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 2توصیه برای ما و 3نکته درباره
آینده بازار انرژی
رضاپدیدار

 -1دوری از شــتابزدگی در تحلیلهــا :اثرگــذاری فرایندهــای سیاســی
درزمینــهٔ انــرژی بــ ه ویــژه نفــت مســئلهای انکارناپذیــر اســت درنتیجــه
پیــروزی دونالــد ترامــپ ،نامــزد جمهــوری خواهــان در انتخابات اخیر ریاســت
جمهــوری ایاالتمتحــده امریــکا بیتأثیــر در ایــن زمینــه نیســت امــا بایــد
در تحلیــل آن ،شــتابزده عمــل نکــرد و ســرفصلهای جداگانــهای بــرای
آن قائــل شــد .متأســفانه ایــن اصــل مهــم در تحلیلهــای مــا از موفقیــت
ترامــپ و برنامههایــی کــه او در کارزار انتخابــات مطــرح میکــرد رعایــت
نشــد و بســیاری از داوریهــا شــتابزده و عجوالنــه بــود .مــن معتقــدم
رســانههای مــا در تحلیلهــا بــدون پشــتوانه مطالعــات همهجانبــه عمــل
کردنــد و ایــن رویکردهــای شــتابزده بــه حصــول نتایجــی منجــر شــد کــه
بــه نظــر نمیرســد اثــر واقعــی برجهــان مــا داشــته باشــد.
 -2هوشــمندانه عمــل کنیــم :تبلیغــات انتخاباتــی ترامــپ گویــای ایــن بــود
کــه او بــا توافــق اخیــر ایــران بــا کشــورهای قدرتمنــد جهــان در تضــاد
اســت .ترامــپ ایــن مواضــع را تــا پیــروزی در انتخابــات حفــظ کــرد و
بهقولمعــروف رأی خــودش را جمــع کــرد .در همیــن دوره در رســانههای
مــا نظــرات قطعــی مطــرح شــد کــه اشــتباه بــود و از حفــظ مواضــع تنــد
ترامــپ حکایــت میکــرد .در حــال حاضــر رئیسجمهــور منتخــب امریــکا
در مســیر تشــکیل کابینــه ،تعییــن وزرا و تحویــل کاخ ســفید قرارگرفتــه
اســت و اظهــارات اخیــر او متفــاوت از شــعارهای انتخاباتــی اوســت .ایــن
نشــان میدهــد بهعنــوان یــک کشــور اثرپذیــر از سیاســتهای امریــکا
بایــد هوشــمندانه رفتــار کنیــم.
 -3اوپــک و تــاش بــرای کاهــش اثرگــذاری سیاســت بــر ایــن ســازمان:
در ایــران هــر رویکــرد اقتصــادی مــا پیشزمینــهای سیاســی را یــدک
میکشــد و ضریــب ورود سیاســت بــه اقتصــاد در ایــران در مقایســه بــا
کشــورهای مثــل مــا بســیار باالســت و حــوزه انــرژی بهطورکلــی در جهــان
مســتثنا از ایــن مســئله نیســت .ادامــه در صفحــه 4

ایران به منشور جهانی انرژی پیوست
در ســفر وزیــر نیــرو بــه ژاپــن ،ســند الحــاق ایــران منشــور
جهانــی انــرژی توســط حمیــد چیتچیــان امضــا شــد و ایــران
بــه طــور رســمی بــه جمــع کشــورهای عضــو در منشــور جهانــی
انــرژی پیوســت.
بــهگــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،در آییــن امضــای
ایــن ســند کــه امــروز (جمعــه) در پیشافتتاحیــه اجــاس بیســت و هفتــم
ایــن منشــور بــا حضــور راســناک ،دبیــرکل منشــور جهانــی انرژی«،فومیــو
کیشــیدا» وزیــر امــور خارجــه ژاپــن و نماینــدگان کشــورهای عضــو در
منشــور جهانــی انــرژی برگــزار شــد ،وزیــر نیــرو ســند نهایــی کنفرانــس
وزارتــی «الهــه »۲در زمینــه منشــور بینالمللــی انــرژی را امضــا کــرد.
هــدف عمــده منشــور بینالمللــی انــرژی ،انعــکاس بهتــر واقعیتهــای
جدیــد بخــش انــرژی بــه خصــوص رشــد انــرژی در کشــورهای در حــال
توســعه و همــکاری کشــورهای شــرکت کننــده جهــت توســعه و ایجــاد
ظرفیتهــای جدیــد ،و همچنیــن مقابلــه بــا چالشهــای مشــترک در
بخــش انــرژی ذکــر شــده اســت.
\کنفرانــس وزارتــی «الهــه  »۲درخصــوص منشــور بیــن المللــی انــرژی در

ســال  ۲۰۱۵در الهــه برگــزار شــد تــا منشــور بینالمللــی انــرژی را بــه
عنــوان منشــور بــه روز شــده انــرژی اروپــا تصویــب کنــد .در کنفرانــس،
نماینــدگان بلنــد پایــه کشــورهای امضاکننــده منشــور انــرژی اروپــا در
ســال  ۱۹۹۱و همچنیــن نماینــدگان بلندپایــه دولتهــای پیوســته بــه
منشــور ،منشــور بینالمللــی انــرژی را امضــا کــرده یــا موافقــت خــود را
بــا آن اعــام کردنــد.
عــاوه بــر ایــران ،امــروز کشــورهای دیگــری از همچــون عــراق و کامبــوج،
گواتمــاال ،اتحادیــه کشــورهای مرکــزی آفریقــا نیــز ایــن ســند را امــروز
امضــا کردنــد.
در حاشــیه ایــن دیــدار وزیــر نیــرو ،پیــام روحانــی ،رییسجمهــوری
اســامی ایــران بــرای دعــوت شــینزو آبــه نخســتوزیر ژاپــن را بــرای
ســفر بــه تهــران بــه وزیــر امــور خارجــه ژاپــن ابــاغ کــرد.
معاهــده منشــور انــرژی بــا هــدف آزادســازی فزاینــده تجــارت بیــن المللــی
انــرژی و اصــل پرهیــز از اعمــال تبیــض در تجــارت بیــن المللــی انــرژی ،در
ســال  ١٩٩١در کنفرانــس الهــه میــان کشــورهای عضــو امضــا شــد؛ هــم
اکنــون  ٥٣کشــور عضــو منشــور انــرژی هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ایــران بــه منشــور جهانــی انــرژی پیوســت
در ســفر وزیــر نیــرو بــه ژاپــن ،ســند الحــاق ایــران

منشــور جهانــی انــرژی توســط حمیــد چیتچیــان

صنــدوق ضمانــت صــادرات و دوری از
رســالت اصلــی صنــدوق ضمانــت صــادرات

اساســا بــرای حمایــت از صــادرات غیرنفتــی شــکل
گرفتــه اســت امــا مشــروح خبــر

ایــران و اندونــزی خواســتار توســعه
امضــا شــد مشــروح خبــر
همــکاری هــای دو جانبــه در بخــش نفــت،
گاز و پتروشــیمی شــدند کواالالمپــور – ایرنــا
ـی ها را
ـی خارجــــ
ـای ایرانــ
ـرکت هـ
شـ
– ‹محمــود واعظــی› وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
ـی کننددبیــر کل
ـوت مــ
ـارکت دعـ
به مشـــ
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انـرژی

اخبار کوتاه
ـز
ـران و مركـ
ـكاري ايـ
ـم همـ
ـت تفاهـ
يادداشـ
تجــارت بينالملــل مشــروح خبــر

حبیــباهلل بیطــرف وزیــر اســبق نیــرو از
پروژههــای نیمهتمــام میگویــد .پروژههایــی
کــه بــه گفتــه او در دولــت نهــم و دهــم مشــروح

اشــاره بــه گــزارش وزیــر نفــت از انعقــاد قــرارداد
بــا شــرکت توتــال بــرای اجــرای فــاز  11پــارس
جنوبــی مشــروح خبــر

مالــی و جــذب ســرمایهگذاری بــرای پروژههــای
توســعهای ایــران در لنــدن برگــزار میشــود.

ـی
ـلف نفتـ
ـورس  /اوراق سـ
ـام در بـ
ـت خـ
نفـ
در راه اســت مشــروح خبــر
ـی
ـرای بررسـ
ـی بـ
ـی پـ
ـی بـ
ـرکت انگلیسـ
شـ
شــرایط ورود بــه صنعــت نفــت ایــران
ـکیل داد .مشــروح خبــر
ـی تشـ
ـه اجرایـ
کمیتـ

 ۱۰شــرکت کرواســی آمــاده مشــارکت در
ـران شـ
ـت ایـ
ـت نفـ
صنعـ
ـدند مشــروح خبــر تشــکیل کارگروهــی مشــترک بیــن ایــران،
چیــن و هلنــد بــرای بررســی پروژههــای
در انتظــار بحــران بــزرگ در ســال ۲۰۱۹
بخــش انــرژی در ایــران مشــروح خبــر

فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه ورود اطالعــات و رئیــس ایرانــی کمیســیون مشــترک مشــروح خبــر
شــرکت هــای توتــال و شــل بــه پــروژه صــادرات مشــروح خبــر
ـه
ـول بلوکـ
ـادرات گاز /پـ
ـرکت صـ
ـال شـ
انحـ
گاز ایــران بــه عمــان مشــروح خبــر
ـم مشــروح خبــر
ـت نداریـ
ـده نفـ
بازگشــت غــول نفتــی دانمــارک بــه شـ
ـی مواجه ایــران دور جدیــد گفتگوهــای مدیــران
ـش اساسـ
ـا دو چالـ
ـرق بـ
ـت بـ
صنعـ
شــرکتهای نفتــی ایــران و دانمــارک بــا ســفر ایــران در حــال ارزیابــی پیشــنهاد اوپــک
ـتعضو هیئت مدیــره فدراســیون صــادرات انرژی
اسـ
ـت مشــروح خبــر
ـد اسـ
ـش تولیـ
ـرای کاهـ
و رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت یــک هیــات نفتــی دانمارکــی بــه تهرانمشــروح بـ
بــرق کشــور بــا بیــان اینکــه قیمــت تمــام شــده در خبــر
ـای نفتی»
ـق قراردادهـ
ـت تطبیـ
ـای «هیئـ
اعضـ
صنعــت بــرق باالســت مشــروح خبــر
ـه بــا امضــای رئیــس جمهــوری منصــوب
ـد بـ
ـی عالقمنـ
ـی و داخلـ
ـرکت خارجـ
 ۶۱شـ
ـتند مدیــر شــدند .مشــروح خبــر
ـز هسـ
ـق نفتخیـ
ـا مناطـ
ـکاری بـ
بخــش خصوصــی را بــه میــدان بیاورنــد همـ
امــور فنــی شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز
جنــوب گفــت ۶۱ :شــرکت خارجــی و داخلــی
عالقمنــد مشــروح خبــر
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صــادرات خدمــات بــه عــراق بــه حداقــل
رســيد مشــروح خبــر
ـروژه انتقال
ـاز پـ
ـورد نیـ
ـراق آالت مـ
ـری یـ
بارگیـ
ـران مشــروح خبر
ـه ایـ
ـتان بـ
ـرق ارمنسـ
بـ
ـاخت
ـرح سـ
ـرای طـ
ـوز اجـ
ـاد مجـ
ـورای اقتصـ
شـ
ـاال
ـازده بـ
ـا بـ
ـی بـ
ـیکل ترکیبـ
ـای سـ
ـروگاه هـ
نیـ
را صــادر کردمشــروح خبــر

ـرق
ـروی بـ
ـع نیـ
ـرکت توزیـ
ـد شـ
ـل جدیـ
مدیرعامـ
ـه
ـت بـ
ـرای بازگشـ
ـه ای بـ
ـا :عجلـ
ـی ایتالیـ
انـ
تهــران منصــوب شــد مشــروح خبــر
ـم مشــروح خبــر
ـران نداریـ
ایـ

خبــر
گردهمایــی فعــاالن اقتصــادی بخــش
قــرارداد بــا توتــال در راســتای اقتصــاد خصوصــی ایــران و انگلیــس در لنــدن
خبــر
ـت معــاون اول رئیــس جمهــور بــا نخســتین نشســت تجــاری بــا هــدف تامیــن
ـی اسـ
مقاومتـ

ـران
ـن در ایـ
ـان پاییـ
ـروگاه راندمـ
ـاخت نیـ
سـ
ـد مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی
ـوع شـ
ممنـ

تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــا تشــریح ضوابــط
جدیدمشــروح خبــر

پاالیشــگاههای نفــت هنــد 2.55 ،میلیــارد
دالر بــه ایــران بدهــکار هســتند مشــروح

مشــروح خبــر

وزن ایــران و عــراق در اوپــک ســنگینتر
شــد مشــروح خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
شــرکت هــای هنــدی تــا ژانویــه قــرارداد بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
توســعه میــدان فــرزاد ب را نهایــی شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
میکننــد مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد
مذاکــرات بــا وزیــر نفــت بــرای عرضــه
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صادرات گاز به عمان به
پیمانکاران ایرانی واگذار
شود

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی:

شرکت های ایرانـی
خارجـــی ها را به
مشــارکت دعوت
مـی کنند

دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره
بــه ورود شــرکت هــای توتــال و شــل بــه پــروژه
صــادرات گاز ایــران بــه عمــان گفــت :در حالــی
چنــد روز پیــش مســئوالن شــرکت ملــی صــادرات
گاز نشســتی را بــا شــرکت هــای توتــال و شــل
بــرای ایــن پــروژه برگــزار کردنــد کــه بخــش
خصوصــی آمادگــی خــود را بــرای اجــرای ایــن
پــروژه بــه وزارت نفــت اعــام کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون صــادرات انــرژی،
حمیدرضــا صالحــی ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار
داشــت :اجــرای پــروژه صــادرات گاز ایــران بــه عمــان
بــه لحــاظ فنــی ،چنــدان دشــوار نیســت و پیمانــکاران
ایرانــی و بخــش خصوصــی کشــورمان مــی تواننــد ایــن
پــروژه را اجــرا کننــد و بنابرایــن ضرورتــی بــرای ورود
شــرکت هــای توتــال و شــل بــه ایــن پــروژه وجــود نــدارد
و شــرکت هــای ایرانــی ،مــی تواننــد بــرای اجــرای ایــن
پــروژه شــرکت هــای خارجــی را بــه مشــارکت و همــکاری
دعــوت کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در رابطــه بــا پــروژه صــادرات گاز بــه
عمــان فقــط تامیــن منابــع مالــی مهــم اســت ،گفــت :البته

