :چالــش

اصلــی ورود ســازندگان داخلــی بــه عرصــه صــادرات بــاال
بــودن قیمــت تمــام شــده و نتیجتــا عــدم رقابــت پذیــری
در بازارهــای هــدف اســت.
باقــری ادامــه داد :قیمــت تمــام شــده بــرق تقریبــا دو
برابــر متوســط قیمــت فــروش آن اســت و ایــن ارقــام
ســبب رکــود در صنعــت بــرق شــده اســت و شــرکت هــا
بیــش از آن کــه بــه دنبــال مطالبــات خــود از وزارت نیــرو
باشــند ،نیازمنــد تعریــف کار و پــروژه از ســوی وزارت نیــرو
هســتند .بنابرایــن ابعــاد بــازار صنعــت بــرق کوچــک شــده
اســت و شــرکت هــا تنهــا تــا یــک ســوم یــا یــک چهــارم
ظرفیــت تولیــدی خــود کار مــی کننــد کــه ایــن امــر نیــز
بــه تعدیــل نیــرو ،کاهــش ضرباهنــگ تولیــد و نهایتــا
اســتقراض و مطالبــات معــوق منجــر مــی شــود.
وی افــزود :در چنیــن شــرایطی بــا دو دســته شــرکت مواجه
هســتیم؛ یــک دســته شــرکت هایــی هســتند کــه حاضرنــد
بــا نــازل تریــن شــرایط در مناقصــات شــرکت کــرده و بــه
هــر قیمتــی پــروژه هــا را قبــول کننــد و دســته دیگــر
شــرکت هایــی هســتند کــه دغدغــه وصــول مطالبــات را
دارنــد و بــه پــروژه هــا و مناقصــات ورود نمــی کننــد کــه
تمامــی ایــن امــور صنعــت بــرق را بــه یــک دومینــو شــبیه
ســاخته اســت .البتــه وزیــر نیــرو در کنفرانــس بــرق بــه
لــزوم ایجــاد یــک تغییــر پارادایــم در صنعــت بــرق اشــاره
کردنــد کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک محقــق شــود.
بــه گفتــه باقــری تــک نرخــی نبــودن قیمــت ارز ،نامســاعد
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بــودن فضــای کســب و کار ،عــدم اجــرای صحیــح قوانیــن
حمایتــی موجــود ،مشــکالت تامیــن اجتماعــی و اداره کار،
قیمــت بــاالی مــواد اولیــه داخلــی نســبت بــه معــادل
خارجــی ،معضــات ســاختار بانکــی کشــور در مواجهــه
بــا ســازندگان داخلــی ،گــردش کار طوالنــی ناشــی از
بوروکراســی ،معضــات مرتبــط بــا نظــام بانکــی ،عــدم
برخــورداری از آزمایشــگاه هــای مرجــع بــا امکانــات مکفــی
و مطلــوب و مشــکالت نظــام مالیاتــی کشــور اهــم موانــع
پیــش روی ســازندگان داخلــی اســت.
عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق
بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده بــرق را دارای دو پیامــد
دانســت و گفــت :یکــی از پیامدهــای ایــن امــر ایــن اســت
کــه شــرکت هــای فعــال در عرصــه صــادرات خدمــات فنــی
ـ مهندســی رغبــت کمتــری جهــت اســتفاده از تولیــدات
داخلــی در پــروژه هــای فرامــرزی نشــان مــی دهنــد.
پیامــد دیگــر نیــز ایــن اســت کــه ســازندگان داخلــی بــه
تامیــن قطعــات ارزان از خــارج از کشــور و مونتــاژ آنهــا
اقــدام مــی کننــد.
باقــری همچنیــن تامیــن مالــی ازطریــق منابــع داخلــی،
جــذب ســرمایه هــای مســتقیم خارجــی ،لــزوم اســتفاده
از ظرفیــت هــای موجــود در قوانیــن حمایتــی ،افزایــش
قیمــت حامــل هــای انــرژی بــه ویــژه قیمــت برق متناســب
بــا نــرخ تــورم ،واقعــی و تــک نرخــی شــدن قیمــت ارز
متناســب بــا قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،پرداخــت
هدفمنــد جوایــز صادراتــی برمبنــای میــزان ســاخت
داخــل و ارزش افــزوده ،اخــذ عــوارض از صــادرات مــواد
خــام جهــت اختصــاص بــه تقویــت مالــی ســاخت داخــل،
معافیــت کلیــه عوامــل تولیــدی ذیربــط در شــکل گیــری
فرآینــد صــادرات از پرداخــت مالیــات و افزایــش تبــادل
انــرژی بــرق بــا همســایگان و کشــورها منطقــه را از مهــم
تریــن راهکارهــای رفــع موانــع ســاخت داخــل بــا رویکــرد
توســعه صــادرات برشــمرد و اظهــار داشــت :تشــکیل
کنسرســیوم صادراتــی و شــرکت هــای مدیریــت صــادرات
نیــز از مهــم تریــن ایــن راهکارهــا اســت کــه تجربــه بســیار
موفقــی بــوده و تاکنــون یکــی دو بــار آزمــوده شــده اســت.
در بخــش بعــدی نشســت راهکارهــای ارتقــای توانمنــدی
هــای داخلی و توســعه صــادرات ،تاتــاری نماینــده صندوق
ضمانــت صــادرات بــه ارائــه توضیحاتــی درخصــوص انــواع
بیمــه نامــه هــای ایــن صنــدوق پرداخــت و گفــت :وظیفــه
ایــن ادامــه در صفحــه 14

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
ایران و عمان با شل ،توتال و کوگس برای صادرات
گاز به مسقط مذاکره کردند
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران و عمــان چهــارم شــهریورماه 1392
یادداشــت تفاهمــی در زمینــه صــادرات گاز طبیعــی امضــا
کردنــد کــه بــا اجــرای آن ،بایــد روزانــه یــک میلیــون و 500
هــزار فــوت مکعــب گاز ایــران از طریــق یــک خــط لولــه از
بســتر خلیــج فــارس بــه عمــان صــادر شــود.
قــرار اســت بخشــی از ایــن گاز در عمــان مصــرف شــود و
بخشــی نیــز در تاسیســات ال.ان.جــی ایــن کشــور بــه گاز
طبیعــی مایــع تبدیــل و بــه بازارهــای هــدف صــادر شــود.
بــه گــزارش وزارت نفــت ،نشســت مشــترک مدیــران شــرکت
ملــی صــادرات گاز ایــران و مدیــران بلندپایــه وزارت نفــت
عمــان بــا نماینــدگان شــرکتهای توتــال فرانســه ،شــل
انگلیس-هلنــد و کوگــس کــره جنوبــی بــرای حضــور در
پــروژه صــادرات گاز ایــران بــه مســقط برگــزار شــد.
ایــن جلســه از دیــروز (شــنبه) در محــل شــرکت ملــی
صــادرات گاز ایــران آغــاز شــد و عصــر امــروز (یکشــنبه) بــه
کار خــود پایــان مــی دهــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،اکنــون مطالعــات مربــوط بــه تعییــن
مســیر دریایــی خــط لولــه در حــال انجــام اســت و بــا توجــه
بــه مخالفــت امــارات بــا عبــور خــط لولــه از آب هــای کــم
عمــق ایــن کشــور ،ایــن خــط لولــه از آبهــای عمیــق دریــای
عمــان عبــور مــی کنــد کــه همیــن امــر ســبب افزایــش
هزینــه و زمــان اجــرای طــرح مــی شــود.
فنــاوری ســاخت و نصــب خــط لولــه در بســتر کــم عمــق
دریــا در اختیــار شــرکت هــای ایرانــی قــرار دارد امــا شــرکت
هــای ایرانــی تاکنــون تجربــه نصــب خــط لولــه در آبهــای
عمیــق و زیــر یــک هــزار متــر را نداشــته انــد و بنابرایــن
قــرار اســت از تجربــه شــرکت هــای بیــن المللــی اســتفاده
شــود.
سرمایهگذاری وزارت نیرو برای ایجاد
زیرساختهای برق در سواحل مکران
بــه گــزارش ایرنــا از وزارتخانــه مزبــور ،براســاس پیــش
نویــس برنامــه ششــم توســعه مبنــی بــر توســعه شــهرها و
ســواحل مکــران از خرمشــهر تــا چابهــار و همچنیــن جبــران

عقبماندگیهــای کشــور در ســواحل جنوبــی ،بیــش از 33
طــرح در حــوزه بــرق و انــرژی بــه مــورد اجــرا گذاشــته مــی
شــود.
طرحهــای یــاد شــده در بخشهــای مختلــف از ســاخت
پســتهای  230 ،63و  20کیلــووات تــا ســاخت
نیروگاههــای  500مگاواتــی و اتصــال شــبکه بــرق هرمــزگان
بــه امــارات متحــده عربــی را در برمــی گیــرد.
براســاس ایــن طرحهــا ســاخت چهــار نیــروگاه 500
مگاواتــی در شهرســتانهای جاســک ،غــرب و شــرق چابهــار
بــه ارزش ریالــی نزدیــک بــه  60هــزار میلیــارد ریــال بــرای
حداکثــر پنــج تــا  10ســال آینــده پیشبینــی شــده اســت.
همچنیــن در طرحهــای توســعه بــرق ســواحل مکــران بــه
طــرح «اتصــال شــبکه بــرق هرمــزگان بــه شــبکه امــارات»
نیــز اشــاره شــده کــه ســاخت بیــش از  300کیلومتــر کابــل
زیردریایــی  HVDCاز بندرلنگــه بــه امــارات و از جاســک بــه
عمــان و امــارات را در برمــی گیــرد.
بــر اســاس برآوردهــای انجــام شــده ایــن طــرح بــه تنهایــی
بیــن  1.5تــا دو میلیــارد دالر هزینــه در بــر خواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن منطقــه بــه طــول بیــش از 700
کیلومتــر و بــا وســعت بیــش از  32هــزار کیلومتــر مربــع
شــامل چهــار شهرســتان ســیریک و جاســک در اســتان
هرمــزگان و کنــارک و چابهــار در اســتان سیســتان و
بلوچســتان را دربــر مــی گیــرد کــه دولــت بنــا دارد در طــول
برنامــه ششــم توســعه ،ســرمایه گــذاری هــای عظیمــی در
حــوزه هــای انــرژی ،نفــت  ،گاز ،پتروشــیمی ،بنــادر ،زیــر
ســاخت هــای حمــل و نقــل ،ایجــاد ســکونت گاه هــای
جدیــد ،شــیالت ،کشــاورزی ،گردشــکری و نظایــر آن در
ایــن منطقــه بــه اجــرا گــذارد.
سه طرح جدید افزایش تولید نفت ایران افتتاح شد
بــا حضــور رئیــس جمهــوری ســه طــرح افزایــش تولیــد نفت
در میادیــن آزادگان شــمالی ،یــادآوران و یــاران شــمالی بــا
ظرفیــت تولیــد روزانــه  ۱۹۰هــزار بشــکه در روز بــه طــور
رســمی افتتــاح شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ایــن طرحهــا کــه بــا حضــور
رئیــس جمهــور و وزیــر نفــت بــه بهرهبــرداری رســیدند،
فــاز نخســت طــرح توســعه میــدان نفتــی آزادگان شــمالی بــا
ظرفیــت تولیــد روزانــه  ۷۵هــزار بشــکه نفــت خــام ،توســعه
فــاز اول میــدان نفتــی یــادآوران بــا ظرفیــت تولیــد  ۸۵هــزار
بشــکه نفــت خــام و توســعه فــاز اول میــدان نفتــی یــاران