انـرژی

شماره پنجاه هشت //هفته دوم آذر هزار و سیصد نود و پنج

از آنجــا کــه در ایــن پــروژه بحــث انتقــال انــرژی مطــرح
اســت ،بخــش خصوصــی و پیمانــکاران ایرانــی در جــای
خــود مــی تواننــد بــرای پــروژه فاینانــس مالــی بیاورنــد و
همچنیــن مــی تواننــد بــا ســرمایه گــذاران عمانــی در ایــن
زمینــه مشــارکت کننــد و بنابرایــن نیــازی وجــود نــدارد
کــه کشــورمان در رابطــه بــا ایــن پــروژه از شــل و توتــال
کمــک بخواهــد.
صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه صــادرات گاز بــه
عمــان آنچنــان بــزرگ هــم نیســت ،عنــوان کــرد :قطعــا
بخــش خصوصــی کشــورمان قــادر بــه انجــام ایــن پــروژه
اســت و در زمینــه تجهیــزات الزم بــرای ایــن موضــوع هــم
مــی توانــد از امکانــات شــرکت هــای خارجــی بــه صــورت
اســتیجاری اســتفاده کنــد و در مجمــوع فرصــت خوبــی
بــرای شــرکت هــای ایرانــی اســت کــه ایــن کار را انجــام
دهنــد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه
انتقــال انــرژی بــه کشــورهای همســایه از موضوعاتــی
اســت کــه در ایــن فدراســیون دنبــال مــی شــود ،گفــت:
در همیــن رابطــه در حــال تشــکیل کنسرســیوم هایــی در
فدراســیون صــادرات انــرژی هســتیم تــا بتوانیــم پــروژه
هــای صــادرات انــرژی را در کشــورهای همســایه انجــام

دهیــم و پــروژه هایــی را بــه اجــرا برســانیم کــه بــه لحــاظ
ملــی و اقتصــادی هــم بــرای کشــورمان و هــم بــرای بنــگاه
هــا خــوب و مفیــد باشــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه فدراســیون صــادرات انــرژی
آمادگــی خــود را بــرای اجــرای پــروژه صــادرات گاز بــه
عمــان بــه وزارت نفــت اعــام کــرده اســت ،اظهــار داشــت:
اســتدالل مســئوالن وزارت نفــت در مــورد وارد کــردن
شــرکت هــای توتــال و شــل بــه پــروژه صــادرات گاز
بــه عمــان ایــن اســت کــه شــرکت هــای ایرانــی توانایــی
مالــی انجــام چنیــن پــروژه هایــی را ندارنــد و ایــن در
حالــی اســت کــه هزینــه اجــرای ایــن پــروژه بیــش از یــک
میلیــارد دالر تخمیــن زده مــی شــود و بخــش خصوصــی
کشــورمان مــی توانــد ایــن هزینــه هــا را تامیــن کنــد.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران خاطرنشــان کــرد:
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه هــر جــا کــه
بحــث صــادرات انــرژی مطــرح باشــد ،ســرمایه گــذاران
هــم مشــارکت مــی کننــد و در عیــن حــال بخــش
خصوصــی هــم در رابطــه بــا مســایل مالــی ایــن پــروژه راه
حــل هایــی اندیشــیده و حتــی از ســرمایه گــذاران عمانــی
در ایــن زمینــه کمــک گرفتــه اســت و آنهــا هــم بــرای
مشــارکت در ایــن پــروژه اعــام آمادگــی کــرده انــد.
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يادداشت تفاهم همكاري ايران و مركز
تجارت بينالملل

ســازمان توســعه تجــارت ايــران و مركــز تجــارت
بينالملــل ()International Trade Center
يادداشــت تفاهــم همــكاري امضــا كردنــد.
ايــن تفاهمنامــه در حاشــيه برگــزاري يازدهميــن كنفرانــس
جهانــي ســازمانهاي توســعه تجــارت ( )TPOsدر شــهر
مراكــش بــه امضــاي «مجتبــي خســروتاج» قائممقــام
وزيــر صنعــت و رييــسكل ســازمان توســعه تجــارت
ايــران و «آرانچــا گونزالــس» مديــر اجرايــي مركــز تجــارت
بينالملــل رســيد .ايــن يادداشــت تفاهــم بــا هــدف
همكاريهــاي مشــترك در حــوزه تدويــن راهبــرد ملــي
صــادرات ،مطالعــه تطبيقــي عملكــرد و فعاليتهــاي ســازمان
توســعه تجــارت ايــران بــا ســازمانهاي مشــابه در جهــان،
برنامهريــزي و اجــراي دورههــاي آموزشــي كاربــردي بــراي
رايزنــان بازرگانــي ايــران در بازارهــاي هــدف ،ظرفيتســازي
بنگاههــاي كوچــك و متوســط منتخــب در حــوزه تحليــل
بــازار و هــوش تجــاري و همچنيــن توســعه همكاريهــاي
مشــترك اطالعرســاني و آمــوزش تجــاري منعقــد شــده
اســت.
پيشبينــي ميشــود ،گســترش همــكاري ايــران بــا مركــز
تجــارت بينالملــل ( )ITCكــه نهــاد تخصصــي ســازمان
ملــل بــراي همكاريهــاي فنــي بــا كشــورهاي در حــال
توســعه جهــان در زمينــه گســترش تجــارت بــه شــمار
مـيرود ،نقــش موثــري در شــناخت از بازارهــاي جهانــي كاال
و خدمــات و بهرهگيــري از تجربيــات كشــورهاي موفــق در
توســعه تجــارت خارجــي كشــورمان ايفــا كنــد .يازدهميــن
كنفرانــس جهانــي ســازمانهاي توســعه تجــارت كشــورهاي
مختلــف دنيــا بــا حضــور بيــش از  150نماينــده از سراســر
جهــان  4و  5آذرمــاه جــاري در شــهر مراكــش برگــزار شــد.
در ايــن گردهمايــي مجتبــي خســروتاج رييــس ســازمان
توســعه تجــارت دربــاره موانــع و راهكارهــاي ورود بــه زنجيره
ارزش جهانــي كاال و خدمــات ســخنراني كــرد .وي همچنيــن
در حاشــيه ايــن مراســم ديدارهــاي دوجانبهيــي نيــز بــراي
توســعه روابــط و بررســي زمينههــاي همكاريهــاي
مشــترك بــا روســاي ســازمانهاي توســعه تجــارت
كشــورهاي ســوييس ،اســپانيا ،كانــادا ،اســتراليا و مالــزي
داشــت.
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 2توصیه برای ما و 3نکته درباره
آینده بازار انرژی

بــا توجــه بــه اقدامــات انجامشــده در آخریــن اجــاس
اوپــک در الجزایــر میتــوان گفــت کــه اعضــای اوپــک
متوجــه شــدند کــه اثرپذیــری اعضــای ایــن ســازمان از
سیاس ـتها چقــدر بــه شــکنندگی اقتصــادی آن کمــک
میکنــد و بــه همیــن دلیــل تــاش میکننــد ایــن
ســازمان را بــه روشهایــی مجهــز کننــد کــه عارضههــای
ناشــی از پیــروزی ترامــپ و البتــه سیاس ـتهای مــوردی
و منطقــهای اعضــای اوپکــی و غیــر اوپکــی بــر بــازار
انــرژی بــه کمتریــن میــزان ممکــن برســد .تصــور
میکنــم نشســتهای کارشناســی برگزارشــده در هفتــه
گذشــته باعــث ایجــاد همگرایــی اولیــه در اوپــک شــده
اســت هرچنــد نظــرات ایــران در ایــن نشسـتها صــد در
صــد تأمیــن نشــده اســت .ایــن امیــد وجــود دارد کــه این
همگرایــی و رســیدن بــه توافــق اصلــی باعــث تثبیــت
شــرایط متزلــزل اوپــک شــود و درنهایــت بــه دورنمایــی
نســبتاً تضمینکننــده بــرای قیمــت نفــت بینجامــد.
زمینــه افزایــش درآمــد نفتــی کشــورهای اوپکــی و غیــر

اوپکــی کــه خودشــان را بــه اوپــک نزدیــک کردنــد بــا
ایــن توافــق فراهــم میشــود.
 -4شــرایط سیاســی آمریــکا و رویکــرد رئیسجمهــور
جدیــد ایــن کشــور اثــر تعیینکننــدهای در فراینــد
شــکلگیری توافــق اوپکیهــا نــدارد .در حــال حاضــر
روســیه هــم کــه  46تــا  48درصــد از درآمــد آن حاصل از
فــروش نفــت اســت ،تــاش میکنــد بــه اوپــک نزدیــک
شــود تــا در طــرح تثبیــت تولیــد نفــت یــا فریــز نفتــی
بــه شــرایط تضمینکننــده ازنظــر قیمــت نفــت برســد.
بســیاری از کارشناســان در ده روز گذشــته اعــام کردنــد
کــه ایــن ثبــات در اوپــک فــارغ از انتخابــات آمریــکا و
اثراتــش میتوانــد قیمــت نفــت را بــاالی بشــکهای 50
دالر نگــه دارد .اگــر طــرح فریــز نفتــی اجــرا شــود ،یعنــی
تولیــد نفــت عربســتان  500هــزار بشــکه کاهــش یابــد و
دیگــر کشــورهای تولیدکننــده نفــت ،تولیــد را  4تــا 4.5
درصــد کاهــش دهنــد ،در دل اوپــک بــه کاهــش 1.2
میلیــون بشــکهای نفــت میرســیم و بــا کاهــش  500تــا
 600هــزار بشــکهای تولیــد نفــت روســیه درمجمــوع بــه
کاهــش دو میلیــون بشــکهای در تولیــد نفــت میرســیم
کــه میتوانــد قیمــت نفــت را فراتــر از  55دالر بــرای
ماههــای آینــده تثبیــت کنــد.
 -5در حــال حاضــر و دســتکم تــا شــش مــاه آینــده
رئیسجمهــور منتخــب امریــکا اثــری بــر بــازار انــرژی
نــدارد .پــس از گذشــت شــش مــاه در شــرایطی کــه
ترامــپ بخواهــد میــزان تولیــد نفــت خــام امریــکا را
افزایــش دهــد ،میتــوان گفــت کــه بــازار انــرژی از ایــن
انتخــاب مــردم آمریــکا متأثــر میشــود .امریــکا در حــال
حاضــر  7.5میلیــون بشــکه در روز تولیــد میکنــد و
از ســوی دیگــر بخــش عمــدهای از نیــازش را از کانــادا،
مکزیــک ،عربســتان و عــراق تأمیــن میکنــد .اگــر ایــن
کشــور تولیــد نفــت را  2میلیــون بشــکه افزایــش دهــد
و بــه  9.5میلیــون بشــکه برســاند بهطــور حتــم اثراتــی
بــر قیمــت نفــت خواهــد گذاشــت بــه ایــن دلیــل کــه
وارداتــش را از خاورمیانــه کاهــش میدهــد .هرچنــد
بــه نظــر مــن ایــن اثرگــذاری هــم کوتاهمــدت اســت و
ممکــن اســت از  5تــا  10درصــد بــر قیمــت نفــت در
بــازار انــرژی ســال آینــده اثــر بگــذارد.
عضو شورای سیاستگذاریIPC

انـرژی

شماره پنجاه هشت //هفته دوم آذر هزار و سیصد نود و پنج

4

 ۱۰شرکت کرواسی آماده مشارکت در صنعت نفت ایران
شدند

معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه مذاکــرات جدیــد نفتــی
ایــران و کرواســی ،اعــام کــرد :بیــش از  ۱۰شــرکت نفتــی
کــروات ،خواســتار ارائــه خدمــات بــه پاالیشــگاهها و شــبکه
خطــوط لولــه نفــت و گاز ایــران شــدهاند.
امیرحســین زمانینیــا در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره
مذاکــرات اخیــر ایــران و کرواســی بــه منظــور توســعه
همکاریهــا در صنایــع نفــت و گاز ،گفــت :بــه تازگــی
دور جدیــد گفتگوهــا بــا ســفیر کرواســی و نماینــدگان ۱۰
شــرکت نفتــی ایــن کشــور اروپایــی ،در تهــران انجــام شــده
اســت.
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت بــا تاکیــد
بــر اینکــه ایــران محدودیتــی بــرای توســعه همکاریهــا
بــا کرواســی و شــرکتهای کــروات در صنایــع نفــت ،گاز
و پتروشــیمی نــدارد ،تصریــح کــرد :شــرکتهای کرواســی
بیشــتر خواســتار ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت
نفــت و گاز ایــران هســتند.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه پیشــنهاد شــرکتهای
کرواســی بــه منظــور ارائــه خدمــات تعمیــرات و نگهــداری
در صنعــت نفــت و گاز ،اظهــار داشــت :انجــام تعمیــرات در

در انتظار بحران بزرگ در سال
۲۰۱۹
تحلیلگــران پیشبینــی کردنــد :بــا توجــه بــه کاهــش
ی در پروژههــای جدیــد نفتــی ،عرضــه ایــن
ســرمایهگذار 
کاال در ســال  ٢٠١٩میــادی بــه شــدت بــا بحــران روب ـهرو
میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،روزنامــه تلگــراف نوشــت :تحلیلگــران
موسســه تحقیقاتــی برکلــی هشــدار دادهانــد کــه بــا توجــه
بــه افــت قیمتهــای جهانــی نفــت و کاهــش شــدید
ی در ایــن بخــش ،احتمــال بحــران عرضــه
ســرمایهگذار 
نفــت در ســال  ٢٠٠٩میــادی وجــود دارد.
ایــن تحلیلگــران اعــام کردهانــد کــه تأخیــر و لغــو

بخــش کشــتیهای نفتکــش ،خطــوط لولــه نفــت و گاز
و پاالیشــگاههای نفــت و گاز ،از مهمتریــن پیشــنهادهای
شــرکتهای کرواســی در نشســت مشــترک بــوده اســت.
زمانینیــا بــا بیــان اینکــه پیشــنهادهای شــرکتهای
کرواســی بــه بخشهــای تخصصــی صنعــت نفــت و حتــی
بخشخصوصــی کشــور ارائــه شــده اســت ،تاکیــد کــرد:
زمینــه توســعه همکاریهــا بــا شــرکتهای صاحــب دانــش
و معتبــر کرواســی در صنعــت نفــت ایــران وجــود دارد.
بــه گــزارش مهــر ،درحالــی دور جدیــد گفتگوهــا بیــن
مقامــات وزارت نفــت ایــران و «اســتریبور کیکرتــس»
ســفیر کرواســی در تهــران بــا محــور توســعه همکاریهــای
دوجانبــه انجــام شــده کــه پیشتــر برخــی از مســئوالن
دولتــی کرواســی ،خواســتار واردات نفتخــام و برخــی از
محصــوالت نفــت و پتروشــیمی از ایــران شــده بودنــد.
«دار کوهــرت» ،وزیــر کارآفرینــی و صنایــع کوچک کرواســی
هــم اواســط امســال در ســفری بــه تهــران اعــام کــرده بــود:
کرواســی آمــاده واردات نفتخــام ،گاز ،پلیاتیلــن و ســایر
محصــوالت پتروشــیمی از ایــران اســت.
پروژههــای شــرکتهای بــزرگ نفتــی کــه دچــار بحــران
نقدینگــی شــدهاند بــه ایــن معنــی اســت کــه حجــم تولیــد
ایــن کاال بــرای جبــران کاهــش تولیــد نفــت در میدانهــای
کنونــی و تأمیــن تقاضــای رو بــه افزایــش بــازار کافــی
نخواهــد بــود.
آنهــا انتظــار دارنــد کــه میــزان رشــد تولیــد نفــت در ســال
 ٢٠١٩میــادی بــه کمتریــن میــزان خــود یعنــی یــک
میلیــون و  ٢٠٠هــزار بشــکه در روز برســد.
تحلیلگــران در بیانیـهای اعــام کردنــد :بحــران عرضــه نفــت
در  ٢٠١٩میــادی ممکــن اســت اجتنــاب ناپذیــر باشــد؛
بــا توجــه بــه نوســان قیمتهــا ،عملیاتــی شــدن پروژههــا
بســیار دشــوار شــده اســت.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی نیــز هفتــه گذشــته هشــدار
داد کــه جهــان بــه ســوی شــوک دیگــری پیــش مــیرود
و کمبــود عرضــه ممکــن اســت ســبب رشــد ســریع قیمــت
اوایــل  ٢٠٢٠میــادی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

:عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

صنعت برق با دو
چالش اساســی
مواجـــه است

عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت
بــرق کشــور بــا بیــان اینکــه قیمــت تمــام شــده
در صنعــت بــرق باالســت ،گفــت :قانــون حداکثــر
اســتفاده از تــوان داخلــی بــه درســتی در صنعــت
بــرق اجــرا نمیشــود.
پیــام باقــری در گفــت و گــو بــا فــارس در خصــوص چالــش
هــای اساســی صنعــت بــرق گفــت :صنعــت بــرق از لحــاظ
درونزایــی و برونگرایــی و دانشبنیــان بــودن کامــ ً
ا
منطبــق بــر اهــداف اقتصــاد مقاومتــی اســت،بنابراین در واقــع
میتوانیــم فعــل اقتصــاد مقاومتــی را در صنعــت بــرق کشــور
بــه عنــوان یــک صنعــت پیــشرو صــرف کنیــم.
وی افــزود :امــروز بــا  75هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد
بــرق رتبــه اول در منطقــه و چهــارم در دنیــا را در اختیــار
داریــم و ایــن صنعــت بــا در اختیــار داشــتن فناوریهــا و
اســتانداردهای قابــل قبــول از قابلیــت رقابتپذیــری باالیــی
در عرصــه اقتصــاد برخــوردار اســت.
وی گفــت :ســهم صنعــت بــرق از ایجــاد ارزش افــزوده در کل

صنعــت کشــور حــدود  14.5درصــد اســت کــه عــدد قابــل
توجهــی بــه شــمار مــیرود و از طــرف دیگــر  10درصــد
اشــتغال کشــور در صنعــت بــرق اتفــاق میافتــد و ظرفیــت
بــرای افزایــش ایــن میــزان وجــود دارد.
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  50درصــد تولیــدات
صنعــت بــرق در بخــش خصوصــی اتفــاق میافتــد و در
پایــان برنامــه ششــم بــه  80درصــد خواهــد رســید ،گفــت:
اگــر توانمندیهــای صادراتــی صنعــت بــرق را بررســی کنیــم
در مییابیــم در ســال  94نزدیــک بــه  99درصــد صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور در صنعــت آب و بــرق
اتفــاق افتــاده کــه البتــه بخــش بزرگــی از آن در صنعــت بــرق
بــوده اســت.
وی افــزود :در ایــن ارتبــاط در حــال حاضــر حــدود  3میلیــارد
دالر پــروژه در دســت اجــرا در خــارج از کشــور در جریــان
اســت کــه بــه بیــش از  40کشــور در قارههــای مختلــف
صــادرات صــورت میگیــرد.
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران جــزو  10کشــور برتــر
ســازنده نیــروگاه در دنیــا اســت ،گفــت :صــادرات کاال و
تجهیــزات صنعــت بــرق نســبت بــه آن چیــزی کــه امــروز بــه
عنــوان صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و صــادرات غیــر
نفتــی اتفــاق میافتــد قابلیــت ارتقــا دارد و ظرفیــت بالقــوه
در صنعــت کشــور بســیار بیــش از اینهــا اســت .متأســفانه در
همیــن بخــش واردات کاال و تجهیــزات در ایــن صنعــت بیشــتر
از صــادرات اســت .ایــن مســئله نگرانکننــده اســت البتــه
ایــن رونــد در حــال تغییــر بــه ســمت صــادرات اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امیدواریــم در ســال هــای آینــده و
بــا تحقــق برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه شــاهد صعــودی
بــودن منحنــی صادراتــی و نزولــی بــودن شــاخص واردات
در کشــور باشــیم ،گفــت :قصــد نداریــم واردات را محکــوم
کنیــم چــرا کــه ایــن بخــش نیــز جــزو نیازهــای کشــور اســت.
منظــور ایــن اســت کــه ظرفیــت صادراتــی مــا بیــش از ایــن
اعــدادی اســت کــه بــه آن دســت پیــدا کردهایــم.

میانگیــن شــاخص نســبت دالر بــه حجــم
صــادرات در صنعــت بــرق  8دالر اســت

رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
کشــور ادامــه داد :میانگیــن شــاخص نســبت دالر بــه حجــم
صــادرات در صنعــت کشــور حــدود یــک دالر بــه ازای هــر
کیلوگــرم صــادرات اســت،اما در صنعــت بــرق حــدود  8دالر

انـرژی

شماره پنجاه هشت //هفته دوم آذر هزار و سیصد نود و پنج

بــرای هــر کیلوگــرم اســت .بنابرایــن متوجــه مــی شــویم کــه
صنعــت بــرق یــک صنعــت مبتنــی بــر ایجــاد ارزش افــزوده و
ارزآور اســت .از ای ـنرو تأکیــد بســیار زیــادی بــرای صــادرات
در ایــن بخــش و آمــاده کــردن شــرکتها بــرای اســتفاده از
ظرفیتهــای موجــود صادراتــی وجــود دارد.
باقــری افــزود :بزرگتریــن چالــش پیــشرو بــرای ورود
ن داخلــی بــه عرصــه صــادرات ،بــاال بــودن قیمــت
ســازندگا 
تمــام شــده اســت .ایــن موضــوع دالیــل گوناگونــی دارد بــه
هــر حــال بــا وجــود اینکــه صــادرات شــکل گرفتــه ســطح
رقابتپذیــری مــا پاییــن اســت .در ایــن میــان یکــی از
مســائلی کــه بایــد بــه آن بپردازیــم و آن را رفــع کنیــم رقابتــی
کــردن قیمــت اســت.
وی افــزود :پــس بایــد بدانیــم چــرا قیمــت تمــام شــده در
صنعــت بــرق بــاال اســت ،در واقــع ایــراد اصلــی بــه اقتصــاد
ایــن صنعــت مربــوط میشــود کــه قیمــت تمــام شــده انــرژی
بــرق در کشــور تقریبـاً دو برابــر فــروش آن اســت و تــراز مالــی
همچنــان بــه ســمت منفــی شــدن تمایــل پیــدا میکنــد.
وی ادامــه داد :تغییــر پارادایــم در صنعــت بــرق بســیار
ضــروری و حســاس اســت چــرا کــه ایــن تغییــر پارادایــم یــا
همــان الگــو بایــد هــم در بخــش خصوصــی و هــم در وزارت
نیــرو اتفــاق بیفتــد تــا بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم تــا
تولیدکننــدگان بــه معامــات داخلــی متکــی نباشــند ،ایــن
تغییــر پارادایــم ســبب میشــود فعــاالن صنعــت بــا رکــود
مواجــه شــوند چــرا کــه بخــش بزرگــی از صنعــت بــرق بــه
صــورت مبــادالت دولتــی اداره میشــود.
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
کشــور گفــت :در واقــع ایــن مســئله کــه کارفرمــای اصلــی
وزارت نیــرو اســت یکــی دیگــر از خطاهــای مــا در بخــش
خصوصــی و در بخــش کالن صنعــت بــرق بــه شــمار مــیرود
کــه بــا بــروز مشــکالتی ماننــد تأمیــن منابــع مالــی کــه هــم
در زمــان تحریــم بــه نوعــی و اکنــون نیــز بــا کاهــش قیمــت
نفــت بــه نــوع دیگــر بــا آن روبـهرو هســتیم مســئله بــه تمــام
ســاختار صنعــت بــرق رســوخ میکنــد و بــا رکــودی کــه
اکنــون شــاهد آن هســتیم روب ـهرو خواهیــم شــد.
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســائل باعــث شــده حجــم
بــازار صنعــت بــرق کوچــک شــود ،گفــت :شــرکتها و
کارخانههــای ایرانــی گاهــی تــا یــک چهــارم و یــک دوم
ظرفیــت تولیــدی خــود کار میکننــد ایــن امــر در شــرایطی
اتفــاق میافتــد کــه هزینههــای باالســری ثابــت اســت،پس
قیمــت تمــام شــده بــاال مــیرود و مجموعــه ایــن اتفاقــات
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منجــر بــه تعدیــل نیــرو و کاهــش ضربآهنــگ تولیــد
میشــود .در واقــع در ایــن شــرایط شــرکت تولیــدی مجبــور
خواهــد شــد بــرای حفــظ شــرایط خــود بــه بــازار پــول وارد
شــود و بــرای حــل بخشــی از مشــکالت تعدیــل نیــرو داشــته
باشــد.
عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی افــزود :اگــر
فضــای کســب و کار را بررســی کنیــم خواهیــم دیــد نســبت
بــه گــزارش قبلــی در ایــن زمینــه دو پلــه ســقوط داشــتهایم
و از رتبــه  118بــه  120رســیدهایم کــه البتــه دلیــل ایــن
نــزول کـمکاری در فضــای کســب و کار مــا نبــوده اســت بلکــه
رقبــای مــا بــا ســرعت بیشــتری حرکــت کردهانــد .متأســفانه
قوانیــن حمایتــی بــه درســتی اجــرا نمیشــود.

چالــش ســاختار بانکــی کشــور و بروکراســی
دیوا نســاالری

رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
کشــور ادامــه داد :چالــش دیگــری کــه صنعــت بــرق بــا
آن دســت و پنجــه نــرم میکنــد ســاختار بانکــی کشــور و
بروکراســی دیوانســاالری اســت .همچنیــن بحــث تعرفــه
کاالهــای وارداتــی نیــز بــه ایــن چالــش افــزوده اســت ،قانــون
حداکثــر اســتفاده از تــوان داخــل بــه درســتی اجــرا نمیشــود
و بســیاری از کاالهــای وارداتــی اقالمــی اســت کــه در کشــور
تولیــد میشــود و مــا همچنــان نســبت بــه واردات آن اقــدام
میکنیــم .پــس قیمــت تمــام شــده بــاال دو پیامــد دارد کــه
پیامــد نخســت آن ایــن اســت بــا وجــود اینکــه در حــوزه
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی شــرایط بهتــری نســبت بــه
صــادرات کاال داریــم امــا شــرکتهای صادرکننــده خدمــات
فنــی و مهندســی بــه دلیــل قیمــت تمــام شــده بــاالی
تولیــدات داخــل رغبتــی بــه اســتفاده از ایــن محصــوالت در
پروژههــای خارجــی ندارنــد.
وی افــزود :پیامــد دوم ایــن اســت کــه در حــال حاضــر
برخــی از ســازندگان گرایــش بــه کارهــای تجــاری ،بازرگانــی
و واســطهگری بــا برنــد خــود پیــدا کردهانــد ،یعنــی بــه
جــای اینکــه وارد تولیــد شــوند کاال ،قطعــات منفصلــه و
کاالی ســاخته شــده را بــا برنــد خــود وارد کــرده و بــه فــروش
میرســانند.
بــه گفتــه باقــری ،در واقــع یکــی از دالیلــی کــه قیمــت تمــام
شــده تولیــدات در کشــور را افزایــش میدهــد هزینــه بــاالی
تأمیــن پــول در کشــور اســت کــه ســبب خــروج کشــورها از
حیطــه رقابتپذیــری میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حبیــباهلل بیطــرف وزیــر اســبق نیــرو از پروژههــای
نیمهتمــام میگویــد .پروژههایــی کــه بــه گفتــه او در
دولــت نهــم و دهــم بــه طــور فلــهای و غیرکارشناســی
اســتارت خــورد و اکنــون بــه عنــوان مشــکلی در اقتصــاد
کشــور مطــرح اســت .چراکــه بدهکارانــی از ایــن پروژههــا
برجــای مانــده کــه هنــوز نتوانســتهاند بدهیهــای خــود را
از دولــت وصــول کننــد.
تعــدادی کــه قابلیــت بهرهبــرداری دارنــد نیــز بایــد بــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــوند .البتــه بخــش خصوصــی
هــا بــا دولــت نیــز
میتوانــد در برخــی از ایــن پروژه 
مشــارکت داشــته باشــد .بــه گفتــه بیطــرف میتــوان از
ســرمایهگذاران خارجــی نیــز بــرای تکمیــل ایــن پروژههــا
کمــک گرفــت .در ادامــه مشــروح گفتوگــوی حبیــب اهلل
بیطــرف بــا آیندهنگــر را میخوانیــد.
اســتارت پروژههــای نیمهتمــام از کجــا زده شــد
و از چــه زمانــی ایــن پروژههــای نیمهتمــام بــه
وجــود آمدنــد و بــه ایــن شــدت تعــداد آنهــا
افزایــش پیــدا کــرد؟
هــا بــر اســاس ســازمان مدیریــت و
رونــد شــمار پروژه 
برنامهریــزی ســابق بــا نــام کنونــی برنامــه و بودجــه ،تغییــر
یافتــه و کامــا مشــخص اســت .مــن فکــر میکنــم کــه
بخــش عمــده پروژههــای باقیمانــده و نیمهتمــام در
دســت دولــت ،در دوره دولتهــای نهــم و دهــم ایجــاد
شــده اســت .اینچنیــن بــوده اســت کــه دولــت در
ســفرهای اســتانی و براســاس تقاضــای مســئوالن محلــی
اقدامــات خیلــی گســتردهای بــرای پروژههــای عمرانــی
بهخصــوص پروژههــای کوچــک در ســطح شهرســتانها
و اســتانها اتخــاذ کــرده اســت و حجــم ایــن پروژههــا
متناســب بــا منابــع مالــی و دســتگاه مدیریتــی دولــت وقــت
نبــود.
چــرا ایــن پروژههــا نیمهتمــام ماندهانــد .برخــی
از کارشناســان معتقدنــد برخــی از ایــن پروژههــا
بــه دلیــل مکانیابــی نادرســت ،توجیــه اقتصــادی
نداشــتهاند و بــه اتمــام نرســیدهاند .نظــر شــما
در ایــن مــورد چیســت؟
بایــد مــورد بــه مــورد بررســی کــرد .امــا آنچــه کــه مســلم
اســت ،شــروع فلــهای تعــداد زیــادی پــروژه بــا امکانــات
ضعیــف و حداقلــی ،طبیعتــا چنیــن نتیجـهای را بــه دنبــال

بخش خصوصی را به
میدان بیاورند
خواهــد داشــت .بســیاری از مالحظــات زیســتمحیطی و
اقتصــادی در مــورد آنهــا بــه طــور کامــل و دقیــق انجــام
هــا هــم
نشــده اســت و احتمــاال تعــدادی از ایــن پروژه 
دارای ایــن مشــکل هســتند.
بــه هرحــال آنچــه مشــخص اســت اگــر پــروژهای
توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد ،بــرای اتمــام آن
نیــز انگیــزهای وجــود نــدارد.
بــرای تصمیمگیــری در خصــوص پروژههــای نیمهتمــام،
دســتگاههای اجرایــی بــا کمــک مدیریــت ،ظرفیتهــای
فنــی را بایــد در مــورد بــه مــورد ایــن پروژههــا مــورد
بررســی قــرار دهنــد .آنهایــی کــه توجیــه فنــی و اقتصــادی
ندارنــد ،قاعدتــاً بایــد تعطیــل بشــوند و آنهایــی هــم کــه
توجیــه اقتصــادی فنــی دارنــد بایــد روش تکمیلشــان
تعییــن بشــود.
ـا بــا منابــع دولتــی
بــه نظــر شــما آیــا ایــن پروژهـ 
قابــل تکمیــل هســتند؟ یــا اینکــه بایــد بــه بخــش
خصوصــی واگــذار بشــوند تــا بخــش خصوصــی
هــم بتوانــد آنهــا را تکمیــل و از آنهــا بهرهبــرداری

انـرژی
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کنــد؟
در ایــن خصــوص مــن فکــر میکنــم مســلما پــروژهای را
بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرد کــه از توجیــه فنــی
و اقتصــادی برخــوردار باشــد و بتوانــد بــا تکمیــل شــدن،
هزینههــای ســرمایهگذاری را در دورههــای معقولــی
بازگردانــد.
آیــا در حــال حاضــر بخــش خصوصــی ایــن
توانمنــدی را دارد کــه بتوانــد پروژههــای
نیمهتمــام را بــه اتمــام برســاند یــا خیــر؟
از نظــر مدیریتــی و اجرایــی قطعــا ایــن توانمنــدی را دارد.
از لحــاظ منابــع مالــی هــم قســمتی از بخــش خصوصــی
تمکــن الزم را دارنــد .یــک قســمت دیگــر هــم بایــد از
طریــق تســهیالت بانکــی یــا احیانــا تســهیالت خارجــی
بتواننــد ایــن کار را انجــام بدهنــد .ولــی بــه هــر صــورت
نگهــداری پــروژه نیمهتمــام کــه دارای توجیــه فنــی و
اقتصــادی نیســت ،کار خردمندانــهای نیســت .یــا دولــت
بایــد آن را تکمیــل کنــد ،یــا اینکــه آن را بــه بخــش
هــا واگــذار کــرد کــه بتواننــد آن را
خصوصــی یــا خارجی 
تثبیــت کننــد و بشــود از آن بهــره بــرداری کــرد.
بدهــی پیمانــکاران از کجــا نشــئت میگیــرد؟ ایــن
بدهــی از چــه زمانــی شــروع شــده و چــرا ایــن
ـا بــه ایــن صــورت روی هــم جمــع شــده و
بدهیهـ 
پرداخــت نشــدهاند؟
در طــی هفــت الــی هشــت ســال گذشــته ،مشــخصا در ســه
ســال آخــر دولــت دهــم ،تخصیــص بودجههــای عمرانــی
یــا تملــک ســرمایهای بــه مقــدار خیلــی کمــی بــوده
اســت .مثــا بودجــه مصــوب ســال  90بــه مقــدار  40هــزار
میلیــارد تومــان بــوده اســت .ولــی بودجــه تخصیصیافتــه
 10هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت 25 .درصــد بودجــه
مجلــس تخصیــص یافتــه اســت .بــا وجــود اینکــه درآمدهای
نفتــی باالیــی هــم وجــود داشــته اســت ،ولــی کوتاهــی
دولــت نســبت بــه انجــام وظایــف قانونــی خــودش در مــورد
تامیــن پروژههــای عمرانــی موجــب شــده اســت کــه ایــن
اختــاف بــه وجــود بیایــد و ایــن شــرایط بــرای پیمانــکاران
رقــم بخــورد .پیمانــکاران بــا فــرض اینکــه بودجــه آن طــرح
 100درصــد اختصــاص پیــدا میکنــد ،رفتهانــد و روی
یــک پــروژه کار کردهانــد .صــورت وضعیــت کردهانــد .ولــی
بودجــه تخصیصــی یکچهــارم بودجــه مصــوب بــوده اســت
و لــذا پیمانــکاری کــه کار کــرده و دســتگاه اجرایــی هــم او
را تشــویق کــرده اســت کــه در ازای کار بــه او پــول خواهنــد
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داد ،عمــا پولــی دریافــت نکــرده اســت .دولــت پــول او را
پرداخــت نکــرده اســت و ایــن بدهیهــا در دســت دولــت
باقــی مانــده و تــا االن هــم پابرجاســت.
پیمانــکاران در حــال حاضــر و در ایــن شــرایط
چــهکاری بایــد انجــام بدهنــد؟ فکــر میکنیــد
ـا  ،وضعیــت بــه
کــه بــرای پرداخــت ایــن بدهیهـ 
چــه صــورت پیــش خواهــد رفــت؟
پیمانکارانــی کــه هنــوز بــرای آنهــا تــوان مالــی ،مدیریتــی و
اجرایــی باقــی مانــده اســت ،بهتــر اســت کــه بــا دولــت در
زمینــه گرفتــن طرحهــای عمرانــی و تکمیــل ایــن طرحهــا
مشــارکت کننــد و دولــت بخشــی از ایــن طرحهــا را بــا دادن
تســهیالت ویــژه ،بــه گونـهای کــه بخــش خصوصــی بتوانــد
ایــن طرحهــا را تکمیــل و بهرهبــرداری کنــد و از محــل
بهرهبــرداری آن ،هزینههــا ،طلــب و ســرمایهگذاری آنهــا
مســتهلک بشــود ،بــه ایــن بخــش واگــذار کنــد.
فعــاالن بخــش خصوصــی معتقدنــد دولــت عالقهای
بــه ایــن کار نــدارد.
اگــر کــه عالقهمنــد نیســت ،ایــن طرحهــای نیمهتمــام
میمانــد و ایــن پیمانــکاران هســتند کــه همچنــان
ســرگردان خواهنــد بــود.
ـا بــرای بخــش خصوصــی جذابیــت
آیــا پروژههـ 
دارد کــه بتواننــد مشــارکت داشــته باشــند؟ یــا
اینکــه بــه دلیــل عــدم توجیــه اقتصــادی بعضــی
هــا بــرای آنهــا ،از چنیــن واگــذاریای
از پروژه 
اســتقبال نخواهنــد کــرد؟
آن پروژههایــی کــه توجیــه اقتصــادی ندارنــد بایــد
متوقــف بشــوند.
ـا شــده
تکلیــف منابعــی کــه صــرف ایــن پروژههـ 
اســت ،چــه میشــود؟
در مــورد آن بایــد بررســی کننــد و راهکارهایــی بــرای
آن بیابنــد .ولــی بــه هرصــورت پروژههایــی کــه توجیــه
اقتصــادی و فنــی دارنــد ،توســط بخــش خصوصــی مــورد
اســتقبال قــرار خواهنــد گرفــت .چــون بــا تکمیــل آن پروژه
بازگشــت ســرمایه اتفــاق خواهــد افتــاد .اگــر دولــت بیایــد و
مشــوقهایی را هــم قایــل بشــود ،یعنــی هزینههایــی را
کــه در پــروژه انجــام شــده اســت بــه صــورت تســهیالت
در اختیــار پیمانــکاران بخــش خصوصــی قــرار بدهــد ،بــه
صــورت کمــک بالعــوض واگــذار کنــد ،جذابیــت کافــی بــه
وجــود خواهــد آمــد .ایــن راهکارهــای مدیریتــی و اقتصــادی
دارد کــه بایــد آنهــا را پیــدا کننــد و انجــام بدهنــد.
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معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه گــزارش
وزیــر نفــت از انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت توتــال
بــرای اجــرای فــاز  11پــارس جنوبــی ایــن اقــدام
وزارت نفــت را مهــم و در راســتای سیاســتهایی
.کلــی اقتصــاد مقاومتــی دانســت
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری فــارس بــه
نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری،
جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ظهــر
امــروز (دوشــنبه) بــه ریاســت معــاون اول رییــس
.جمهــور برگزار شــد
اســحاق جهانگیــری بــا اشــاره بــه گــزارش دبیرخانه ســتاد
در خصــوص عملکــرد و اقدامــات انجــام شــده بــه منظــور
واگــذاری طــرح هــای عمرانــی نیمــه تمــام ،اظهــار داشــت:
واگــذاری طرحهــای عمرانــی نیمــه تمــام بــه بخــش
.خصوصــی بــرای دولــت یــک ضــرورت اساســی اســت
معــاون اول رئیسجمهــور موفقیــت در واگــذاری ایــن
طــرح هــا را نیازمنــد عــزم ملــی و کار جــدی از ســوی
همــه دســتگاه هــای اجرایــی دانســت و افــزود :دولــت از
واگــذاری طــرح هــای نیمــه تمــام عمرانــی بــه دنبــال
درآمــد نیســت و هــدف اصلــی اجــرای ایــن طــرح هــا
تســریع در تکمیــل آنهــا و بهــره منــد شــدن مــردم از
.مزایــای ایــن طــرح هــا اســت
وی خواســتار برگــزاری جلســاتی بــا عضویــت دســتگاه
هــای مرتبــط و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و نیــز
اســتاندارانی کــه عملکــرد موفــق و ناموفــق در واگــذاری
طــرح هــا داشــته انــد شــد و گفــت :ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور در ایــن جلســات موانــع و مشــکالت فراروی
.واگــذاری طــرح هــا را احصــاء و بــه ســتاد گــزارش کنــد
معــاون اول رییــس جمهــور افــزود :مســئولیت واگــذاری
 2500طــرح عمرانــی نیمــه تمــام بــه بخــش خصوصــی
بــر عهــده ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اســت و
انتظــار داریــم ایــن ســازمان بتوانــددر پایــان ســال گــزارش
.عملکــرد مناســبی در ایــن زمینــه ارائــه کنــد
جهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه گــزارش وزیــر نفــت
از انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت توتــال بــرای اجــرای فــاز
 11پــارس جنوبــی ،ایــن اقــدام وزارت نفــت را کاری مهــم
ارزیابــی کــرد و گفــت :ایــن اقــدام در راســتای سیاســت
هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی انجــام شــده کــه هــم منجــر

انـرژی
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کمک به حضور فعاالن
اقتصادی در اروپا

جهانگیری:

قرارداد با توتال در راستای اقتصاد
مقاومتی است
بــه انتقــال فنــاوری هــای نویــن بــه کشــور مــی شــود و
هــم اســتفاده از ظرفیــت هــای داخلــی را مــورد توجــه
.قرار داده اســت
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز در ایــن جلســه بــا
تاکیــد براینکــه واگــذاری طــرح هــای عمرانــی نیمــه تمــام
بــه بخــش خصوصــی در چارچــوب روش هــای ســنتی
امکانپذیــر نیســت ،گفــت :نــگاه بــه موضــوع واگــذاری
بایــد تغییــر کنــد و شــرایط بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه
بخــش خصوصــی انگیــزه و رغبــت کافــی بــرای اجــرای
.طــرح هــای نیمــه تمــام داشــته باشــد
در ایــن جلســه کــه وزرای صنعــت ،معــدن و تجــارت،
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
راه و شهرســازی ،نیــرو ،نفــت ،جهــاد کشــاورزی ،رییــس
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،رییــس ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،رییــس کل بانــک
مرکــزی ،معــاون حقوقــی رییــس جمهــور ،معــاون رییــس
جمهــور در امــور اجرایــی ،مشــاور اقتصــادی رییــس
جمهــور و رییــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی نیــز
حضــور داشــتند ،دبیرخانــه ســتاد گزارشــی از عملکــرد و
اقدامــات انجــام شــده بــه منظــور واگــذاری طــرح هــای
.عمرانــی بــه بخــش خصوصــی ارائــه کــرد
دبیــر ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در ایــن گــزارش
بــا اشــاره بــه رونــد شناســایی پــروژه هــای ملــی و اســتانی