انـرژی
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شــمالی بــا ظرفیــت  ۳۰هــزار بشــکه نفــت خــام را شــامل
میشــود.
بــرای توســعه ایــن ســه میــدان نفتــی در قالــب قــراردادی
هــای بیــع متقابــل در مجمــوع بالــغ بــر  ۶میلیــارد و ۱۵۰
میلیــون دالر ســرمایه گــذاری انجــام گرفتــه اســت.
در مجمــوع بــرای توســعه فــاز اول میــدان نفتــی یــادآوران
بــا مشــارکت شــرکت ســاینپک چیــن ،حــدود ســه میلیــارد
دالر ،توســعه فــاز اول میــدان یــاران شــمالی بــا مشــارکت
شــرکت ایرانــی تدبیــر انــرژی حــدود  ۶۰۰میلیــون دالر و
توســعه فــاز اول میــدان نفتــی آزادگان شــمالی بــا مشــارکت
شــرکت  ICNPCچیــن بــه میــزان  ۲میلیــارد و ۵۵۰
میلیــون دالر ســرمایهگذاری انجــام شــده اســت.
در حــال حاضــر بــه طــور متوســط روزانــه  ۲۶۰هــزار بشــکه
نفــت خــام از میادیــن نفتــی غــرب کارون برداشــت مــی
شــود کــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن ظرفیــت تــا پایــان
امســال از مــرز  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز عبــور کنــد.

از هیــچ تالشــی در ایــن زمینــه دریــغ نمــی کنــد.
وی یکــی از راهکارهــای کاهــش پیــک مصــرف در تهــران را
ایجــاد اتوماســیون و اســتفاده از انــرژی تجدیــد پذیر توســط
ادارات دولتــی دانســت و افــزود :اگــر ایــن کارهــا عملیاتــی
شــود میتــوان در کاهــش پیــک نقــش مهمــی ایفــا کــرد.
پیــشاز ایــن نیــز بــا صــدور مصوبــه ای از ســوی هیئــت
وزیــران ،تأمیــن  ۲۰درصــد از بــرق نهادهــای دولتــی بــا
انــرژی هــای تجدیدپذیــر الزامــی شــد و ایــن در حالــی
بــود کــه تأمیــن بخشــی از بــرق مصرفــی نهادهــای
عمومــی دولتــی و غیردولتــی بــا اســتفاده از انــرژی هــای
تجدیدپذیــر همچــون نصــب پنــل هــای خورشــیدی
بــه صــورت داوطلبانــه صــورت مــی گرفــت و بســیاری از
نهادهــای عمومــی دولتــی بــه ایــن مســئله حتــی ورود هــم
نکــرده انــد .امــا بــا تصویــب قانونــی در هیئــت وزیــران ،از
ایــن پــس تأمیــن  ۲۰درصــد از بــرق نهادهــای دولتــی بــا
انــرژی هــای تجدیدپذیــر الــزام شــد.

توسعه انرژی تجدیدپذیر اولویت برقی تهران
توســعه انرژیهــای تجدیــد پذیــر در تهــران بــا هــدف
کاهــش میــزان مصــرف و بهعبــارت بهتــر مدیریــت مصــرف
بــرق جــز اولویتهــا قــرار گرفتــه اســت.
ســید محمــد هاشــمی ،مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق
تهــران در گفتگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،بــا اشــاره بــه
اهمیــت توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر ،اظهــار کــرد:
امیدواریــم در آینــده نــه چنــدان دور ســل خورشــیدی
همچــون باتــری در الکترکیهــا بــه فــروش برســد و
اســتقبال مــردم از انرژیهــای تجدیدپذیــر افزایــش یابــد.
وی بابیــان اینکــه بایــد در توســعه اســتفاه از انرژیهــای
تجدپذیــر فرهنگســازی صــورت بگیــرد ،عنــوان کــرد:در
شــرایط فعلــی میــزان اســتفاده از ایــن نــوع انــرژی نســبت
بــه گذشــته افزایــش یافتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــا بیــان اینکــه در
گذشــته تخفیفهایــی را بــرای متقاضیــان داوطلــب بــرای
اســتفاده از تجدیدپذیرهــا درنظــر گرفتــه میشــد ،گفــت:
در حــال حاضــر ســهم شــرکت توزیــع بــرق تهــران تمــام
شــده و اگــر مجــدد ســرمایه بدهنــد دوبــاره آن طــرح را
اجرایــی خواهیــم کــرد.
هاشــمی تاکیــد کــرد :بــا ایــن وجــود شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق تهــران بــزرگ توســعه و ترویــج اســتفاده از انــرژی
هــای پــاک و تجدیدپذیــر را رســالت ذاتــی خــود دانســته و

ایران  ۱۳۰میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی
امضا میکند
معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه تعریــف  ۱۱پــروژه
مذاکراتــی ایــران بــا شــرکتهای بینالمللــی در بخــش
باالدســتی نفــت ،گفــت :پیــش بینــی میشــود ایــران
قراردادهــای نفتــی بــه ارزش  ۱۳۰میلیــارد دالر امضــا کنــد.
امیرحســین زمانــی نیــا در گفتوگــو بــا مهــر بــا بیــان
اینکــه هــم اکنــون در کنــار مذاکــرات توتــال فرانســه بــه
منظــور امضــای قــرارداد نهایــی توســعه فــاز  ۱۱پــارس
جنوبــی بــه ارزش حــدود  ۴.۸میلیــارد دالر ،مذاکــرات بــا
ســایر شــرکتهای خارجــی هــم در حــال انجــام اســت،
گفــت :بــر ایــن اســاس در شــرایط فعلــی  ۱۱پــروژه
مذاکراتــی بــا شــرکتهای معتبــر بینالمللــی در صنعــت
نفــت آغــاز شــده اســت.
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت بــا اعــام
اینکــه برخــی از ایــن مذاکــرات نفتــی حتــی منجــر بــه
امضــای تفاهــم نامــه همــکاری شــده اســت ،تصریــح کــرد:
عــاوه بــر توتــال فرانســه ،گفتگوهایــی بــا شــرکتهای
انگلیســی شــل ،برتیــش پترولیــوم ،شــرکتهای روســی و
چینــی هــم در حــال انجــام اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه ارزش  ۱۱پــروژه
مذاکراتــی در صــورت امضــای قراردادهــای نهایــی در
صنعــت نفــت حــدود  ۱۳۰میلیــارد دالر ارزیابــی میشــود،

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اظهــار داشــت :ایــن مذاکــرات صرفــا در بخــش باالدســتی
صنعــت نفــت و بــرای اجــرای طرحهــای توســعهای و
افزایــش ضریــب بازیافــت در حــال انجــام اســت.
ایــن مقام مســئول همچنیــن در خصــوص احتمــال واگذاری
قــرارداد توســعه آزادگان جنوبــی بــه شــرکت توتــال پــس از
امضــای قــرارداد توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــا ایــن
شــرکت فرانســوی ،بیــان کــرد :مذاکــرات بــا شــرکت توتــال
در آزادگان جنوبــی ادامــه دارد و هنــوز تصمیمــی دربــاره
امضــای قــرارداد بــا ایــن شــرکت فرانســوی گرفتــه نشــده
اســت.
در همیــن حــال بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت تاکید کرده اســت:
قــرارداد فــاز دوم توســعه میــدان آزادگان جنوبــی صرفــا از
طریــق مناقصــه بیــن المللــی بــه شــرکتهای بینالمللــی و
داخلــی واگــذار خواهــد شــد.
انعقاد دومین قرارداد بزرگ نفتی با اروپاییها تا دو
هفته دیگر /آمریکاییها تمایلی برای حضور در نفت
ایران نشان ندادند
امیرحســین زمانینیــا در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
خبرگــزاری فــارس ،اظهــار داشــت :آمریکاییهــا در هیــچ
زمین ـهای بــا مــا کار نمیکننــد و مقــررات خودشــان مانــع
از حضــور آمریکاییهــا در نفــت ایــران اســت.
وی افــزود :کار مــا در نفــت بــا آســیا و اروپــا انجــام میشــود
کــه بــه روال عــادی ادامــه خواهــد داشــت و تفاوتــی
نمیکنــد چــه کســی در آمریــکا بــه قــدرت برســد.
معــاون بینالملــل وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه
شــرکتهای آمریکایــی بــرای ســرمایهگذاری بــا ایــران
عالقهمنــد هســتند امــا مانــع قانونــی جلــوی آنهــا اســت،
گفــت :کنگــره میتوانــد ایــن موانــع را بــردارد امــا مــا فعـ ً
ا
زمینــهای نمیبینیــم کــه چنیــن اتفاقــی بیفتــد و هیــچ
نشــانهای از تمایــل آمریکاییهــا بــرای برداشــتن موانــع از
ســر راه شــرکتهای خودشــان ندیدهایــم.
بــه گــزارش فــارس ،پیــش از ایــن بعضــی مســئوالن صنعــت
نفــت در خفــا و علنــی تاکیــد کــرده بودنــد کــه حتــی
آمریکاییهــا هــم بــرای ســرمایهگذاری در نفــت ایــران
آمادگــی دارنــد.
وی در پایــان گفــت :مذاکــرات بــا شــرکتهای خارجــی
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت ادامــه دارد و تــا
دو یــا ســه هفتــه آینــده یــک قــرارداد بــه بزرگــی قــرارداد