قابــل واگــذاری گفــت :جمــع کل پــروژه هــای شناســایی
شــده ملــی و اســتانی قابــل واگــذاری تــا پایــان آبــان مــاه
.ســال جــاری  6267پــروژه بــوده اســت
وی همچنیــن تعــداد پــروژه هــای ملــی و اســتانی واگــذار
شــده را  933پــروژه عنــوان کــرد و افــزود :اعتبــار کل
ســرمایه گــذاری بــرای ایــن تعــداد پــروژه  87.5میلیــارد
ریــال بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد  700پــروژه تکمیــل
بــه بهــره بــرداری رســیده 94 ،پــروژه جدیــد و  139پــروژه
.نیــز نیمــه تمام اســت
در ایــن گــزارش همچنیــن تعــداد پــروژه هــای تصمیــم
گیــری شــده بــرای واگــذاری  576عــدد اعــام شــد و
گزارشــی نیــز از پــروژه هــای در حــال فراخــوان بــرای
.واگــذاری ارائــه شــد کــه تعــداد آنهــا  650عــدد بــود
وزیــر نفــت هــم در ایــن نشســت گزارشــی از انعقــاد
قــرارداد بــا شــرکت توتــال بــرای اجــرای فــاز  11پــارس
.جنوبــی و جزئیــات مربــوط بــه ایــن قــرارداد ارائــه کــرد
در ایــن جلســه موضــوع واگــذاری طــرح هــای عمرانــی
نیمــه تمــام مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و نظــرات
و دیــدگاه هــای مختلــف دربــاره ابعــاد و زوایــای مختلــف
ایــن موضــوع مطــرح شــد و مقــرر گردیــد دبیرخانــه ســتاد
جلســاتی در ایــن خصــوص برگــزار و پــس از احصــاء موانــع
و مشــکالت موجــود و نیــز نقــاط ضعــف و قــوت در ایــن
.زمینــه ،نتایــج را در جلســه آتــی ســتاد مطــرح کنــد
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در هفتــه گذشــته هیئتــی از فعــاالن اقتصــادی ایــران بــه
کشــورهای آلمــان و اتریــش ســفر کردنــد .اتریشــیها از
کشــورهای پیشــگام در برقــراری ارتبــاط تجــاری بــا ایــران
پــس از لغــو تحریمهــا و آغــاز دوره پســابرجام هســتند.
فعــاالن اقتصــادی ایــران امیدوارنــد بــا برقــراری روابــط
مؤثــر بــا کشــورهایی مثــل اتریــش بتواننــد برخــاف
روندهــای گذشــته یعنــی صرف ـاً صــادرات کاال بــه ایــران،
.زمینــه همــکاری در حوزههــای مختلــف را توســعه دهنــد
محمدرضــا نجفــی منــش در ســفر اخیــر هیئــت تجــاری
اتــاق تهــران بــه کشــورهای اتریــش و آلمــان ایــن هیئــت را
همراهــی کــرده اســت .نجفــی منــش دربــاره تغییــر رفتــار
اتریشــیها در ســفر اخیــر نســبت بــه ماههــای اول لغــو
تحریمهــا گفــت :رفتــار طرفهــای خارجــی روزبــهروز
تغییــر میکنــد و عالقهمنــدی شــرکتهای اتریشــی و
آلمانــی بــرای همــکاری بــا بنگاههــای اقتصــادی کشــورمان
تقویتشــده اســت .ایــن بنگاههــا انتظاراتــی دارنــد کــه
امیدواریــم بــا ســرعت باالتــری امــکان بــرآورده کــردن
.انتظــارات ایــن بنگاههــا بــرای کشــورمان فراهــم شــود
رئیــس کمیســیون تســهیل کســبوکار اتــاق تهــران بــا
اشــاره بــه اینکــه نحــوه برخــورد طرفهــای خارجــی در
مذاکــره بــا فعــاالن اقتصــادی ایــران مناســب بــود گفــت :در
ایــن ســفر بــه جمعبنــدی در مــورد اقدامــات انجامشــده و
تفاهمنامــه رســیدیم .فرصــت همــکاری بــرای مــا درزمینهٔ
.هــای حملونقــل ،پزشــکی ،دارو و خــودرو فراهــم اســت
عضــو هیئتمدیــره انجمــن قطعــه ســازان گفــت:
تفاهمنامههایــی پیشازایــن بــا فعــاالن صنعــت خــودروی
آلمــان و اتریــش امضاشــده بــود کــه در ســفر اخیــر
.عملیاتــی شــدن همیــن تفاهمنامههــا را دنبــال کردیــم
نجفــی منــش بــا اشــاره بــه اینکــه تحقــق صــد درصــد
اهــداف از پیــش تعیینشــده در هیچ ســفری میســر نیســت
امــا نتایــج ســفر اخیــر قابــل توجــه اســت گفــت :ســفر اخیر
هیئــت ایرانــی بــه اتریــش و آلمــان دســتاوردهای خوبــی
داشــت کــه ازجملــه آن افتتــاح دفتــر اتــاق تهــران در
ایالــت باواریــا بــود .ایالــت باواریــا هــم در ایــران دفتــری
را بازگشــایی کــرده کــه از ایــن طریــق امــکان هماهنگــی
.فعــاالن اقتصــادی دو کشــور فراهمشــده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
انحالل شرکت صادرات گاز /پول بلوکه شده نفت
نداریم
وزیــر نفــت گفــت :ایــران پــول فــروش نفــت خــود را دریافــت
میکنــد و پــول ناشــی از فــروش نفــت نداریــم کــه در اختیــار
بانــک مرکــزی ایــران قــرار نگرفتــه باشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس« ،بیــژن
زنگنــه» در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
بلوکــه شــدن پــول نفــت گفــت :ایــران پــول فــروش نفــت
خــود را دریافــت میکنــد و پــول ناشــی از فــروش نفــت
نداریــم کــه در اختیــار بانــک مرکــزی ایــران قــرار نگرفتــه
باشــد.
وی اضافــه کــرد :تســویه بدهــی نفتــی هنــد بــه ایــران بــر
عهــده بانــک مرکــزی اســت و بانــک مرکــزی بایــد ایــن بدهــی
را وصــول کنــد.
وزیــر نفــت دربــاره بدهــی شــرکت  BPبــه ایــران ،اظهــار
داشــت :ایــن بدهــی ســهم ایــران از میــدان گازی رهــام و بــا
شــرکت نیکــو اســت و ربطــی بــه خزانــه دولتــی نــدارد و مــن
از میــزان ایــن پــول اطــاع نــدارم.
زنگنــه بازنشســتگی مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز را
تاییــد کــرد و گفــت :شــرکت ملــی صــادرات گاز منحــل شــده
و در زیــر مجموعــه شــرکت ملــی نفــت ایــران قــرار میگیــرد.
وی افــزود :بــه دنبــال خصوصــی ســازی ایــن شــرکت بودنــد
در حالــی کــه خصوصــی ســازی شــرکت ملــی گاز معنــا نــدارد
ن را بــه یــک مدیریــت تبدیــل کردیــم.
و بــه همیــن دلیــل آ 
وی در پایــان گفــت :البتــه بخــش صــادرات گاز بــا خــط لولــه
زیرمجموعــه شــرکت ملــی گاز قــرار خواهــد گرفــت.
ایران در حال ارزیابی پیشنهاد اوپک برای کاهش
تولید است
ایــران در حــال ارزیابــی پیشــنهاد اوپــک بــرای کاهــش تولیــد
نفــت نفــت خــود اســت امــا بــه هیــچ وجــه بــه کاهــش تولیــد
متعهــد نشــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از بلومبــرگ ،در
حالــی کــه در آســتانه نشســت ایــن هفتــه ویــن ،اوپــک تــاش
دارد تــا بــه اختالفــات در مــورد میــزان ســهم هــر یــک از
اعضــا از کاهــش تولیــد خاتمــه دهــد ،ایــران در حــال ارزیابــی

پیشــنهاد کاهــش تولیــد اســت امــا بــه هیــچ وجــه بــه کاهــش
تولیــد خــود متعهــد نشــده اســت.
بــه گفتــه یــک مقــام ایرانــی ،نورالدیــن بوترفــا ،وزیــر انــرژی
الجزایــر روز یکشــنبه پیشــنهاد کاهــش  1.1میلیــون بشــکه
ای تولیــد روزانــه نفــت اوپــک را تقدیــم همتــای ایرانــی خــود
کــرده اســت .وی افــزود ،اوپــک همچنیــن پیشــنهاد کــرده
کــه تولیــد کشــورهای غیــر عضــو اوپــک  600هــزار بشــکه
در روز کاهــش یابــد.
ایــن مقــام آگاه گفــت ،وزیــر نفــت ایــران و وزیــر انــرژی
الجزایــر در نشســت دیــروز در مــورد ســهم هــر کشــور از
میــزان کاهــش تولیــد اوپــک رایزنــی کــرده انــد و زنگنــه
گفتــه کــه ایــران پیشــنهاد اوپــک را بررســی و روز 30
نوامبــر در ویــن در مــورد آن رایزنــی بیشــتری خواهــد کــرد.
زنگنــه بــدون اینکــه اظهــار نظــری در مــورد موضــع ایــران
در خصــوص کاهــش تولیــد خــود کنــد ،نســبت بــه نشســت
هفتــه آینــده اوپــک ابــراز خــوش بینــی کــرده اســت.
زنگنــه پــس از ایــن نشســت اظهــار داشــت ،مذاکــرات اوپــک
نشــان مــی دهــد کــه ایــن ســازمان «مــی توانــد بــه یــک
توافــق پایــدار در مــورد تولیــد و مدیریــت بــازار دســت یابــد».
وی افــزود« :اگــر مــا بــه توافقــی دســت یابیــم ،مــن خــوش
بیــن هســتم کــه قیمــت هــا افزایــش خواهنــد یافــت و اقتصاد
جهانــی نیزمنــد چنیــن شــرایطی اســت».
بوترفــا کــه از وی بــه عنــوان طــراج اصلــی توافــق الجزایــر در
مــورد کاهــش تولیــد یــاد مــی شــود ،در حــال انجام ســفرهای
پــی در پــی بــه کشــورهای تولیــد کننــده اســت تــا اختالفــات
در مــورد جزئیــات طــرح کاهــش تولیــد را حــل کنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام ایرانــی ،بوترفــا گفتــه ،کاهــش تولیــد بــه
رســیدن قیمــت نفــت بــه  55تــا  60دالر کمــک خواهــد کــرد.
وی اضافــه کــرده ،اگــر توافقــی در نشســت هفتــه آینــده بــه
دســت نیایــد ،قیمــت هــا ممکــن اســت زیــر  50دالر باقــی
بمانــد.
اعضای «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» با امضای
رئیس جمهوری منصوب شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،رئیــس جمهــوری در نامــه
ای خطــاب بــه وزیــر نفــت ،محمــد فروزنــده ،هوشــنگ
نادریــان ،ســید محمــد میرمحمــدی ،محســن محبــی ،داود
دانــش جعفــری ،غالمحســین نــوذری و غالمرضــا شــافعی
را بــه عنــوان اعضــای «هیئــت تطبیــق قراردادهــای نفتــی»
منصــوب کــرد.