توتــال در فــاز  11بــا یــک شــرکت اروپایــی خواهیم داشــت.
بــه گــزارش فــارس ،کنسرســیومی بــه رهبــری شــرکت
توتــال از فرانســه CNPC ،از چیــن و پتروپــارس از ایــران بــه
تازگــی قــرارداد  HOAتوســعه فــاز  11پــارس جنوبــی بــه
عنــوان تنهــا فــاز توســعه نیافتــه ایــن میــدان را بــه دســت
آورده اســت.
ایــن قــرارداد اولیــه کــه شــامل دو بخــش توســعه و نصــب
تاسیســات دریایــی تقویــت فشــار در فــاز  11اســت در
مجمــوع بــه  4.8میلیــارد دالر ســرمایهگذاری نیــاز دارد و
در قالــب الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی موســوم بــه IPC
منعقــد شــده اســت.
بــر اســاس ا یــن گــزارش ،میــزان بازپرداخــت بــه توتــال و
دیگــر پیمانــکاران بــر اســاس  IPCهنــوز مشــخص و اعــام
نشــده اســت.
دولت ایران برای طرحهای دولتی با کمک بانک ها
تضمین کامل می دهد
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،علیرضــا دائمــی در
شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق کشــور بــا
بیــان ایــن مطلــب کــه دغدغــه تامیــن امنیــت ســرمایه در
بخــش ســرمایهگذاری خارجــی مرتفــع شــده اســت گفــت:
در جلســه ای کــه امــروز در وزارت اقتصــاد در خصــوص
حمایــت از ســرمایه ســرمایهگذاران خارجــی برگــزار شــد،
مقــرر شــده تــا دولــت ایــران بــرای طرحهــای دولتــی
تضمیــن کامــل دهــد و در بحــث ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی نیــز بــا کمــک بانکهــای عامــل تضمیــن الزم
صــورت گیــرد.
وی نگرانــی شــرکتهای ســرمایهگذار خارجــی در
خصــوص تامیــن امنیــت ســرمایه را بــی مــورد خوانــد و
افــزود :ایــن مســئله حــل شــده و بــا حمایــت دولــت ایــران،
ســرمایهگذاران نبایــد نگــران بازگشــت ســرمایه خــود
باشــند.
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو در ادامــه
بــا بیــان اینکــه واقعــی شــدن قیمــت بــرق باعــث خواهــد
شــد تــا مشــکالت شــرکتهای تولیــدی فعــال در ایــن
صنعــت مرتفــع شــود و آنــان از توانایــی بــاالی خــود بــرای
ارتقــای صنعــت بــرق بهــره ببرنــد ،افــزود :بیشــترین توقــع
شــرکتهای خصوصــی از دولــت ایــن اســت کــه مطالبــات
آنــان را بــه موقــع پرداخــت کنــد و شــرایطی ایجــاد کنــد تــا
آنهــا بــه تعــادل مالــی برســند.
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وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بســیاری از بخشهــای صنعــت
بــرق بــه خودکفایــی کامــل رســیده ایــم ،افــزود :اگــر
دغدغــه مالــی بخــش خصوصــی تامیــن شــود ،ایــن بخــش
میتوانــد در عرصــه صنعــت بــرق ایــران و ســایر کشــورهای
جهــان موفقتــر عمــل کنــد.
علیرضــا دائمــی تصریــح کــرد :صنعــت بــرق ایــران پتانســیل
ســرمایهگذاری در تمــام بخشهــا را دارد و بــه همیــن
خاطــر از حضــور ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی در
تمــام بخشهــای صنعــت بــرق اســتقبال میکنیــم.
قرارداد صادرات  LNGایران به کره هنوز نهایی
نشده است
کیــم ســئونگ-هو ،ســفیر کــره جنوبــی در ایــران در
بازدیــد از غرفــه باشــگاه خبــری توانــا (خبرگــزاری
فــارس) در نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگزاریهــا دربــاره
همکاریهــای نقتــی و ســرمایهگذاری در طــرح ایــران
 LNGگفــت :صــادرات نفــت ایــران بــه کــره در ســال جــاری
نســبت بــه ســال گذشــته دو برابــر شــده اســت.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر حجــم بــاالی  LNGرا از
ایــران خریــداری نمیکنیــم امــا مذاکــرات بــرای ســاخت
تانکرهــای حمــل  LNGبیــن دو کشــور ادامــه دارد.
ســفیر کــره یــادآور شــد :همــکاری شــرکتهای ایرانــی
و کــرهای در زمینــه نفــت و  LNGاز محورهــای روابــط و
مذاکــرات دو کشــور اســت و و معتقدیــم کــه پتانســیلهای
زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه امــکان گســترش
روابــط و همکاریهــا را فراهــم میکنــد.
وی در عیــن حــال گفــت کــه هنــوز قــرارداد صــادرات LNG
ایــران بــه کــره نهایــی نشــده اســت.
مصر خواستار خرید نفت ایران شد /اعزام وزیر نفت
مصر به تهران
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،منابــع
آگاه در فــرودگاه قاهــره گفتنــد ،طــارق المــوال ،وزیــر نفــت
مصــر بــا هــدف انعقــاد قراردادهــای جدیــد نفتــی ،عــازم
تهــران شــده اســت .ایــن ســفر پــس از آن صــورت مــی
گیــرد کــه عربســتان مــاه گذشــته توافــق نفتــی خــود بــا
مصــر را بــه حالــت تعلیــق درآورد.
پــس از تعلیــق ایــن توافــق ،مصــر بــه قطعنامــه مــورد
حمایــت روســیه در ســازمان ملــل در مــورد ســوریه کــه
درخواســت توقــف حمــات بــه مواضــع مخالفــان در حلــب
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در آن مســتثنی شــده بــود رای مثبــت داد .ایــن موضــع بــه
شــدت بــر خــاف موضــع عربســتان در مــورد حلــب بــود.
عربســتان از ســال  2013یعنــی زمــان روی کار امــدن
عبدالفتــاح السیســی میلیاردهــا دالر بــه مصــر کمــک مالــی
کــرده اســت.
بــر اســاس توافــق نفتــی  23میلیــارد دالری ســعودی
ارامکــوی عربســتان و شــرکت نفــت مصــر ،قــرار بــود بــه
مــدت  5ســال ماهانــه  700هــزار تــن فــرآورده هــای نفتــی
بــه مصــر صــادر شــود.
بــه گفتــه یــک منبــع اگاه کــه مــوال را در فــرودگاه قاهــره
همراهــی مــی کــرد ،وزیــر نفــت مصــر قــرار اســت بــا
مقامــات ارشــد ایرانــی دیــدار کنــد و در مــورد امــکان
عرضــه نفــت ایــران بــه مصــر بــا آنهــا رایزنــی نمایــد.
ســفر وی بــه تهــران ،احتمــاال نشــان دهنــده تیــره تــر
شــدن روابــط بیــن مصــر و عربســتان اســت.
مــوال مــاه گذشــته گفتــه بــود ،مشــخص نیســت صــادرات
نفــت عربســتان بــه مصــر چــه زمانــی از ســر گرفتــه خواهــد
شــد و ریــاض دلیلــی بــرای تعلیــق عرضــه نفــت ارائــه
نکــرده اســت.
از آن زمــان ،مصــر بــه فکــر یافتــن منابــع جدیــد تامیــن
انــرژی افتــاده و هفتــه گذشــته یادداشــت تفاهمــی بــا
شــرکت ســوکار آذربایجــان بــرای خریــد  2میلیــون بشــکه
نفــت خــام منعقــد ســاخته اســت.
نگاه مجلس دهم به قراردادهای جدید نفتی کامال
مثبت است
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی معتقــد
اســت قراردادهــای جدیــد نفتــی در توســعه صنعــت نفــت و
رشــد اقتصــادی کشــور بســیار موثــر اســت.
امیــری خامکانــی ،عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس
شــورای اســامی در بیســت و دومیــن نمایشــگاه مطبوعــات
و خبرگزاریهــا بــا حضــور در غرفــه ایلنــا بــا اشــاره
قراردادهــای جدیــد نفتــی گفــت :در ســالهای گذشــته
صنعــت نفــت دچــار تحریمهــای بینالمللــی و خــود
تحریمــی شــد کــه بــا اجرایــی شــدن قراردادهــای جدیــد
نفتــی ایــن مشــکل در حــال مرتفــع شــدن اســت.
وی افــزود :پــس از توضیحــات آقــای زنگنــه ،نــگاه مجلــس
دهــم بــه قراردادهــای جدیــد نفتــی کامــا مثبــت اســت
و امیدواریــم در فضــای پســابرجام شــاهد توســعه مجــدد
صنعــت نفــت باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تاجیکستان در آینده شبکههای برق
خود را به ایران متصل میکند

نهاوندیان:

تجلیل از شهدای نیروگاه
دبیس ،تجلیل از محتوای
انقالب در منطقه است
تهــران -ایرنــا -رییــس دفتــر رییــس جمهــوری
گفــت :تجلیــل از شــهدای نیــروگاه دبیــس ،تجلیــل
از محتــوای انقــاب در منطقــه اســت و اجــر آنــان
کمتــر از پیــکار و نبــرد در جبهــه هــای حــق علیــه
یاطــل نیســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،محمــد نهاوندیــان
عصــر امــروز چهارشــنبه در مراســم گرامیداشــت و تجلیــل
از شــهدای اقتصــاد مقاومتــی وزارت نیــرو در محــل شــرکت
بــرق منطقــه ای تهــران افــزود :ایــن شــهدا بــه عنــوان نمــاد
مبــارزه نــور بــا ظلمــت همــواره در یادهــا باقــی خواهنــد
مانــد.
وی تصریــح کــرد :ایــن چهــار شــهید بــه عنــوان ســفیران
نــور بودنــد ،زیــرا مــی خواســتند بــرای مــردم محــروم عــراق
نــور و روشــنایی بــه ارمغــان ببرنــد ،امــا پیــام آوران ظلمــت و
تاریکــی آنــان را بــه شــهادت رســاندند.
نهاوندیــان گفــت :ایــن شــهدا پیــام اســام را آنطــور کــه
مــا مــی خواســتیم در منطقــه و جهــان منتشــر کردنــد و
بــا شهادتشــان اســام محبــت ،صلــح ،دوســتی و آرامــش را
منتقــل کردنــد.
وی ادامــه داد :شــهادات ایــن عزیــزان ،دروغ پــردازی هــای
بــزرگ تروریســت هــا در ســال هــای اخیــر را برمــا کــرد
و همچــون شــهادت حضــرت سیدالشــهدا(ع) ،بــرای روشــن
کــردن جبهــه هــا معجــزه مــی کنــد.
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری تصریــح کــرد :پیــکار کــردن
در عرصــه اقتصــاد ،آبادانــی و توســعه اجــری کمتــر از نبــرد
حــق علیــه باطــل در جبهــه هــای رزم نــدارد ،بلکــه از ایــن
نظــر کــه محتــوای خدمــت و کمــک بــه همنــوع در ایــن
شــهادت مظلومانــه بــارز اســت مــی توانــد نمــاد و هــدف ایــن
حرکــت مقــدس باشــد.
وی تاکیــد کــرد ،امــروز بایــد بیــش از گذشــته عزممــان را
بــرای توســعه ،رشــد و آبادانــی کشــور و عــزت اقتصــادی آن
اســتوار کنیــم.
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** ســهم بیــش از  90درصــدی صنعــت آب و بــرق در
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کشــور
در ادامــه مراســم« ،حمیــد چیــت چیــان» وزیــر نیــرو یکــی
از محورهــای اصلــی اقتصــاد در دوره جدیــد را برونگرایــی
و توســعه بازارهــای صادراتــی کشــور عنــوان کــرد و گفــت:
ایــران در شــرایط کنونــی بــرای تــداوم حیــات اقتصــادی
خــود نیازمنــد پــا گذاشــتن بــه بازارهــای جدیــد اســت تــا
بتوانــد ســهم قابــل توجهــی از بــازار جهانــی را بــه خــود
اختصــاص دهــد.
چیــت چیــان دربــاره شــهادت مظلومانــه کارکنــان ایرانــی
در نیــروگاه دبیــس عــراق گفــت :همــکاران صنعــت بــرق
در نیــروگاه دبیــس عــراق کــه جــان عزیزشــان را در طبــق
اخــاص قــرار دادنــد ،ســربازان میــدان اقتصــاد مقاومتــی
انــد.
وزیــر نیــرو گفــت :همانطــور کــه امــروز مدافعــان حــرم و
مدافعــان مرزهــای کشــور ،عملشــان بــرای آحــاد جامعــه و
حکومــت اســامی ارزشــمند اســت ،آنانــی کــه در میــدان
اقتصــاد کشــور فعالنــد و بــه شــهادت مــی رســند ،از ارزش
واالیــی برخوردارنــد.
وی گفــت :بــه رهبــری معظــم انقــاب و رییــس جمهــوری
اطمینــان خاطــر مــی دهیــم کــه مــا همچنــان در مســیر
آبادانــی کشــور و افزایــش رفــاه جامعــه و توســعه اقتصــادی
فعالیــت خواهیــم کــرد و از کمتریــن تــاش بــرای اعتــای
نــام ایــران اســامی فروگــذار نخواهیــم کــرد

** لزوم تامین امنیت صادرکنندگان خدمات
در ادامــه بهمــن صالحــی مدیرعامــل شــرکت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات آب و بــرق ایــران (صانیــر) گفــت:
صنعــت انــرژی کشــور بویــژه صــادرات تجهیــزات آب و
بــرق نیازمنــد حمایــت ویــژه نهادهــای حکومتــی بــا شــرایط
کنونــی منطقــه خاورمیانــه و نــا امنــی هــای موجــود اســت.
وی افــزود :بــا وجــود خودکفایــی نســبی صنعــت بــرق ،امــا
شــرکت هــای فعــال در ایــن عرصــه بــا مشــکالت نبــود
حمایــت امنیتــی در کشــورهای پــر ریســک منطقــه ،حمایت
نشــدن از ســوی بانــک هــا ،بــی مهــری شــرکت هــای بیمــه
و حتــی شــرکت هــای حمــل و نقــل مواجــه هســتند.
صالحــی بــا شــرح مختصــری از حادثــه دردنــاک نیــروگاه
دبیــس کرکــوک عــراق ،گفــت :هنــوز پــس از آن حادثــه
امنیــت کافــی در نیــروگاه برقــرار نشــده و خواســتار تامیــن
امنیــت الزم توســط دولــت هــای کشــورهای طــرف قــرارداد
هســتیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،گــروه تروریســتی داعــش روز جمعــه ســی
ام مهرمــاه گذشــته بــه نیــروگاه «دبیــس» کرکــوک عــراق
یــورش بــرد و شــماری غیرنظامــی کشــته و مجــروح شــدند.
در ایــن حادثــه چهــار تــن از کارکنــان ایرانــی ایــن نیــروگاه
شــهید و چهــار تــن مجــروح شــدند.
شــهدای ایــن حادثــه تروریســتی «مصیــب قنبری» از اســام
آبــاد غــرب« ،نعمــت اهلل رضایــی» از شــازند اراک« ،کــوروش
قــوی دل» از تالــش و «حســن عبدالونــد» از لرســتان بودنــد.

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری فــارس در دوشــنبه« ،عثمان
علــی عثمــانزاده» وزیــر انــرژی و ذخایــر آب تاجیکســتان در
یازدهمیــن نشســت کمیســیون مشــترک همکاریهــای فنــی،
اقتصــادی و فرهنگــی ایــران و ایــن کشــور گفــت« :دوشــنبه»
میتوانــد در آینــده شــبکههای برقــی خــود را بــه ایــران
پیونــد دهــد.
بــر اســاس اعــام منابــع خبــری ،طرفیــن در ایــن نشســت
بــا تأکیــد بــر گســترش همکاریهــای میــان ایــران و
تاجیکســتان ،بــه بررســی مســائل فیمابیــن در زمینــه
همکاریهــای  2کشــور در بخــش انــرژی پرداختنــد.
بــه گفتــه عثمــانزاده ،تاجیکســتان از لحــاظ ذخایــر آبــی
موقعیــت خوبــی بــرای توســعه انــرژی برقــی در آســیای
مرکــزی را دارد و در آینــده میتوانــد شــبکههای برقــی خــود
را بــه شــبکه برقــی ایــران وصــل نمایــد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت :در تاجیکســتان چندیــن پــروژه
نیروگاههــای برق-آبــی در دســت احــداث هســتند کــه
دوشــنبه خواســتار گســترش بیشــتر روابــط در ایــن زمینــه بــا
ایــران اســت ،زیــرا شــرکتهای ایرانــی در زمینــه ســاخت ایــن
نیروگاههــا از توانمندیهــای زیــادی برخــوردار میباشــند.
در ایــن نشســت ،همچنیــن مســئله بدهــی تاجیکســتان در
پرداخــت حــق اســتفاده از نیــروی بــرق نیــروگاه «ســنگتوده
 »2کــه بــا ســرمایهگذاری ایــران ســاخته شــده اســت ،مطــرح
شــد.
«حمیــد چیتچیــان» وزیــر انــرژی ایــران نیــز در ایــن
نشســت تصریــح کــرد :تاجیکســتان بــه دلیــل تخریــب تنهــا
شــبکه انتقــال بــرق در کشــورهای آســیای مرکــزی ،امــکان
فــروش بــرق خــود را نــدارد و از ایــنرو در پرداخــت حــق
اســتفاده نیــروی بــرق نیــروگاه ســنگتوده  2بــه مشــکل مواجــه
شــده اســت.
نیــروگاه برق-آبــی ســنگتوده  ،2در  120کیلومتــری شــهر
دوشــنبه بــا ســرمایه  180میلیــون دالری ایــران ســاخته شــده
اســت .طبــق قــرارداد ،درآمــد ایــن نیــروگاه در  14و نیــم
ســال اول فعالیــت آن در اختیــار ایــران قــرار خواهــد گرفــت.
 sیازدهمیــن نشســت کمیســیون مشــترک ایــران و
تاجیکســتان در مــورد همکاریهــای فنــی و اقتصــادی در
حالــی اســت کــه اخیــرا روابــط دوشــنبه و تهــران بــه میــزان
قابــل مالحظــهای بــه ســردی گرائیــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برنامه ریزی ایران و روسیه برای
نشست بزرگ اقتصادی تهران

مســکو  -ایرنــا  -ایــران و روســیه بــرای برگــزاری نشســت
بــزرگ کمیســیون مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی دو
کشــور کــه قــرار اســت در چارچــوب اجــرای نقشــه راه
توســعه روابــط بــه میزبانــی تهــران برگــزار شــود در حــال
برنامــه ریــزی هســتند.
بــه گــزارش ایرنــا ،براســاس برنامــه تنظیــم شــده ،نشســت
کمیســیون مشــترک همــکاری هــای دو کشــور بــا حضــور
محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و
الکســاندر نــوواک وزیــر انــرژی روســیه رئیســان ایرانــی و
روســی ایــن کمیســیون  23آذرمــاه در تهــران آغــاز مــی
شــود کــه در آن زمینــه هــای پیشــرفت راهبــرد توســعه
همــکاری هــا بررســی خواهــد شــد.
همچنیــن کارگروههــای هیــات هــای ایرانــی و روســی
از بخــش هــای مختلــف دولتــی و خصوصــی در نشســت
هــای متعــدد حــوزه ای در بــاره مســائل گوناگــون مربــوط
بــه همــکاری هــای دو کشــور شــامل فرصــت هــای تــازه،
اجــرای قراردادهــا و پیگیــری توافــق هــای قبلــی مذاکــره و
تصمیــم گیــری مــی کننــد.
وزارت انــرژی روســیه مســئول روســی ایــن نشســت ،عرصــه
انــرژی ،صنایــع ،کشــاورزی ،دامــی ،بانکــی ،حمــل و نقــل،
آموزشــی ،جنــگل و هوافضــا را از جملــه دســتورهای کاری
دو کشــور بــرای اجــاس تهــران اعــام کــرده اســت.
محــور دیگــر نشســت تهــران نیــز شــامل کارآمدتــر شــدن
چارچــوب حقوقــی و قــراردادی بــرای همــکاری هــای
دوجانبــه و احتمــال امضــای اســناد مرتبــط بــه ایــن حــوزه
هــا از ســوی مقــام هــای دولتــی اســت.
همچنیــن در حاشــیه نشســت تهــران ،دیدارهــای دوجانبــه
بیــن وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و وزیــر انــرژی
روســیه و مذاکــرات بــا مقــام هــای ایرانــی بــرای گســترش
همــکاری هــا برگــزار مــی شــود.
مهــدی ســنایی ســفیر ایــران در مســکو نیــز بــا اشــاره بــه
افــق گســترش فراگیــر روابــط و همــکاری هــا بــا روســیه
اعــام کــرده اســت :روابــط تهــران و مســکو در همــه ابعــاد
و زمینــه هــای سیاســی ،منطقــه ای و اقتصــادی در حــال
توســعه اســت.

وی خاطرنشــان کــرد :اســناد زیــادی از جملــه ســرمایه
گــذاری مشــترک ،تســهیالت صــدور روادیــد بیــن دو
کشــور ،گمرکــی و تولیــدات ســبز امضــا شــده و در حــال
اجــرا اســت.
ســنایی همچنیــن بــا اشــاره بــه هشــت دیــدار برگــزار
شــده بیــن حســن روحانــی و والدیمیــر پوتیــن رییســان
جمهــوری دو کشــور و تاکیــد ســران بــر گســترش بیــش
از پیــش همــکاری هــا ،اظهــار کــرد :روابــط دو کشــور
در زمینــه هــای مختلــف دیگــر از جملــه منطقــه ای و
خاورمیانــه هــم بــه نتیجــه رســیده و در حــال انجــام اســت
و امــروز روشــن تریــن زمــان همــکاری هــای تهــران و
مســکو در طــول تاریــخ اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران و روســیه مــی خواهنــد بــا
شــتاب بخشــی بــه ایــن حرکــت ،ارزش روابــط اقتصــادی
را از ســطح کنونــی بــه ســاالنه  10میلیــارد دالر برســانند
کــه بــا توجــه بــه مزیــت هــای نزدیــک بــودن بازارهــای
مصــرف دوکشــور ،مســیرهای کــم هزینــه حمــل و نقــل
هوایــی ،دریایــی و زمینــی و همچنیــن ترکیبــی و آشــنایی
بــه نیازهــای متقابــل تــوان ،افزایــش بیــش از ســطح پیــش
بینــی شــده نیــز وجــود دارد.
برپایــه همیــن رویکــرد ،در نشســت ســال گذشــته
کمیســیون مشــترک همــکاری هــای دو کشــور بــا شــرکت
هیــات  70نفــره ایرانــی و همتایــان روســی در مســکو بــه
ریاســت واعظــی و نــوواک ،مجموعــه ای از ســندها و تفاهــم
هــا بــه ارزش بیــش از  40میلیــارد دالر در حــوزه هــای
مختلــف از جملــه افزایــش مبــادالت بازرگانــی و فعالیــت
بخــش خصوصــی ،نیروگاهــی (هســته ای و بخــار) ،ریلــی،
صنعتــی ،انــرژی و بــرق مــورد توافــق قــرار گرفــت.
براســاس اجــرای بخشــی از ایــن توافــق هــا ،ارزش روابــط
اقتصــادی دو کشــور شــاهد جهشــی بــزرگ در همــکاری
هــای بازرگانــی و مبادالتــی شــد.
از آغــاز روی کار آمــدن دولــت یازدهــم ،ایــران و روســیه
بــا اجــرای راهبــرد افزایــش همــکاری هــای دوجانبــه و
همگرایــی منطقــه ای ،روابــط اقتصــادی رو بــه رکــورد خــود
را نیــز تحــرک بخشــیدند.
پاییــن تریــن ســطح روابــط تجــاری دو کشــور ســال 1392
بــا ســقوط از چهــار میلیــارد دالر بــه کمــی بیــش از یــک
میلیــارد دالر تجربــه شــد.
در چارچــوب اقــدام هــای دولــت یازدهــم ،ســال 2014
ارزش اقتصــادی روابــط دو کشــور بــه حــدود یــک میلیــارد

انـرژی
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و  700میلیــون دالر رســید ،ســال  2015نیــز حــدود 30
درصــد رشــد کــرد و براســاس آمارهــای تــازه اعــام شــده
در شــش ماهــه اول ســال جــاری میــادی نســبت بــه مدت
مشــابه ســال  ،2015حــدود  70درصــد بیشــتر شــده اســت.

روابط اقتصادی ایران و
تاجیکستان توسعه مییابد

در راســتای تحکیــم روابــط و گســترش همکاریهــای
ایــران و تاجیکســتان تفاهمنامــهای پیرامــون گســترش
فعالیتهــای اقتصــادی ،بازرگانــی ،فنــی ،علمــی ،اجتماعــی
و فرهنگــی و تشــکیل کمیتههــای متعــدد بــرای پیگیــری
توافقــات بــه امضــاء رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،امــروز حمیــد چیتچیــان امــروز
(ســه شــنبه) در حاشــیه یازدهمیــن اجــاس کمیســیون
مشــترک همکاریهــای فنــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
ایــران و تاجیکســتان در دیــدار بــا وزیــر انــرژی و منابــع
آب جمهــوری تاجیکســتان بــا بیــان اینکــه ایــران قصــد
دارد در زمین ـهی انــرژی اعــم از بــرق ،نفــت ،گاز و آب بــا
کشــور تاجیکســتان همکاریهــای خوبــی داشــته باشــد،
اظهــار کــرد :در حــوزه آمــوزش عالــی ،آمــوزش و پــرورش،
صداوســیما مــوارد مختلفــی بــرای همــکاری در اســناد
تفاهمنامــه آمــده اســت.
بــه گفتــه چیتچیــان ،از تمــام دســتگاههای ذیربــط
خواســتهایم بــا جدیــت اجــرای ایــن تفاهمنامههــا را
دنبــال کننــد تــا ســال آینــده شــاهد نتایــج خوبــی در ایــن
زمینــه باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه مطالبــات شــرکتهای ایرانــی در
زمینــهی پرداخــت بدهــی جمهــوری تاجیکســتان بــرای
ســد و نیــروگاه ســنگتوده  ۲اظهــار کــرد :جــدول
زمانبنــدی بــرای رســیدگی بــه ایــن مســاله ایجــاد شــده
کــه امیــد مــیرود کارهــا در ایــن مــورد نیــز بــه خوبــی
پیــش رود.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه زمینههــای همــکاری بســیار
زیــادی بیــن دو کشــور وجــود دارد ،تصریــح کــرد :از
دیــدگاه مســووالن نظــام جمهــوری اســامی ایــران توســعه
روابــط همهجانبــه بــا کشــورهای دوســت و همســایه در
صــدر توجهــات کشــور مــا قــرار دارد.
چیتچیــان ادامــه داد :از ایــن حیــث کشــور تاجیکســتان
از جایــگاه ویــژه و ارزنــدهای برخــوردار اســت؛ بهطــوری
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کــه مــا پیشــرفت و توســعه کشــور تاجیکســتان و موفقیــت
دولــت و ملــت ایــن کشــور را پیشــرفت و موفقیــت ایــران
میدانیــم.
وی بــا اشــاره بــه حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور ،بیــان
کــرد :ســطح موجــود روابــط اقتصــادی و تجــاری متناســب
بــا ســطح خــوب روابــط سیاســی دو کشــور دوســت و
خویشــاوند نیســت ،لــذا بنــده بــر ضــرورت هدایــت
بخشهــای خصوصــی و دولتــی دو کشــور جهــت افزایــش
حجــم مبــادالت و ســرمایهگذاریهای مشــترک بــا
حمایتهــای جــدی مســووالن و مقامــات تاکیــد میکنــم.

ایران و عمان با شل ،توتال و
کوگس برای صادرات گاز به
مسقط مذاکره کردند
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران و عمــان چهــارم شــهریورماه
 1392یادداشــت تفاهمــی در زمینــه صــادرات گاز طبیعــی
امضــا کردنــد کــه بــا اجــرای آن ،بایــد روزانــه یــک میلیــون
و  500هــزار فــوت مکعــب گاز ایــران از طریــق یــک خــط
لولــه از بســتر خلیــج فــارس بــه عمــان صــادر شــود.
قــرار اســت بخشــی از ایــن گاز در عمــان مصــرف شــود و
بخشــی نیــز در تاسیســات ال.ان.جــی ایــن کشــور بــه گاز
طبیعــی مایــع تبدیــل و بــه بازارهــای هــدف صــادر شــود.
بــه گــزارش وزارت نفــت ،نشســت مشــترک مدیــران
شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران و مدیــران بلندپایــه
وزارت نفــت عمــان بــا نماینــدگان شــرکتهای توتــال
فرانســه ،شــل انگلیس-هلنــد و کوگــس کــره جنوبــی بــرای
حضــور در پــروژه صــادرات گاز ایــران بــه مســقط برگــزار
شــد.
ایــن جلســه از دیــروز (شــنبه) در محــل شــرکت ملــی
صــادرات گاز ایــران آغــاز شــد و عصــر امــروز (یکشــنبه)
بــه کار خــود پایــان مــی دهــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،اکنــون مطالعــات مربــوط بــه تعییــن
مســیر دریایــی خــط لولــه در حــال انجــام اســت و بــا
توجــه بــه مخالفــت امــارات بــا عبــور خــط لولــه از آب
هــای کــم عمــق ایــن کشــور ،ایــن خــط لولــه از آبهــای
عمیــق دریــای عمــان عبــور مــی کنــد کــه همیــن امــر
ســبب افزایــش هزینــه و زمــان اجــرای طــرح مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نگرانی بخش خصوصی
برای قرارداد یونیت
بیمورد است

شاخصهاي اقتصادي
در خدمت رونق بورس

معــاون ناشــران و اعضــاي شــركت بــورس تهــران
بــا بيــان اينكــه تاثيــر اعــام نتايــج انتخابــات
رياســتجمهوري امريــكا بــر بــورس ايــران هماننــد
ســاير بورسهــاي بينالمللــي مقطعــي و كوتاهمــدت
بــود ،گفــت :پــس از اينكــه فعــاالن اقتصــادي در دنيــا
متوجــه شــدند ،رويههــاي اقتصــادي امريــكا در دوره
جديــد هماننــد گذشــته تــداوم مييابــد ،وضعيــت
معامــات بــه حالــت عــادي بازگشــت.