انـرژی
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ریاســت ایــن هیئــت کــه وظیفــه احــراز عــدم مغایــرت
قراردادهــای پیشــنهادی وزارت نفــت بــا مقــررات و الگــوی
مصــوب هیئــت وزیــران را بــه عهــده دارد بــه محمــد فروزنــده
ســپرده شــد.
اعضــای ایــن هیئــت بــه اســتناد مصوبــه دهــم شــهریورماه
ســال جــاری هیئــت وزیــران منصــوب شــدند.
در پایــان ایــن نامــه آمــده ،بدیهــی اســت آن وزارت خانــه
(وزارت نفــت) همــکاری الزم را در تشــکیل بــه موقــع
جلســات و اســتقرار دبیرخانــه هیئــت مذکــور (هیئــت تطبیــق
قراردادهــای نفتــی) معمــول خواهــد کــرد.
انی ایتالیا :عجله ای برای بازگشت به ایران نداریم
مدیرعامــل شــرکت نفتــی انــی ایتالیــا بــا بیــان ایــن کــه انــی
عجلــه ای بــرای بازگشــت بــه ایــران نــدارد گفــت « :وقتــی
همــه پولمــان را پــس گرفتیــم و بــا قراردادهــای جدیــد آشــنا
شــدیم بــاز خواهیــم گشــت».
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،کلودیــو
دســکالزی ،مدیرعامــل شــرکت نفتــی انــی ایتالیــا گفــت،
زمانــی کــه ســرمایه گــذاری هایــی کــه ایــن شــرکت
قبــا انجــام داده مجــددا بازپرداخــت شــود و شــرکت نــوع
قراردادهایــی را کــه تهــران پیشــنهاد مــی کنــد بفهمــد،
فعالیــت مجــدد در ایــران را آغــاز خواهــد کــرد.
دســکالزی در یــک نشســت دانشــجویی گفــت« :مــا همچنــان
در ایــران هســتیم ...مــا هرگــز ایــن کشــور را تــرک نکــرده
ایــم ...زیــرا آنهــا بــه مــا بدهکارنــد و مــا تــاش داریــم تــا ایــن
پــول را پــس بگیریــم ...وقتــی همــه پولمــان را پــس گرفتیــم
و بــا قراردادهــای جدیــد آشــنا شــدیم بــاز خواهیــم گشــت».
ایــران ســال هــا از نفــت بــرای بازپرداخــت پــول شــرکت انــی
بابــت قراردادهــای نفتــی چنــد دهــه گذشــته اســتفاده کــرده
اســت.
دســکالزی گفــت« :مــا عجلــه ای بــرای بازگشــت بــه ایــران
نداریــم امــا ...مــا کار در ایــران را مجــددا آغــاز خواهیــم کــرد».
پاالیشگاههای نفت هند 2.55 ،میلیارد دالر به ایران
بدهکار هستند
دهلــی نو-ایرنــا -وزیــر نفــت وگاز طبیعــی هنــد اعــام کــرد
پاالیشــگاههای ایــن کشــور  2.55میلیــارد دالر بابــت خریــد
نفــت بــه ایــران بدهــکار هســتند.
بــه گــزارش ایرنا›،دارمنــدرا پرادهــان› روز ســه شــنبه در گفت
وگویــی اظهــار کــرد  90درصــد از بدهــی پاالیشــگاههای نفــت
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هنــد مربــوط بــه شــرکت اســار اســت.
وی بــا اشــاره بــه بدهــی  6.11میلیــارد دالری چهار پاالیشــگاه
نفــت هنــد بــه ایــران تــا مــه ( 2016اردیبهشــت  -خــرداد)
افزود:میــزان بدهــی ایــن پاالیشــگاهها تــا  15نوامبــر(25
آبــان) بــه  2.55میلیــارد دالر کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه بدهــی  2.557میلیــارد دالری شــرکت
پتروشــیمی و پاالیشــگاه منگلــور تــا  20مــه ( 31اردیبهشــت
)بــه ایــران افزود:ایــن شــرکت موفــق بــه پرداخــت 2.355
میلیــارد دالر از بدهــی هــای خــود شــده و اکنــون 202
میلیــون دالر بــه تهــران بدهــکار اســت.
وزیــر نفــت و گاز طبیعــی هنــد گفــت کــه شــرکت دولتــی
هنــد نیــز موفــق بــه پرداخــت  538میلیــون دالر از بدهــی
 550میلیــون دالر خــود بــه ایــران شــده اســت.
وی تصریــح کــرد شــرکت انــرژی میتــال نیــز تاکنــون 52
میلیــون دالر از  76میلیــون دالر بدهــی خــود را بــه ایــران
پرداختــه اســت.
شــرکت روس نفــت نیزکــه  49درصــد از ســهام شــرکت اســار
را بــه ارزش  12.9میلیــارد دالر خریــداری کــرده از ایــن پــس
مســئول پرداخــت بدهــی نفتــی ایــن شــرکت بــه ایــران اســت.
وزیــر نفــت هنــد در خصــوص واردات نفــت از ایــران گفــت
:هنــد از مــاه آوریــل تــا ســپتامبر (2016فروردیــن تــا
شــهریور)  12.1میلیــون تــن نفــت خــام از ایــران وارد کــرده
اســت.
وزن ایران و عراق در اوپک سنگینتر شد
بلومبــرگ طــی گزارشــی نوشــت :عربســتان دیگــر نفــوذ
گذشــته خــود را در اوپــک نــدارد و ایــران و عــراق بــا کنــار
زدن مشــکالت ناشــی از تحریــم و جنــگ تولیــد خــود را بــه
ارقامــی بــی ســابقه رســانده انــد و در حــال مطــرح کــردن
خــود در درون ســازمان کشــورهای صــادر کننــده نفــت
هســتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از بلومبــرگ،
عربســتان دیگــر نفــوذ گذشــته خــود را در اوپــک نــدارد.
ایــران و عــراق بــا کنــار زدن مشــکالت ناشــی از تحریــم و
جنــگ تولیــد خــود را بــه ارقامــی بــی ســابقه رســانده انــد و
در حــال مطــرح کــردن خــود در درون ســازمان کشــورهای
صــادر کننــده نفــت هســتند .ایــن دو کشــور در مجمــوع
روزانــه بیــش از 8میلیــون بشــکه نفــت تولیــد مــی کننــد کــه
تقریبــا یــک چهــارم کل تولیــد ســازمان اســت و هــر دو نیــز
خواهــان افزایــش بیشــتر تولیــد خــود هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جعفــر التائــی ،مدیــر موسســه مشــورتی المنــار گــروپ در
ابوظبــی در ایــن بــاره گفــت« :ایــران و عربســتان خواهــان
رابطــه ای برابــر بــا عربســتان در درون اوپــک هســتند».
اعضــای اوپــک در مــاه ســپتامبر شــرایطی ویــژه بــرای ایــران
قائــل شــدند و موافقــت کردنــد کــه ایــن کشــور از توافــق
کاهــش تولیــد مســتثنی شــود .اکنــون بــا رســیدن تولیــد
ایــران بــه انــدازه قبــل از تحریــم هــا ،اوپــک هنــوز هــم بایــد
ســطح تولیــدی را مشــخص کنــد کــه تولیــد ایــران در آن
ســطح محــدود شــود.
عــراق نیــز بــا اشــاره بــه هزینــه هــای بــاالی جنــگ بــا داعــش
در تــاش اســت تــا از کاهــش تولیــد مســتثنی شــود .وزیــر
نفــت ایــن کشــور مــاه گذشــته گفتــه بــود کــه عــراق تولیــد
خــود را بــه هیــچ وجــه از رقــم تولیــد در مــاه ســپتامبر یعنــی
 4.7میلیــون بشــکه در روز پاییــن تــر نخواهــد آورد.
ایــران و عــراق بــا افزایــش تولیــد نفــت خــود ،اهمیتشــان در
درون اوپــک را بــاال بــرده انــد .ایــران از زمــان لغــو تحریــم هــا
تاکنــون ،حــدود  880هــزار بشــکه در روز بــه تولیــد خــود
اضافــه کــرده اســت .عــراق نیــز در طــی  3ســال گذشــته
تولیــد خــود را حــدود  50درصــد افزایــش داده و در مــاه
اکتبــر بــه رقمــی بــی ســابقه رســیده اســت.
ایــن وضعیــت موجــب مــی شــود تــا بــار اصلــی کاهــش تولیــد
بــر دوش عربســتان ،بزرگتریــن تولیــد کننــده اوپــک بیافتــد و
کاهــش تولیــد بــه قیمــت کاهــش ســهم عربســتان تمام شــود،
زیــرا ایــران و عــراق همچنــان بــه تولیــد بــاالی نفــت ادامــه
مــی دهنــد.
اوپــک در حــال کار بــر روی یــک توافــق شــش ماهــه اســت.
التائــی گفــت ،چنیــن توافــق کوتــاه مدتــی ممکــن اســت
پذیــرش محدودیــت هــا بــرای ایــران و عــراق را آســان ســازد.
توشــار تــارون بانســال ،مدیــر موسســه مشــورتی آیــوی
گلوبــال انــرژی نیــز معتقــد اســت ،تعییــن محدودیــت هــای
تولیــد در مقطــع فعلــی ممکــن اســت شــاخص هایــی بــرای
محدودیــت هــای تولیــد دائمــی تــر بــرای کشــورهای اوپــک
ایجــاد کنــد.
شرکت های هندی تا ژانویه قرارداد توسعه میدان
فرزاد ب را نهایی میکنند
کنسرســیومی از شــرکت هــای هنــدی بــه رهبــری شــرکت او
ان جــی ســی ویــدش (او وی ال) قــرار اســت بــرای توســعه
میــدان گازی فــرزاد ب در ایــران تــا ژانویــه ســال آینــده
قــراردادی را بــا مقامــات ایــن کشــور بــه امضــا برســانند.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه خبــری
بیزنــس اســتاندارد ،کنسرســیومی از شــرکت هــای هنــدی بــه
رهبــری شــرکت او ان جــی ســی ویــدش (او وی ال) قــرار
اســت بــرای توســعه میــدان گازی فــرزاد ب در ایــران تــا
ژانویــه ســال آینــده قــراردادی را بــا مقامــات ایــن کشــور بــه
امضــا برســاند.
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از لغــو تحریــم هــای غــرب
علیــه تهــران ،ایــن کشــور بــا پشــت ســر گذاشــتن عربســتان
در مــاه اکتبــر بــه بزرگتریــن تامیــن کننــده نفــت هنــد
تبدیــل شــده اســت .بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،در مــاه
اکتبــر امســال ،عرضــه نفــت ایــران بــه هنــد بــه  789هــزار
بشــکه در روز رســید در حالــی کــه عرضــه نفــت عربســتان در
ایــن مــدت  697هــزار بشــکه در روز بــود.
یــک مقــام هنــدی در ایــن بــاره گفــت« :ارتبــاط مــا بــا ایــران
اســتراتژیک و بلنــد مــدت اســت .تــا جایــی کــه بــه پــروژه
فــرزاد مربــوط مــی شــود ،مســائل مالــی برطــرف خواهنــد
شــد و مــا ایــن قــرارداد را تــا مــاه ژانویــه نهایــی خواهیــم
کــرد .مــا قبــا مشــاوری بــرای ایــن پــروژه منصــوب کــرده
ایــم».
هرچنــد هنــد از مــدت هــا قبــل نســبت بــه ایــن پــروژه ابــراز
تمایــل کــرده بــودف امــا تحریــم هــای غــرب علیــه ایــران
موجــب بــه تاخیــر افتــادن مشــارکت طــرف هنــدی در ایــن
پــروژه شــده بــود .میــدان گازی فــرزاد ب دارای حــدود 21.6
تریلیــون فــوت مکعــب ذخایــر گازی اســت.
محمــد مشــکین فــام ،مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز
پــارس کــه مســئول ایــن پــروژه اســت گفتــه «مــدل توســعه
اقتصــادی» اصلــی تریــن موضــوع محــل اختــاف بیــن ایــران
و هنــد اســت .وی افــزود« :در صورتــی کــه در مــدت مقــرر
توافقــی حاصــل نشــود ،توســعه فــرزاد ب از طریــق برگــزاری
مناقصــه بیــن المللــی انجــام خواهــد گرفــت.
مذاکرات با وزیر نفت برای عرضه نفت خام در بورس
 /اوراق سلف نفتی در راه است
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ایــران از مذاکــرات بــا
وزیــر نفــت بــرای عرضــه نفــت خــام در بــورس خبــر داد و
گفــت :امیدواریــم بتوانیــم در آینــده نزدیــک قراردادهــای آتــی
و اوراق ســلف را در معامــات نفــت خــام داشــته باشــیم.
«شــاپور محمــدی» رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
ایــران در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
تســنیم اظهــار داشــت :در خصــوص ورود نفــت خــام بــه
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بــورس ،مذاکراتــی بــا وزیــر نفــت داشــته ایــم و نقطــه نظــرات
ســازمان بــورس و وزارت نفــت در جلســات مشــترکی بــه
بحــث گذاشــته شــده اســت.
وی افــزود :نظــر مســئوالن ســازمان بــورس و وزارت نفــت
در خصــوص معامــات نفــت خــام بــه صــورت اوراق ســلف
مســاعد اســت و امیدواریــم بتوانیــم در آینــده نزدیــک
قراردادهــای آتــی و اوراق ســلف را در معامــات نفــت خــام
داشــته باشــیم.
بــه گــزارش تســنیم ،دولــت بــه دنبــال آن اســت کــه بعــد
از عرضــه موفقیــت آمیــز اوراق ســلف نفــت کــوره ،اقــدام بــه
انتشــار و عرضــه اوراق ســلف نفــت خــام در بــازار بــورس و
اوراق بهــادار ایــران کنــد.
قــرارداد ســلف ،قــراردادی اســت کــه بــر اســاس آن عرضــه
کننــده مقــدار معینــی از دارایــی پایــه را بر اســاس مشــخصات
قــرارداد ســلف در ازای بهــای نقــدی بــه فــروش مــی رســاند
تــا در دوره تحویــل بــه خریــدار تســلیم کنــد ،خریــدار مــی
توانــد معــادل دارایــی پایــه خریــداری شــده را طــی قــرارداد
ســلف مــوازی اســتاندارد بــه فــروش رســاند.
نخســتین دســتورالعمل اجرایــی «عرضــه و معاملــه قــرارداد
ســلف نفــت» در تاریــخ نوزدهــم آذرمــاه ســال  90بــه تصویــب
هیئــت مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار رســیده بــود و
بــا  51مــاده و  23تبصــره بــه تمامــی کارگــزاری هــا ابــاغ
شــد ،امــا در مــدت  5ســال گذشــته بــا وجــود چنــد نوبــت
عرضــه اوراق ســلف نفــت کــوره ،توفیقــی در عرضــه اوراق
ســلف نفــت خــام حاصــل نشــد.
اخیــرا ً وزارت نفــت و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار جلســاتی
را بــرای تصمیــم گیــری در خصــوص عرضــه اوراق ســلف نفتی
بــرای معامــات نفــت خــام در بــازار بــورس کشــور برگــزار
کــرده انــد و بــه نظــر مــی رســد بــا ادامــه ایــن جلســات ،در
آینــده ای نزدیــک شــاهد عرضــه اوراق ســلف معامــات نفــت
خــام در بــازار بــورس کشــور باشــیم.
شرکت انگلیسی بی پی برای بررسی شرایط ورود به
صنعت نفت ایران کمیته اجرایی تشکیل داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز،
شــرکت بــی پــی یــک کمیتــه اجرایــی جدیــد بــرای
بررســی ورود بــه بــازار ایــران ایجــاد کــرده کــه شــامل
بــاب رادلــی ،مدیــر آمریکایــی ایــن شــرکت نمــی شــود.
ایــن اقــدام بــرای پیشــگیری از گرفتــار شــدن ایــن شــرکت
در تحریــم هــای همچنــان پابرجــای دولــت آمریــکا علیــه
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ایــران صــورت گرفتــه اســت.
کمیتــه جدیــد بــه ریاســت برایــان گیلــواری ،مدیــر امــور
مالــی بــی پــی تشــکیل شــده ،کــه دارای تابعیــت انگلیســی
اســت .بــه گفتــه منابــع صنعتــی ،گیلــواری فعالیــت هــای
نفتــی عمــده در ایــران و رایزنــی هــای مرتبــط بــا شــرکت
ملــی نفــت ایــن کشــور را هماهنــگ خواهــد کــرد.
ایــن اقــدام نشــان دهنــده میــزان اشــتیاق شــرکت هــای
بــزرگ چنــد ملیتــی بــرای ورود بــه همــکاری هــای پرســود
تجــاری بــا ایــران اســت کــه بــه آهســتگی پپــس از ســال
هــا تحریــم در حــال پدیــدار شــدن اســت.
پیــروزی دونالــد ترامــپ در انتخابــات آمریــکا بــه عــدم
قطعیــت موجــود در مــورد ورود ســرمایه هــای خارجــی
بــه اقتصــاد ایــران افــزوده اســت .رئیــس جمهــور جمهــوری
خــواه آمریــکا از توافــق هســته ای ســال  2015بــا ایــران
کــه موجــب لغــو تحریــم هــای اقتصــادی علیــه ایــن کشــور
شــده انتقــاد کــرده اســت.
شــفاف نبــودن شــرایط قراردادهــای جدیــد نفتــی ایــران
کــه هنــوز نهایــی نشــده انــد ،مشــکالت پیــش روی
سیســتم بانکــی بــه دلیــل ادامــه تحریــم هــای آمریــکا و
محدودیــت هــای شــدید بودجــه ای شــرکت هــا بــه دلیــل
کاهــش قیمــت نفــت موجــب شــده تــا اکثــر شــرکت هــا
همچنــان از دور نظــاره گــر بــازار انــرژی ایــران باشــند.
تحریــم هــای وضــع شــده علیــه ایــران از ســوی دولــت
آمریــکا کــه مانــع از همــکاری شــرکت هــای آمریکایــی بــا
ایــران مــی شــود همچنــان پابرجاســت.
کمیتــه مدیریتــی جدیــد شــرکت بــی پــی همچنیــن
شــامل برنــارد لونــی ،مدیــر امــور باالدســتی ایــن شــرکت
(ایرلنــدی) ،دو ســانیال ،مدیــر انــرژی هــای جایگزیــن و
معــاون رئیــس شــرکت (هنــدی) و روپــرت بونــدی ،مشــاور
شــرکت (انگلیســی) اســت.
یــک منبــع آگاه گفــت« :ایــن ســاختار مدیریتــی مســتقل
شــامل بــاب یــا هیــچ تبعــه آمریکایــی دیگــری نیســت و
بــرای حفاظــت از خــود بــاب تشــکیل شــده اســت.
ســخنگوی شــرکت بــی پــی از اظهــار نظــر در ایــن بــاره
خــودداری کــرده اســت.
بــر اســاس تحریــم هــای آمریــکا ،شــرکت هــا و اشــخاص
آمریکایــی مجــاز بــا همــکاری بــا ایــران نیســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ساخت نیروگاه راندمان
پایین در ایـــــران
ممنوع شد

مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی بــا تشــریح ضوابــط جدیــد نیروگاهســازی در
ایــران ،گفــت کــه احــداث واحدهــای جدیــد نیروگاهــی بــا
راندمــان کمتــر از  ۵۸درصــد ممنــوع شــده اســت.
محســن طرزطلــب در گفتوگــو بــا مهــر در تشــریح
ضوابــط جدیــد احــداث نیــروگاه هــای بــرق در ایــران در
دوران پســا برجــام ،گفــت :بــر ایــن اســاس ســاخت تمامــی
واحدهــای جدیــد نیروگاهــی بایــد دارای راندمــان بیــش از
 ۵۸درصــد باشــد.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی بــا اعــام اینکــه هــم اکنــون مجــوزی بــرای
احــداث واحدهــای جدیــد نیروگاهــی بــا راندمــان کمتــر از
 ۵۸درصــد صــادر نخواهــد شــد ،تصریــح کــرد :عــاوه بــر
ایــن بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده بایــد راندمــان نیــروگاه
هــای گازی فعلــی کشــور هــم بــا تبدیــل بــه ســیکل
ترکیبــی بــه حــدود  ۵۸درصــد افزایــش یابــد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در راســتای ایــن
سیاســت کالن شــورای اقتصــاد اجــرای طــرح احــداث
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی بــا راندمــان بــاال بــا
اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجــی (فاینانــس) را بــه
تصویــب رســانده اســت ،اظهــار داشــت:مطابق بــا مصوبــه
شــورای اقتصــاد  ۸بلــوک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــا
راندمــان بــاال و بــا اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجــی
(فاینانــس) در بندرعبــاس ،تبریــز ،ســلفچگان ،خــرم آبــاد،
بوئینزهــرا ،همــدان ،امیدیــه و اندیمشــک در مجمــوع
بــه ظرفیــت اســمی  ۵۰۰۵مــگاوات احــداث خواهــد شــد.
بــرای احــداث ایــن تعــداد جدیــد نیــروگاه بــرق بیــش
از دو میلیــارد و  ۵۶۰میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری بــا
اســتفاده از خــط اعتبــاری خارجــی انجــام مــی شــود.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی ،ارتقــای راندمــان نیــروگاه هــا
عــاوه بــر افزایــش تــوان تولیــد بــرق ،صرفــه جویــی در

انـرژی
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صندوق ضمانت صادرات و
دوری از رسالت اصلی
محسن بهرامی ارض اقدس

مصــرف ســوخت و دســتاوردهای متعــدد زیســت محیطــی
بــه همــراه دارد.
بــه گــزارش مهــر ،ایــن مصوبــه بــه اســتناد مــاده ()۸۲
قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری
اســامی ایــران و تبصــره ( )۳قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۵
کل کشــور از محــل مجــوز بنــد ( )۲۶قانــون بودجــه ســال
 ۱۳۹۱در جلســه مــورخ  ۱۷آبــان مــاه شــورای اقتصــاد بــه
تصویــب رســیده اســت.
اجــرای ایــن طــرح در راســتای تحقــق ردیــف هفتــم
تصویــب نامــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســت و
بــا هــدف افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق شــبکه سراســری
کشــور و راندمــان نیروگاههــای حرارتــی ،کاهــش مصــرف
ســوخت ،تقویــت بنیــه ســازندگان داخلــی ،انتقــال دانــش
و تکنولــوژی روز دنیــا بــه داخــل کشــور و عــدم وابســتگی
بــه ســایر کشــورها در تأمیــن قطعــات و تعمیــرات
نیروگاهــی صــورت خواهــد گرفــت.
در راســتای ایــن سیاســت کالن ،اولیــن واحــد نیروگاهــی
ایــن طــرح در بندرعبــاس کــه عملیــات اجرایــی آن ۲۵
آبــان مــاه بــا دســتور معــاون اول رئیــس جمهــور آغــاز
شــد ،در زمســتان ســال  ۱۳۹۷بــه شــبکه سراســری بــرق
کشــور متصــل خواهــد شــد و تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰نیــز
 ۱۰واحــد نیروگاهــی دیگــر آن بــه بهرهبــرداری خواهــد
رســید.