انـرژی
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سرپرســت مرکــز پشــتیبانی از صنایــع آب ،بــرق و توســعه
صــادرات گفــت :وزارت نیــرو بزرگتریــن قــرارداد
ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران را پــس از لغــو تحریمهــا
بــا یــک شــرکت ترکی ـهای بــه نــام «یونیــت اینترنشــنال»
بــه امضــا رســاند کــه بــه نوعــی دســتاورد برجــام بوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در مــورد قراردادهــای یونیــت انتقادهــای
گوناگونــی بــه ویــژه توســط بخــش خصوصــی مطــرح مــی
شــود کــه بــه گفتــه حائــری  -سرپرســت مرکــز پشــتیبانی از
صنایــع آب ،بــرق و توســعه صــادرات – نگرانیهــای بخــش
خصوصــی بیمــورد اســت ،چــرا کــه وزارت نیــرو تمــام
تــاش خــود را بــرای توجــه بــه بخــش خصوصــی داشــته
است.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر وزارت نیــرو روی ایــن
قــرارداد بــه طــور ویــژه مشــغول بــه بررســی اســت و قطعــا
در زمــان اجرایــی شــدن ایــن قــرارداد نظــر بخــش خصوصــی
مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
حائــری بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی حــق دارد کــه

در خصــوص برخــی از قراردادهــا نگــران باشــد ،گفــت :ایــن
مســاله موجــب افزایــش رقابــت بیــن بخــش خصوصــی
داخلــی و خارجــی میشــود ،امــا ایــن موضــوع بدیــن معنــا
نیســت کــه قــرار اســت وزارت نیــرو از بخــش خصوصــی
داخلــی غافــل شــود.
بــه گفتــه سرپرســت مرکــز پشــتیبانی از صنایــع آب ،بــرق
و توســعه صــادرات در حــال حاضــر شــرکت مــادر تخصصــی
بــرق حرارتــی بــه طــور ویــژه روی ایــن قــرارداد متمرکــز
شــده و هــدف ایــن اســت کــه تمــام معایــب و مزایــای ایــن
قــرارداد مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد.
وی تصریــح کــرد :رویکــرد وزارت نیــرو ایــن اســت کــه بــرای
بخــش خصوصــی داخلــی هیــچ مشــکلی بــه وجــود نیایــد
بــه همیــن دلیــل نیــز در مفــاد ایــن قــرارداد بندهایــی بــرای
حمایــت از بخــش داخــل مطــرح شــده اســت.
بــر اســاس اطالعــات حجــم ایــن قــرارداد بالــغ بــر ۴.۲
میلیــارد دالر اســت کــه بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت
بــرق کشــور بــه ســرمایهگذاری و ســاخت نیــروگاه

اتفــاق بســیار مهمــی محســوب میشــود .بــا وجــود
ایــن عــدهای بــه مخالفــت بــا ایــن همــکاری و زیــر ســؤال
بــردن ســرمایهگذار ترکیــهای پرداختنــد .منتقدیــن
مدعــی شــدند کــه بزرگتریــن قــرارداد جــذب ســرمایه
مســتقیم خارجــی ســاخت نیــروگاه در ایــران بــا شــرکتی
بــه امضــا رســیده کــه فعالیــت اصلـیاش هتلســازی اســت
در حالــی کــه در هیچکــدام از کشــورهای دنیــا تجربــه
نیروگاهســازی نــدارد.
امــا وزیــر نیــرو در مــورد ایــن قــرارداد نکاتــی را گفــت
کــه نشــان میدهــد ســرمایهگذار ترکیــهای نــه تنهــا در
ایــران بلکــه در ترکیــه و کشــورهای اروپایــی نظیــر ایتالیــا
خوشــنام اســت و ایــن قــرارداد دســتاورد بســیار بزرگــی
بــرای کشــور از بابــت برجــام اســت.
عمــاوه بــر ایــن عــدهای از دس ـتاندرکاران صنعــت بــرق
امضــای ایــن قرتــارداد را تهدیئــد بزرگــی بــرای بخــش
داخــل دانســتهاند و بــه همیــن بهانــه نیــز انتقادهــای
زیــادی بــه وزارت نیــرو وارد شــده اســت

بــازار معامالتــي بــورس پــس از اعــام نتايــج انتخابــات
رياســتجمهوري امريــكا دچــار نوســانات شــديدي
شــد؛ در روز چهارشــنبه ( 19آبانمــاه) ســاعاتي پــس
از قطعــي شــدن انتخــاب «دونالــد ترامــپ» بــورس
تهــران بــا شــوك شــديدي مواجــه شــد بهطــوري كــه
بــا افــت 1459واحــدي (معــادل 1.8درصــد) بــه كانــال
78هــزار واحــدي عقبنشــيني كــرد.
امــا در جريــان معامــات ديــروز شــاخص بــا رشــد
قابــل توجهــي مواجــه شــد؛ بهطــوري كــه تــا ســاعت
 11:59دقيقــه ديــروز شــاخص كل 658واحــد بــاال
رفتــه اســت .روحاهلل حســينيمقدم معــاون ناشــران
و اعضــاي شــركت بــورس تهــران در گفتوگــو بــا
ايرنــا دربــاره نوســانات شــديد بــورس ايــران ،پــس
از اعــام نتايــج انتخابــات رياســتجمهوري امريــكا
گفــت :رفتــار بــازار بــورس مــا تفــاوت چندانــي بــا
رفتــار ســاير بازارهــاي بينالمللــي نداشــت؛ رونــد
معامــات بورسهــاي بينالمللــي روز چهارشــنبه كــه
از شــرق آســيا آغــاز شــد ،نشــان ميدهــد كــه همــه
بورسهــاي شــرق آســيا دچــار افــت شــدند بهطــوري
كــه بــورس توكيــو 6درصــد كاهــش داشــت .وي افــزود:
بــازار بــورس ايــران نيــز بــا ايــن تصــور كــه بــا انتخــاب

رييسجمهــوري جديــد امريــكا بازارهــاي مالــي ،نفــت
و كاموديتــي (مــواد پايــه و معدنــي) تحــت تاثيــر قــرار
بگيــرد ،دچــار افــت شــد .معــاون ناشــران و اعضــاي
شــركت بــورس تهــران ادامــه داد :امــا از اواخــر ســاعات
معامالتــي روز چهارشــنبه ،شــرايط بازارهــاي مالــي
دنيــا در وضعيــت تثبيــت قــرار گرفــت و بــه تدريــج
مثبــت شــد .بدينترتيــب بــازار بــورس ژاپــن كــه روز
چهارشــنبه دچــار افــت شــده بــود ،در روز پنجشــنبه
بيــش از 6درصــد رشــد كــرد.
معــاون ناشــران و اعضــاي شــركت بــورس تهــران
دربــاره تاثيــر احتمالــي تصميمهــاي رييسجمهــوري
امريــكا بــر بــورس ايــران گفــت :پيشبينــي ميشــود
تصميمهــاي دولــت جديــد امريــكا تاثيــر زيــادي بــر
بــازار جهانــي نفــت يــا ســاير بازارهــا نداشــته باشــد.
حســينيمقدم افــزود :تحوالتــي كــه در اقتصــاد چيــن
رخ ميدهــد ،معمــوال تاثيــر بيشــتري بــر بــازار نفــت
و مــواد اوليــه و پايــه در بازارجهانــي برجــاي ميگــذارد
و در نتيجــه تاثيــر آن بــر بــازار بــورس ايــران بيشــتر
اســت.
وي دربــاره چشــمانداز بــازار بــورس تــا پايــان امســال
گفــت :بســياري از صنايــع بورســي بــه پايينتريــن

ســطح قيمتــي رســيدهاند ،بنابرايــن نميتــوان انتظــار
داشــت كــه ســودآوري ايــن شــركتها و در نتيجــه
قيمــت آنهــا كاهــش بيشــتري داشــته باشــد .معــاون
ناشــران و اعضــاي شــركت بــورس تهــران افــزود:
وضعيــت شــاخصهاي مختلــف اقتصــادي ماننــد
قيمــت نفــت ،كاهــش نــرخ تــورم ،تكنرخــي شــدن
ارز و رشــد اقتصــادي همگــي بــه نفــع رونــق بــازار
ســرمايه اســت.
حســينيمقدم اضافــه كــرد :تاثيــر گشــايشهايي كــه
پــس از برجــام رخ داد ،بــدون درنــگ بــر شــركتها
قابــل مشــاهده نبــود ،امــا بــا گذشــت بيــش از يكســال
تاثيــرات مثبــت آنهــا بــر ســودآوري شــركتها و فــروش
شــركتها درحــال آشــكار شــدن اســت .وي ادامــه داد:
در دوران تحريــم برخــي محصــوالت صادراتــي 10
تــا 11درصــد گرانتــر بــه دســت مصرفكننــدگان
خارجــي ميرســيدند امــا پــس از برجــام ايــن موانــع
صادراتــي برطــرف شــده اســت .معــاون ناشــران و
اعضــاي شــركت بــورس تهــران اضافــه كــرد :همــه
ايــن عوامــل نشــان ميدهــد كــه بــورس بــراي منفــي
شــدن دليلــي نــدارد و بايــد منتظــر رشــد آن تــا پايــان
ســال باشــيم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســتار محمــودی» عصــر امــروز (ســه شــنبه) در
آییــن اختتامیــه شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت بــرق ایــران در محــل دائمــی
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران افــزود:
ســاختار دولتــی و بخشــی از بخــش خصوصــی
کشــور بــا رویکــرد پاســخگویی بــه مســاله
تحریــم مــی نگریســتند امــا امــروز صنعــت بــرق
بایــد بــا تغییــر رویکــرد بــه صــادرات بویــژه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بیندیشــد.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،امــروز بســیاری از موانــع
خارجــی پیــش روی توســعه اقتصــادی کشــور برداشــته
شــده اســت امــا هنــوز بــا موانــع و مشــکالت ذهنــی و
ســاختاری روبروییــم.
محمــودی اضافــه کــرد :امــروز اقتصــاد ایــران اســامی بــه
دلیــل برخــورداری از امنیــت ،منابــع انســانی توانمنــد،
تصمیــم گیــر و کاربلــد ،منابــع طبیعــی غنــی ،ظرفیــت
هــای دانشــی و آموزشــی بــاال و اینکــه مــردم دغدغــه
کشــور خــود را دارنــد ،مــی توانــد شــاهد یــک جهــش
باشــد.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو گفــت :بخــش خصوصــی بایــد بــا
انســجام و شــناخت بیشــتری از ادبیــات بیــن الملــل و
حــدود صــادرات بــرای ارتقــای کیفیــت محصــوالت خــود
بیندیشــد و بدانــد کیفیــت اســت کــه در رقابــت پایــدار
مــی مانــد نــه قیمــت.
محمــودی بیــان داشــت :بخــش بــرق بایــد بــا کمــک
ســندیکای بــرق و بخــش خصوصــی ،گــروه هایــی بــرای
حــل مشــکالت و ارایــه راهــکار تشــکیل دهــد امــا وزارت
نیــرو همــه دولــت نیســت و ســایر دســتگاه هــا نیــز بایــد
همراهــی کننــد.
وی ادامــه داد :بخــش خصوصــی داخلــی بــا وجــود
نــرخ هــای بهــره بــاالی  20درصــدی نمــی توانــد بــا
بخــش خصوصــی خارجــی کــه در تامیــن مالــی خــود از
تســهیالت بــا نــرخ بهــره دو درصــدی اســتفاده مــی کنــد،
رقابــت کنــد.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،همــراه کــردن گمــرک در
واردات برخــی مــواد اولیــه ،حــل مشــکالت بیمــه ای،
تنظیــم سیاســت هــا و مقــررات مناســب و راه حــل هــای
دیپلماتیــک نیــز مــی توانــد بــه صنعــت آب و بــرق بــه