صنــدوق ضمانــت صــادرات اساســا بــرای حمایــت
از صــادرات غیرنفتــی شــکل گرفتــه اســت امــا
بــه راســتی ایــن صنــدوق بــه رســالت اصلــی اش
پایبنــد اســت؟
ً
صنــدوق ضمانــت صــادرات اساســا بــرای حمایــت از
صادرکننــدگان بــا اولویــت صــادرات غیرنفتــی و خدمــات
فنــی و مهندســی شــکلگرفته اســت و قــرار اســت
بــرای پشــتیبانی از صادرکننــدگان در بازارهــای هــدف
و تضمیــن فعالیتهــای آنهــا ،ضمانتنامههایــی را
بــه صادرکننــدگان بدهــد .بــا ایــن وصــف میتــوان
گفــت صنــدوق ضمانــت صــادرات یکــی از ســازمانهای
حمایتــی دولــت اســت کــه در راســتای توســعه صــادرات
غیرنفتــی و کمــک بــه گســترش آن شــکلگرفته اســت و
طبیعــی اســت کــه ایــن ســازمان حمایتــی مثــل دیگــر
ســازمانهای مشــوق نــگاه انتفاعــی بــه فعالیتهایــش
نداشــته باشــند.
بااینوجــود و متأســفانه بــه نظــر میرســد کــه صنــدوق
ضمانــت صــادرات ضمــن تــاش بــرای ایفــای رســالت
اصلــیاش کــه حمایــت از صــادرات غیرنفتــی اســت،
نگاهــی هــم بــه کارنامــه خــودش دارد و بهعنــوان یــک
بنــگاه اقتصــادی تــاش میکنــد تــا فعالیتهایــش
ســودآور هــم باشــد .درواقــع همیــن مســئله نقطــه
افتــراق ایــن بنــگاه بــا انتظــارات بخــش خصوصــی از
چنیــن بنگاههایــی اســت.
مــا فکــر میکنیــم کــه دولــت ایــن صنــدوق را نــه بــرای
ســودآوری بلکــه بــرای حمایــت از صادرکنندگان تأســیس
کــرده اســت و بهطــور طبیعــی نبایــد انتظــار ســودآوری
داشــته باشــد.از طریــق بانــک توســعه صــادرات تســهیالت
ارزانقیمتــی بــه صادرکننــدگان پرداخــت میشــود یــا
از طریــق صنــدوق توســعه ملــی وامهــای ارزی بــرای
فعالیــت صادرکننــدگان در خــارج از کشــور تخصیــص
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میدهنــد و مثــل همــه ایــن مــوارد ،صنــدوق ضمانــت
صــادرات هــم نبایــد انتظــار ســودآوری از فعالیتهایــش
را داشــته باشــد و طبیعــی اســت کــه اگــر خطــری متوجــه
فعالیتهــای ایــن صنــدوق اســت هزینههایــش را بایــد
دولــت تقبــل کنــد.
اگــر صادرکننــدهای دریکــی از کشــورهای هــدف مثــل
ونزوئــا فعالیــت میکــرد و در آن کشــور بــه دلیــل
ســقوط ارزش پــول ملــی بــا مشــکل مواجــه شــد ایــن
ضــرر و زیــان و عــدم و نقــص را صنــدوق ضمانــت صادرات
بایــد تقبــل کنــد .اینیکــی از مهمتریــن رســالتهای
ایــن صنــدوق اســت امــا غیرازایــن دولــت باهــدف توســعه
روابــط سیاســی وامهایــی را از طریــق صنــدوق ضمانــت
صــادرات بــه کشــورها پرداخــت میکنــد کــه خطــر
برگشــتناپذیری آن وجــود دارد و طبیعــی اســت کــه
در ایــن زمینــه هــم بایــد خــود دولــت عهــدهدار هزینههــا
باشــد .اگــر ریــز کارنامــه صنــدوق ضمانــت را بررســی
کنیــد خواهــد دیــد کــه در دولتهــای گذشــته بهمنظــور
توســعه سیاســی وامهایــی در اختیــار دولتهــای دیگــر
کشــورها قــرار دادهشــده اســت تــا اجــرای پروژههــای
مختلــف را حمایــت کننــد .بــرای مثــال بــرای احــداث
ســاختمان مجلــس و یــا ســاخت پلــی در کشــورهایی
مثــل ســودان و جیبوتــی دولــت اعتباراتــی را پرداخــت
کــرده و صنــدوق ایــن اعتبــارات را تضمیــن کــرده اســت
درحالیکــه ایــن اقدامــات بــه هیــچ نحــوی ارتباطــی بــا
توســعه صــادرات غیرنفتــی نــدارد و زیــان آن ناشــی از
تصمیمــات دولــت اســت نــه عملکــرد صنــدوق در توســعه
صــادرات غیرنفتــی.
بههرحــال صنــدوق ضمانــت صــادرات زیرمجموعــهای از
دولــت اســت و موظــف بــه اجــرای تصمیمــات دولتــی و
تــا جایــی کــه مــن باخبــرم دولتهــا تعهــدات زیــادی را
بــرای ایــن صنــدوق ایجــاد کردنــد .بیشــتر ایــن تعهــدات
در دوره دولتهــای نهــم و دهــم بــرای صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایجادشــده اســت .نکتــه جالــب اینکه بســیاری از
پروژههایــی کــه صنــدوق ضمانــت صــادرات بــه تصمیــم
دولتهــای نهــم و دهــم در خــارج از ایــران موظــف بــه
تضمیــن آن بــود بــه مرحلــه اجــرا نرســیده اســت کــه
اگــر آن تعهــدات کــه رقــم آن حــدود  7میلیــارد بــود
عملیاتــی میشــد ،در حــال حاضــر بایــد کل ســرمایه
صنــدوق ضمانــت صــادرات را بــا تمــام افزایشهایــش
صــرف پرداخــت ضــرر و زیــان آن پروژههــا میکردنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران و اندونزی خواستار توسعه
همکاری های دو جانبه در بخش
نفت ،گاز و پتروشیمی شدند

کواالالمپــور – ایرنــا – ‹محمــود واعظی› وزیــر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات و رئیــس ایرانــی کمیســیون
مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی ایــران و اندونــزی
روز جمعــه در جاکارتــا بــا ‹ژونــان ایگناســیوس› وزیــر
انــرژی و منابــع معدنــی اندونــزی دیــدار و گفــت وگــو
کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،وزیــر ارتباطات کــه به منظور شــرکت
در دوازدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری
هــای اقتصــادی ایــران و اندونــزی در جاکارتــا بــه ســر
مــی بــرد ،در ایــن دیــدار بــه جایــگاه مهــم اندونــزی بــه
عنــوان یــک کشــور پرجمعیــت و دارای اقتصــاد مهــم
در شــرق آســیا و عضــو اتحادیــه کشــورهای جنــوب
شــرق آســیا (آ.ســه.آن) اشــاره کــرد و خواســتار توســعه
همــکاری هــای دو جانبــه شــد.
وی گفــت :بــا توجه بــه روابط خــوب ایــران و اندونزی در
تمامــی زمینــه هــا و اراده سیاســی دو کشــور در صددیــم
حجــم مبــادالت بازرگانــی و اقتصــادی را افزایــش داده
و نقــش روســای کمیســیون مشــترک ،برنامــه ریــزی و
طراحــی الزم در تبییــن نقشــه راه بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف اســت.
واعظــی گفــت :بــه همیــن دلیــل نقــش انــرژی و
همــکاری هــای مشــترک نفــت و گاز ،پتروشــیمی و
منابــع طبیعــی بــا توجــه بــه تجــارب گســترده دو
کشــور و از ســویی بــازار مصــرف عظیــم اندونــزی و
اجــرای توافقــات دو کشــور در حــوزه هــای نفــت و گاز
مــی توانــد بــه افزایــش مناســبات اقتصــادی دو جانبــه
کمــک کنــد.
رئیــس ایرانــی کمیســیون مشــترک همــکاری هــای
ایــران و اندونــزی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه توافقــات
فــی مابیــن در مــورد پــروژه هــای مشــترک ،خواســتار
تســریع در عملیاتــی کــردن ایــن پــروژه هــا در حــوزه
هــای نفتــی شــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه عالقــه منــدی شــرکت هــای
ایرانــی بــرای مشــارکت و اجــرای پــروژه هــای زیربنایــی

انــرژی و بــرق در اندونــزی ،بــر توانایــی شــرکت هــای
ایرانــی در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد و خواســتار حمایــت
دولــت اندونــزی و وزارت انــرژی و منابــع معدنــی ایــن
کشــور از ایــن شــرکت هــا شــد.
واعظــی بــه اشــاره بــه ســفر ‹جوکــو ویــدودو› رئیــس
جمهــوری اندونــزی بــه ایــران در آینــده نزدیــک ،بــر
ســاماندهی و برنامــه ریــزی مطلــوب بــرای حصــول
نتایــج مثبــت در تمامــی زمینــه هــای مــورد عالقــه
از جملــه همــکاری در زمینــه نفــت و گاز ،انــرژی و
پتروشــیمی تاکیــد کــرد.
وزیــر انــرژی و منابــع معدنــی اندونــزی نیــز در ایــن
دیــدار ضمــن اســتقبال از توســعه همــکاری هــای
مشــترک در تمامــی زمینــه هــا از جملــه حــوزه نفــت و
گاز ،انــرژی و منابــع معدنــی ،گفــت کــه ایــن وزارتخانــه
اندونــزی ضمــن عالقــه منــدی بــه توافقــات قبلــی،
متعهــد بــه انجــام پــروژه هــای مــورد نظــر بــوده و بــا
همــکاری طــرف ایرانــی کار را ادامــه خواهــد داد.
‹ژونــان ایگناســیوس› همچنیــن از مشــارکت شــرکت
هــای ایرانــی در پــروژه هــای مختلــف اندونــزی از جملــه
احــداث پاالیشــگاه و ســایر زیرســاخت هــای حــوزه نفت
و انــرژی اســتقبال و حمایــت کــرد.
وی ســفر آینــده رئیــس جمهــوری اندونــزی بــه تهــران
را مــورد اشــاره قــرار داد و اعــام کــرد هماهنگــی الزم را
بــا دســتگاه هــای مرتبــط ایرانــی بــه عمــل خواهــد آورد.
وزیــر انــرژی اندونــزی همچنیــن بــا اشــاره بــه روابــط
نزدیــک و صمیمــی مقــام هــای عالیرتبــه دو کشــور،
آن را ســرمایه بســیار مطلــوب و موثــری بــرای عملیاتــی
کــردن توافقــات و گســترش ســطح روابــط از جملــه
در حــوزه هــای تجــارت نفــت و انــرژی و پتروشــیمی
ارزیابــی کــرد.

تشکیل کارگروهی مشترک بین
ایران ،چین و هلند برای بررسی
پروژههای بخش انرژی در ایران

تهــران  -ایرنــا  -رییــس کمیســیون انــرژی و مجمــع
نماینــدگان خوزســتان در مجلــس شــورای اســامی در
دیــدار بــا هیاتــی از شــرکت هــای چینــی و هلنــدی بــر
تشــکیل کارگــروه مشــترکی بــرای بررســی پروژههــای

انـرژی
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بخــش انــرژی در ایــران و بــه ویــژه خوزســتان بــا حضور
نماینــدگان و طــرف چینــی توافــق کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا از خانــه ملــت ،رییــس کمیســیون
انــرژی و نماینــدگان اســتان خوزســتان روز چهارشــنبه
بــا هیاتــی از کشــورهای چیــن و هلنــد از شــرکت هــای
بوســکالیس ،آر.ام.ایکــس و بنــگاه اقتصــادی آب پکــن
کــه در زمینــه ســرمایه گــذاری در بخــش انــرژی فعــال
هســتند ،دیــدار و گفــت و گــو کردنــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار فریــدون حســنوند رئیــس
کمیســیون انــرژی و مجیــد ناصــری نــژاد رئیــس مجمــع
نماینــدگان خوزســتان در ارتبــاط بــا ظرفیــت اســتان
خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری در زمینــه جــذب
ســرمایه هــای خارجــی صحبــت کردنــد.
**حســنوند :قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران تضمیــن
کننــده ســرمایههای خارجــی اســت
رئیــس کمیســیون انــرژی بــا اشــاره بــه منابــع آبــی
گســترده خوزســتان کــه یــک ســوم آبهــای ایــران
را تشــکیل میدهــد یــادآور شــد :قوانیــن جمهــوری
اســامی ایــران تضمیــن کننــده ســرمایههای خارجــی
اســت و ایــران از ورود ســرمایه و تکنولــوژی در ایــن
زمینــه اســتقبال میکنــد.
**ناصــری نژاد:تــاش نماینــدگان خوزســتان بــرای
حمایــت الزم از ســرمایهگذاری هــای خارجــی در ایــن
ناحیــه
مجیــد ناصــری نژاد گفــت :خوزســتان بیشــترین ظرفیت
ســرمایه گــذاری در بخــش نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،آب،
انــرژی هــای نــو و ســایر زمینههــای مرتبــط را دارد
و نماینــدگان ایــن مجمــع تــاش خواهنــد کــرد تــا
حمایــت الزم از ســرمایهگذاری هــای خارجــی در ایــن
ناحیــه را داشــته باشــند.
ســایر نماینــدگان حاضــر در جلســه بــه قابلیتهــای
اســتان خوزســتان از جملــه وجــود نیــروی کار فــراوان و
ماهــر ،همجــواری بــا کشــورهای پــر جمعیــت از جملــه
عــراق و ســابقه ســرمایهگذاریهای موفــق گذشــته
اشــاره کردنــد و بــازار ایــران را بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن عرصههــای رقابتــی در دنیــا معرفــی کردنــد.
**نماینــده هیــات چیــن :ایــران و بــه ویــژه خوزســتان
در زمینــه انــرژی مــورد توجــه مــا قــرار گرفتهانــد
در ادامــه جلســه نماینــده هیــات چیــن نیــز از ظرفیــت
بــاالی ســرمایهگــذاری در ایــران یــاد کــرد و بــه
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عالقمنــدی خــود بــرای ســرمایهگذاری در پروژههــای
مختلــف در بخــش انــرژی ایــران اشــاره کــرد.
وی بــه دیــدار خــود از خوزســتان و دیگــر مناطــق اشــاره
کــرد و گفــت :ایــران و بــه ویــژه خوزســتان در زمینــه
انــرژی مــورد توجــه مــا قــرار گرفتهانــد.
در پایــان ایــن دیــدار مقــرر شــد کــه کارگــروه مشــترکی
بــرای بررســی پروژههــای بخــش انــرژی در ایــران و بــه
ویــژه خوزســتان بــا حضــور نماینــدگان و طــرف چینــی
تشــکیل شــود.