انـرژی

شماره پنجاه شش //هفته آخر آبان هزار و سیصد نود و پنج

حمایت کمیسیون انرژی از
برنامههای تولید نفت

صنعــت بــرق بایــد
بــا تغییــر رویکــرد
گســترش
بــه
صــادرات بیندیشــد
عنــوان یکــی از حلقــه هــای زنجیــر اقتصــاد یــاری برســاند
.
** وجــود ســالیانه  20میلیــارد دالر فرصــت
ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در این نشســت
گفــت :بــرای توســعه صنعــت بــرق اعــم از زیرســاخت
هــای تولیــد ،خطــوط توزیــع و انتقــال و ســایر فعالیــت
هایــی کــه در زمینــه نیازهــای برقــی ســایر بخــش هــا
ماننــد نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،فــوالد و ...انجــام مــی
شــود ،ســالیانه  15میلیــارد دالر و بــرای ســرمایه گــذاری
در صنعــت بــرق پنــج میلیــارد دالر نیــاز اســت.
«هوشــنگ فالحتیــان» اضافــه کــرد :صــادرات کاالهــا و
تجهیــزات ایرانــی بــه بــازار  600میلیــون نفــری منطقــه
و همســایگان نیــز مــی توانــد بیــش از  20میلیــارد دالر
فرصــت کاری بــرای صنعــت بــرق ایــران ایجــاد کنــد.
وی افــزود :در فضــای کنونــی پــس از برجــام ،تمایــل و
انگیــزه زیــادی از ســوی کشــورها و شــرکت هــای مختلــف
خارجــی بــرای حضــور در ایــران وجــود دارد؛ در ایــن
شــرایط بایــد خــود را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی
آمــاده کنیــم.
معــاون وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد بایــد در ایــن فضــا بیــش
از پیــش بازرگانــی خارجــی را آموخــت ،زیــرا فضــای

کســب و کار موجــب تحــول صنعــت بــرق کشــور مــی
شــود.
وی از همــه شــرکت هــای ایرانــی خواســت برنامــه هــای
خــود را همســطح جهانیــان کننــد ،زیــرا عامــل حرکــت
صنعــت در آینــده ،تفکــری همتــراز بــا تفکــر روز جهــان
اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت بــرق ایــران در  45هــزار مترمربــع و  12ســالن
در محــل دایمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران
برپــا شــد.
بــه گفتــه «ماشــاء اهلل تابــع جماعــت» مدیــرکل روابــط
عمومــی وزارت نیــرو ،در ایــن نمایشــگاه  307شــرکت
خارجــی و  378شــرکت داخلــی حضــور داشــتند کــه در
مقایســه بــا نمایشــگاه پانزدهــم  50درصــد رشــد کــرد.
نماینــدگان  21کشــور ماننــد چیــن ،اتریــش ،آلمــان،
ایتالیــا ،فرانســه ،امــارات ،لهســتان ،ژاپــن ،کــره جنوبــی،
فنالنــد ،هنــد و ســوییس بــه تهــران آمدنــد و از نظــر
کیفــی نیــز  20شــرکت دانــش بنیــان بــرای نخســتین
بــار در نمایشــگاه امســال حضــور داشــتند.
ایــن نمایشــگاه عصــر امــروز بــا معرفــی شــرکت هــا و
غرفــه هــای برتــر پــس از چهــار روز فعالیــت بــه کار خــود
پایــان داد.
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نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــران نقــش مهمــی
در تصمیمگیــری اوپــک دارد ،گفــت :کمیســیون
از برنامههــای تولیــد نفتــی و بــه ویــژه صیانــت از
مخــازن تولیــد حمایــت میکنــد.
علــی ادیانــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه
اوپــک نهــاد بینالمللــی تعییــن کننــده قیمــت نفــت
اســت ،گفــت :ایــران نقــش کلیــدی و بســیار موثــری
در ایــن ســازمان دارد البتــه در شــرایط تحریــم بــا
صحنهگردانــی نظــام ســلطه و عربســتان در منطقــه
بخشــی از جایــگاه ایــران در تصمیمســازی اوپــک
تنــزل پیــدا کــرده و عربســتان در منطقــه بخشــی از
جایــگاه ایــران در تصمیمســازی اوپــک تنــزل پیــدا
کــرده بــود ضمــن اینکــه حجــم تولیــد نیــز بــا کاهــش
مواجــه بــود.
نماینــده مــردم قائمشــهر در مجلــس ،اظهــار کــرد :در
حــال حاضــر کــه بــه دوره قبــل از تحریــم برمیگردیــم
عالیــم و شــواهد نشــانگر ایــن اســت کــه ایــران در
تصمیمســازی و تصمیمگیــری اوپــک نقــش دارد و
بــه جایــگاه اولیــهاش برمیگــردد.
ایــن عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس
افــزود :دلیــل ایــن مســأله نیــز نقش ایــران و اثربخشــی
آن در جلســه مشــورتی اخیــر اوپــک در الجزایــر بــود
کــه تصمیــم خوبــی گرفتــه شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه نظــر میرســد اگــر در ایــن
رونــد ســکاندار مذاکــرات نفتــی یعنــی وزیــر نفــت
بــه درســتی نقــش آفرینــی کنــد مــا هــم بــه منافــع
خودمــان بهتــر دســت پیــدا میکنیــم.
ادیانــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــوزه تولیــد
نفتــی در رشــد هســتیم ،گفــت :تصمیمــات منطقــی
و کارشناســی اوپــک بــرای مصــرف کننــده و
تولیدکنندههــای نفــت مفیــد و موثــر خواهــد بــود.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس تأکیــد کــرد:
بنــای کمیســیون حمایــت از برنامههــای تولیــد نفــت
بــه ویــژه مباحــث مربــوط بــه صیانــت از مخــازن تولیــد
مبتنــی بــر داشــتهها و اســتانداردهای علمــی اســت.
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صنــدوق پوشــش ریســک هــای اعتبــاری بــرای
صادرکننــدگان اســت .در بــازار صادراتــی شــریک عمــده
ایــران ،عــراق اســت کــه همــه بــا ریســک هــای موجــود در
ایــن کشــور آشــنایی دارنــد.
تاتــاری بیمــه نامــه خــاص صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی ،ضمانــت نامــه اعتبــار خریــدار و بیمــه نامــه
ســرمایه گــذاری را انــواع بیمــه نامــه هــای میــان مــدت
و بلنــد مــدت دانســت و بــا اشــاره بــه بیمــه نامــه خــاص
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی بیــان کــرد :باتوجــه بــه
اینکــه بــازار اصلــی ایــران عــراق و افغانســتان هســتند،
بــرای ایــن دو بــازار نــرخ حــق بیمــه ســالیانه  1درصــد
و نــرخ حــق بیمــه  6ماهــه  0/5درصــد در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
وی همچنیــن بــه ضمانــت نامــه اعتبــار خریــدار اشــاره کرد
و گفــت :بایــد یــک خطــر اعتبــاری بیــن ایــران و دولــت
طــرف خارجــی وجــود داشــته باشــد تــا صــورت وضعیــت
پیمانــکار ایرانــی بــه دســت کارفرمــا برســد.
نماینــده صنــدوق ضمانــت صــادرات در ادامــه بــا اشــاره
بــه بیمــه نامــه ســرمایه گــذاری اظهــار داشــت :درصورتــی
کــه ســرمایه گــذاران بخواهنــد در قالــب  BOOیــا BOT
کار کننــد ،ریســک هــای سیاســی کار آنهــا تحــت پوشــش
بیمــه نامــه ســرمایه گــذاری قــرار خواهــد گرفــت.
تاتــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :بیمــه
نامــه هــای کوتــاه مــدت نیــز انــواع گوناگونــی دارنــد کــه
وصــول مطالبــات آنهــا تــا  2ســال اســت .بیمــه نامــه
خــاص صــادرات ،بیمــه نامــه کل گــردش صــادرات ،بیمــه
نامــه خریــد دیــن اســناد صادراتــی و بیمــه نامــه بالاثــر
شــدن قــرارداد صادراتــی انــواع بیمــه نامــه هــای کوتــاه
مــدت مــا را تشــکیل مــی دهنــد.
در ادامــه ســعید مهــذب ترابــی ،عضــو علــی البــدل هیــات
مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ضمــن تقدیــر از همــت،
انگیــزش و همراهــی وزارت نیــرو در توســعه صــادرات
صنعــت بــرق تصریــح کــرد :توســعه صــادرات جــزء
مســئولیت هــای وزارت نیــرو نیســت و جــای بانــک توســعه
صــادرات ،وزارت صنعــت معــدن و تجــارت ،ســازمان
توســعه تجــارت و دیگــر ســازمان هــای مرتبــط در ایــن
نشســت خالــی اســت.
وی ادامــه داد :برخــی از امــور مهــم خــارج از اختیــارات
وزارت نیــرو اســت .پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه وزارت
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نیــرو بــا یــک نــگاه مدعیانــه در کنــار ســندیکای صنعــت
بــرق قــرار گیــرد و آنــگاه کســانی بــه نشســت هــای
اینچنینــی دعــوت شــوند کــه قــرار اســت دررابطــه بــا
مشــکالت مــا تصمیــم گیــری کننــد .مــا معتقــد هســتیم
وزارت نیــرو در حــد اختیــارات خــود توانســته پاســخگوی
نیازهــای صنعــت بــرق باشــد.
در ادامــه نشســت علیرضــا کالهــی ،ریاســت هیــات
مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق نیــز بیــان کــرد :صــادرات
درصورتــی اتفــاق مــی افتــد کــه بتوانیــم اوضــاع را بهبــود
دهیــم .مــا مزیــت هــای جــدی در حــوزه هــای مختلــف
داریــم امــا از برخــی کشــورها نظیــر ترکیــه عقــب هســتیم.
علیرضــا کالهــی افــزود :تصــور مــی کنــم در آمــار صــادرات
غیرنفتــی کــه ارائــه مــی دهیــم نوعــی خلــط مبحــث
پیــش آمــده اســت .مــا بــر صــادرات غیرنفتــی خــود
تاکیــد داریــم و ایــن در حالــی اســت کــه بخــش زیــادی از
صــادرات غیرنفتــی مــا شــامل مــواد خــام ازقبیــل فــوالد،
پتروشــیمی ،مــس و  ...اســت .صــادرات غیرنفتــی زمانــی
ارزش پیــدا مــی کنــد کــه صــادرات کار و تولیــد باشــد،
نــه مــواد اولیــه.
در خاتمــه ســتار محمــودی بــه جمــع بندی بحــث پرداخت
و گفــت :زمانــی کــه از بازارهــای جدیــد و صــادرات ســخن
مــی رانیــم ،از عواملــی ماننــد دیپلماســی و سیاســت خارجه
گرفتــه تــا نظــام بانکــی و بیمــه در آن دخیــل هســتند.
موتــور محــرک تمــام ایــن مــوارد تولیدکننــدگان هســتند
و ایــن افــراد هســتند کــه بایــد بــا پیگیــری هــای خــود
الباقــی بخــش هــا را هماهنــگ کننــد.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در ادامــه ســخنان خــود گفــت:
مــا درطــول ســال هــای جنــگ ،بعــد از جنــگ و زمــان

تحریــم حتــی ســاختارهای مــا در نظامــات دولتــی بــه
صــورت ضدتحریــم ترســیم شــد و اکنــون بایــد ایــن نظــام
را بــه ســمت توســعه تجهیــزات داخلــی ،بــازار و صــادرات
برگردانیــم کــه در ایــن راســتا توانمنــدی هــای وزارت نیــرو
کافــی نیســت و بــه همراهــی ســایر دســتگاه هــای مرتبــط
نیــاز اســت.
وی همچنیــن موفقیــت امکانــات صنــدوق ضمانــت
صــادرات را در گــروی بــه کار گیــری آنهــا و اعتمــاد بخــش
خصوصــی دانســت و درخصــوص مســائل و مشــکالت
صــادرات کشــور گفــت :مــی بایســت مســائل مطــرح شــده،
در جلســات مشــترک بــا وزارت دارایــی ،بانــک مرکــزی و
ســایر ارگان هــا بــه صــورت دســته بنــدی شــده منتقــل
شــود .قطعــا ایــن امــور راه خــود را بــاز خواهنــد کــرد؛
هرچنــد ایــن امــر کمــی زمانبــر باشــد.
وی همچنیــن خواســتار کمیتــه مشــترک وزارت نیــرو بــا
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران شــد تــا از طریــق ایــن
کمیتــه درجهــت یافتــن راهکارهــای مناســب بــرای حــل
مشــکالت صــادرات حرکــت صــورت گیــرد.
محمــودی تاکیــد کــرد :بایــد بــا پیگیــری درجهــت حــل
مشــکالت گام برداشــت .حتــی اگــر ســاالنه دو مشــکل
صنعــت بــرق حــل شــود ،بــه تدریــج بــه نتیجــه مــورد نظر
خواهیــم رســید .بــه نظــر مــی رســد بهتــر اســت بخــش
خصوصــی و ســندیکای بــرق بــا همیــن نــگاه علمــی بــازار
را بــه صــورت بلندمــدت بســنجند و بــه دنبــال ســیر شــدن
کوتــاه مــدت و موقتــی بنــگاه هــای فعــال در صنعــت بــرق
نباشــند.

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب از
مذاکــره بــا شــرکت بریتیــش پترلیــوم انگلیــس بــرای
توســعه برخــی از میادیــن بــزرگ نفتــی ایــران در حــوزه
مناطــق نفتخیــز جنــوب خبــر داد.
بیــژن عالیپــور امــروز در گفتوگــو بــا مهــر بــا بیــان
اینکــه بــر اســاس دســتور وزیــر نفــت ،توســعه چهــار
میــدان نفتــی شــامل کرنــج ،پارســی ،رگ ســفید و
شــادگان بــه شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
واگــذار شــده اســت ،گفــت :بــر ایــن اســاس مذاکــرات بــا
شــرکتهای داخلــی و بینالمللــی بــه منظــور شناســایی
آنهــا و در نهایــت برگــزاری مناقصــات توســعهای ایــن
چهــار میــدان آغــاز شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تاکنــون دربــاره بــار مالی
توســعه ایــن چهــار میــدان بــرآوردی انجــام گرفته اســت؟
تصریــح کــرد :هماکنــون در حــال ارزیابــی توســعه ایــن
چهــار میــدان نفتــی بــوده و بــرآورد دقیقــی در خصــوص
بــار مالــی بــه طــور دقیــق اجــام نگرفتــه اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه مهمتریــن محــور
بــرای توســعه ایــن چهــار میــدان نفتــی ،افزایــش ضریــب
بازیافــت اســت ،اظهــار داشــت :بــر ایــن اســاس تاکنــون
مذاکراتــی بــا شــرکت بریتیــش پترلیــوم انگلیــس و چنــد
شــرکت دیگــر اروپایــی انجــام گرفتــه اســت.
عالیپــور ،مهمتریــن محــور مذاکــرات انجــام شــده بــا
شــرکت بریتیــش پترلیــوم را اســتفاده از فناوریهــای
جدیــد بــه ویــژه در حــوزه افزایــش ضریــب بازیافــت از
میادیــن نفتــی عنــوان کــرد و گفــت :بــا وجــود انجــام
مذاکــرات متعــدد ،تاکنــون قــرارداد یــا تفاهمنامــه بــا
ایــن شــرکت انگلیســی بــرای توســعه میــدان خــاص
انجــام نگرفتــه اســت.

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
خاطرنشــان کــرد :یکــی از مهمتریــن محورهــای
توســعه ایــن چهــار میــدان نفتــی ،انجــام تمامــی
مراحــل توســعه ،انتقــال ،نمکزدایــی و تولیــد بــا
اســتفاده از آخریــن تکنولوژیهــای روز جهــان
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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سرمــایــه مــالی
کتــاب «ســرمایه مالــی» کــه کارل کائوتســکی ،مشــهور بــه «پــاپ مارکسیســم» آن را «تکملــه جلدهــای دوم و ســوم ســرمایه» خوانــده و
«اوتــو باوئــر» از مفســران بــزرگ آثــار مارکــس ،بــا صراحــت بیشــتری آن را «جلــد چهــارم ســرمایه مارکــس» نــام نهــاده اســت .والدیمیــر
لنیــن از طریــق کتــاب «امپریالیســم و اقتصــاد جهانــی» نیــکالی بوخاریــن ،بــا ســرمایه مالــی آشــنا شــد و او هــم ،بــه احتمــال زیــاد ،متاثــر
از عنــوان و محتــوای ایــن کتــاب ،عنــوان نامدارتریــن و موثرتریــن کتابــش را گذاشــت «امپریالیســم :باالتریــن مرحلــه ســرمایهداری».
«ســرمایه مالــی» از آغــاز قــرن بیســتم تاکنــون مهمتریــن و تاثیرگذارتریــن متــن اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی بــوده اســت .ایــن کتــاب
ســرآغاز بزرگتریــن بازاندیشــی در نقــد اقتصــاد سیاســی کاپیتالیســتی اســت کــه حــوزه تاثیــرش از جنبــش جهانــی چــپ فراتــر رفتــه و
حتــی کینزینهــای جدیــد ،تحــوالت دو دهــه اخیــر در اقتصــاد جهانــی و بحرانهــای مالــی  1997بــه بعــد را در پرتــو ایــن متــن تفســیر
کردهانــد.
کتــاب «ســرمایه مالــی» بــر یــک نظریــه بنیانــی اســتوار اســت :ســرمایهداری در جریــال تحولــش ،از تولیــد کاال فراتــر م ـیرود و بــه
امکانهایــی تــازه بــرای ارزشافزایــی و ســودآفرینی دســت مییابــد .ایــن تحــول ،ســرمایه صنعتــی و ســرمایه تجــاری را منقــاد ســرمایه
پولــی میکنــد و محصــول نهایــی ایــن تحــوالت ،صورتبنــدی تــازهای در ســرمایهداری یــا همانــا «ســرمایه مالــی» اســت .هیلفردینــگ
بــرای توضیــح دادن ایــن تحــول ،همــه پرســشها را در قالــب ســه مبحــث کلــی مطــرح میکنــد و میکوشــد کار ناتمــام مارکــس و
انگلــس را در زمینــه نظریــه اقتصــادی توضیــح دهــد و فرجامــی دیگــر بــرای نظــام ســرمایهداری ترســیم کنــد کــه جوهــرش همــان اســت
کــه مارکــس گفتــه ،امــا ســیمای بیرون ـیاش چیــز دیگریســت؛ و دســت بــر قضــا همــان بخشــی کــه هیلفردینــگ بــر نظریــات مارکــس و
انگلــس افــزود ،محــرک تحوالتــی مهــم در حــوزه نظــر و عمــل پیــروان مارکــس از اوایــل قــرن بیســتم تاکنــون شــده اســت.
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