صادرات خدمات به عراق به
حداقل رسيد
عــراق بهعنــوان يكــي از بزرگتريــن بازارهــاي صادراتــي
ايــران اســت كــه چندينبــار ممنوعيــت واردات ســيمان را
در ســالهاي اخيــر اعــام كــرده اســت .در هميــن زمينــه،
رييــس اتــاق مشــترك بازرگانــي ايــران و عــراق بــا اشــاره
بــه خودكفايــي عــراق در توليــد برخــي كاالهــاي صنعتــي
ازجملــه ســيمان ،گفــت :ايــن كشــور بــا افزايــش تعرفــه
واردات ســيمان ،واردات ايــن كاال از ايــران بــه كشــور را بــه
حداقــل رســانده اســت .يحيــي آلاســحاق بــا بيــان اينكــه
صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي هــم بــه عــراق بــه
حداقــل رســيده اســت ،گفــت :ايــن درحالــي اســت كــه
پيــش از ايــن صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي بــه ايــن
كشــور حــدود 4ميليــارد دالر بــود .رييــس اتــاق مشــترك
بازرگانــي ايــران و عــراق افــزود :عدم تــوان پرداخــت هزينه
صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي از ســوي كشــور عراق
بــه صادركننــدگان ،بهدليــل مشــكالت مالــي و همچنيــن
درگيريهــاي امنيتــي در ايــن كشــور از عوامــل اصلــي
كاهــش صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي بــه ايــن
كشــور اســت .وي همچنيــن در مــورد صــادرات ســيمان
بــه عــراق بيــان داشــت :بــا توجــه بــه احســاس خودكفايــي
كــه در عــراق بــراي توليــد برخــي كاالهــا بــه وجــود آمــده
واردات ســيمان از ايــران بــه ايــن كشــور كاهــش يافتــه و
ايــن كشــور تعرفــه گمركــي واردات ايــن كاالي صنعتــي
بــه كشــورش را افزايــش داده اســت
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شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب
و بــرق ایــران ( صانیــر ) اعــام کــرد کــه بخشــی
از یــراق آالت پــروژه انتقــال برقــی ارمنســتان بــه
ایــران از شــرکت « آلوکاســت ایــران « در تبریــز
بارگیــری شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطــاع رســانی صانیــر ،وزن
ایــن یــراق آالت بیــش از  70هــزار کیلوگــرم و میــزان
ارزش ایــن کاالهــا بیــش از  409هــزار یــورو اســت .
از آنجــا کــه بــا ســاخت ایــن خــط  ۲۷۵کیلومگاواتــی،
ظرفیــت تبــادل بــرق بیــن ایــران و ارمنســتان از ۳۰۰
مــگاوات بــه یــک هــزار مــگاوات افزایــش مــی یابــد و
شــبکه بــرق ایــران بــه کشــورهای روســیه ،گرجســتان،
عــراق و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس متصــل مــی
شــود ،نزدیــک بــه  ۷۳۰دکل در مســیری  ۲۷۵کیلومتــری
در ایــن پــروژه نصــب خواهــد شــد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد :صانیــر مجــری پــروژه انتقــال
بــرق هــزار مگاواتــی ارمنســتان بــه ایــران بــا همــکاری

پیمانــکاران کشــورمان اســت و انتقــال تجهیــزات از مــرز
«نــوردوز» در شــمال غربــی کشــور (آذربایجــان شــرقی)
صــورت مــی گیــرد.
در ادامــه گــزارش آمــده ،ایــن پــروژه بــا مشــارکت
پیمانــکاران داخلــی در کشــور ارمنســتان در دســت
ســاخت اســت و نصــب بــرج هــا از روزهــای گذشــته
آغــاز شــده اســت و در آینــده نیــز ادامــه دارد.
گفتنــی اســت بــا اجــرای ایــن پــروژه و دیگــر پــروژه
هــای انتقــال بــرق از کشــورهای شــمالی ،ایــران را بــه
«هــاب منطقــه» تبدیــل خواهــد کــرد .
پــروژه انتقــال بــرق در کشــور ارمنســتان توســط شــرکت
«هایــون» مدیریــت مــی شــود و اجــرای ایــن خــط
بخشــی از کریــدور انــرژی بیــن ایران و روســیه محســوب
مــی شــود و قــرارداد ســاخت خــط ســوم انتقــال بــرق
بیــن ایــران و ارمنســتان بــه ارزش  ۱۰۷میلیــون و ۹۰۰
هــزار یــورو اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،شــرکت صانیــر اینــک ۱۸

پــروژه در  ۱۳کشــور جهــان در دســت اجــرا دارد و در مــاه
هــای گذشــته قــرارداد ســاخت نیــروگاه بــادی در کشــور
قزاقســتان را بــا ظرفیــت  ۶۰مــگاوات امضــا کــرده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت جمهــوری اســامی عــاوه بــر
جمهــوری خودمختــار نخجــوان بــا هفــت کشــور
عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان ،ارمنســتان ،آذربایجــان،
ترکمنســتان و ترکیــه تبــادل بــرق دارد.
از ســوی دیگــر شــرکت « آلوکاســت ایــران « کــه تامیــن
کننــده بخشــی از یــراق آالت ایــن پروژه اســت ،بــه عنوان
اولیــن و یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان یــراقآالت و
اتصــاالت و مجــری شــبکههای برقــی خطــوط انتقــال
فشــار قــوی ،پس ـتهای فشــار قــوی ،شــبکه هــای فیبــر
نــوری  ،OPGWتوزیــع فشــار متوســط و فشــار ضعیــف
و راهآهــن برقــی ،اتوبــوس برقــی در ایــران اســت.

شورای اقتصاد مجوز
اجرای طرح ساخت
نیروگاه های سیکل ترکیبی
با بازده باال را صادر کرد

ســاخته خواهــد شــد.
«حمیدرضــا عظیمــی» خاطرنشــان کــرد :ســقف اســتفاده
از تسهیــــات مالــــی خارجــی بــه مبلــغ دو میلیــارد و
 561میلیــون و  270هــزار یــورو شــامل یــک میلیــارد
و  914میلیــون و  410هــزار یــورو بــه عنــوان اصــل
تســهیالت و  646میلیــون و  860هــزار یــورو بــه عنــوان
هزینــه هــای تبعــی در مصوبــه شــورای اقتصــاد تعییــن
شــده اســت.
معــاون برنامهریــزی شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی اضافــه کــرد :ایــن مصوبــه بــه
اســتناد مــاده ( )82قانــون برنامــه پنجــم توســعه
جمهــوری اســامی ایــران و تبصــره ( )3قانــون بودجــه
ســال  1395کل کشــور 17 ،آبــان مــاه  1395در شــورای
اقتصــاد بــه تصویــب رســید.
عظیمــی تصریــح کــرد :اجــرای ایــن طــرح در چارچــوب
تصویــب نامــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی اســت و
بــا هــدف افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق شــبکه سراســری
کشــور و بــازده نیــروگاه هــای حرارتــی ،کاهــش مصــرف
ســوخت ،تقویــت بنیــه ســازندگان داخلــی ،انتقــال
دانــش و فنــاوری روز جهــان بــه داخــل کشــور و وابســته
نبــودن بــه ســایر کشــورها در تامیــن قطعــات و تعمیــرات

نیروگاهــی صــورت خواهــد گرفــت.
برپایــه ایــن گــزارش ،مطابــق برنامــه ریــزی صــورت
گرفتــه ،نخســتین واحــد نیروگاهــی ایــن طــرح در
بندرعبــاس (کــه عملیــات اجرایــی آن  25آبــان مــاه
بــا دســتور معــاون اول رییــس جمهــوری آغــاز شــد) در
زمســتان ســال 1397بــه شــبکه سراســری بــرق کشــور
متصــل خواهــد شــد و تــا پایــان ســال  1400نیــز 10
واحــد نیروگاهــی دیگــر آن بــه بهــره بــرداری خواهــد
رســید.
بــه گــزارش ایرنــا ،نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در واقــع
ترکیبــی از توربیــن بخــار و توربیــن گازی اســت؛ ژنراتــور
توربیــن گازی ،بــرق تولیــد مــی کنــد و همزمــان ،انــرژی
حرارتــی تلــف شــده از توربیــن گاز ،بــرای تولیــد بخــار
مــورد نیــاز توربیــن (بخــار ) اســتفاده شــود و بــه ایــن
ترتیــب بــرق اضافــی بــه تولیــد مــی رســد و بــا ترکیــب
کــردن ایــن دو ،ســیکل بهــره وری نیــروگاه افزایــش
پیــدا مــی کنــد.
ظرفیــت نصــب شــده نیروگاهــی کشــور تــا پایــان ســال
گذشــته  74هــزار و  350مــگاوات بــود کــه از ایــن
رقــم ،بیــش از  85درصــد آن معــادل  60هــزار مــگاوات
از نیــروگاه هــای حرارتــی تامیــن مــی شــود.

تهــران -ایرنــا -شــورای اقتصــاد اجــرای طــرح
ســاخت نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی بــا بــازده
بــاال بــا اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجــی (
فاینانــس) را مــورد تصویــب قــرار داد .
بــه گــزارش ایرنــا از شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی ،معــاون برنامــه ریــزی ایــن
شــرکت اظهــار داشــت :براســاس ایــن مصوبــه هشــت
بلــوک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــا بــازده بــاال (کالس
 )Fبــا اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجــی ( فاینانــس)
در ســاختگاه هــای بندرعبــاس ،تبریــز ،ســلفچگان ،خــرم
آبــاد ،بوییــن زهــرا ،همــدان ،امیدیــه و اندیمشــک بــه
ظرفیــت اســمی مجمــوع پنــج هــزار و پنــج مــگاوات
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مدیرعامل جدید شرکت توزیع
نیروی برق تهران منصوب شد

دور جدیــد گفتگوهــای مدیــران شــرکتهای
نفتــی ایــران و دانمــارک بــا ســفر یــک هیــات
نفتــی دانمارکــی بــه تهــران بــه منظــور مشــارکت
در طرحهــای جدیــد نفــت و گاز آغــاز شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،هیاتــی متشــکل از  ۱۱شــرکت
دانمارکــی فعــال در صنایــع نفــت و گاز بــه منظــور گفتگــو
و دیــدار بــا مدیــران شــرکتهای نفتــی ایــران بــه تهــران
ســفر کــرده اســت.
در ایــن ســفر کــه بــا همراهــی «دنــی عنــان» ســفیر
دانمــارک در تهــران همــراه بــوده اســت تاکنــون چندیــن
دور نشســت بــه منظــور ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی،
انتقــال دانــش فنــی و تکنولوژیکــی بــه ویــژه در حــوزه
صنایــع فراســاحل نفــت و گاز ،خطــوط لولــه انتقــال نفــت و
گاز و انجــام عملیــات پیگرانــی خطــوط لولــه بــا اســتفاده
از آخریــن تکنولــوژی جهــان انجــام شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ایــن مذاکــرات فرصتهــای جدیــد ســرمایه
گــذاری صنعــت نفــت ایــران در دوران پســا برجــام بــرای
ســرمایه گــذاری شــرکتهای نفتــی دانمارکــی ارائــه شــده
کــه ایــن ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری بــا اســتقبال
شــرکتهای نفتــی دانمارکــی همــراه شــده اســت.
«دنــی عنــان» ســفیر دانمــارک در تهــران در جمــع
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه آمادگــی ایــران و دانمــارک بــه
منظــور توســعه ســطح همکاریهــا بــه ویــژه در حــوزه
صنایــع نفــت ،گاز و انــرژی ،گفــت :شــرکتهای دانمارکــی
آمــاده ســرمایه گــذاری در صنعــت نفــت ایــران هســتند.
ایــن مقــام ارشــد دانمارکــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در طــول
یکســال گذشــته تاکنــون حجــم صــادرات دانمــارک بــه
ایــران حــدود  ۷۸درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه پیــش
بینــی میشــود ایــن رونــد همکاریهــا در دوران پســا
برجــام ادامــه داشــته باشــد ،تصریــح کــرد :در کنــار ســرمایه
گــذاری ،شــرکتهای دانمارکــی آمــاده انتقــال دانــش و
تکنولــوژی بــه صنعــت نفــت ایــران هســتند.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی و تجربــه شــرکتهای
دانمارکــی در ارائــه خدمــات نفتــی بــه ویــژه در پروژههــای
نفتــی حــوزه دریــای شــمال ،در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار
مهــر مبنــی بــر حمایــت دولــت کپنهــاگ از قــرارداد
احتمالــی شــرکت مرســک در الیــه نفتــی پــارس جنوبــی،
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بــا صــدور حکمــی از ســوی مدیرعامــل
شــرکت توانیــر «حســین صبــوری» بــه
عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق تهــران بــزرگ منصــوب شــد.

بازگشایی دفاتر نفتی دانمارک

بازگشت غول نفتی
دانمارک به ایران
اظهــار داشــت :در صــورت امضــای قــرارداد نفتــی مرســک
در ایــران ،قطعــا دولــت دانمــارک از ایــن قــرارداد حمایــت
مــی کنــد و ســفارت دانمــارک در جهــت ارتقــای روابــط
تهــران -کپنهــاگ تــاش خواهــد کــرد.
عــاوه بــر ایــن «هاردســتون» رئیــس اتحادیــه شــرکتهای
نفتــی دانمــارک هــم بــا بیــان ایــن کــه شــرکت هــای نفــت
و گازی ایــن کشــور کــه بــه ایــران آمــده انــد در منطقــه
خاورمیانــه فعالیــت کــرده و تــا حــدودی بــا بــازار ایــن
منطقــه آشــنا هســتند ،افــزود :امیدواریــم کــه شــرکت های
دانمارکــی در ایــران نیــز دفتــر نمایندگــی دایــر کننــد .بــه
گفتــه ایــن مقــام دانمارکــی شــرکتهای نفتــی دانمارکــی
عالقــه دارنــد تــا در حــوزه فراســاحل و همچنیــن دریــای
خــزر بــا شــرکتهای ایرانــی همــکاری داشــته باشــند.
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت اخیــرا در یــک برنامــه زنــده
تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه ســال  ۸۳قــراردادی بــا شــرکت
پتــرو ایــران بــرای توســعه الیــه نفتــی در میــدان پــارس
جنوبــی امضــا شــد امــا ایــن قــرارداد پیــش نرفتــه اســت،
گفــت :تاکنــون  ۴۰۰میلیــون دالر از جملــه خریــد کشــتی
 FPSOبــرای اتمــام ایــن طــرح هزینــه شــده اســت و
بهمــن امســال روزانــه حــدود  ۳۰هــزار بشــکه نفــت از ایــن
الیــه نفتــی ،تولیــد میشــود.

ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس
مطالعــات انجــام گرفتــه امــکان تولیــد روزانــه تــا ســقف
 ۲۰۰هــزار بشــکه نفــت خــام از الیــه نفتــی پــارس جنوبــی
وجــود دارد ،تصریــح کــرد :قــرارداد توســعه الیــه نفتــی
پــارس جنوبــی بــا یــک شــرکت معتبــر خارجــی (مرســک
دانمــارک) تــا  ۶مــاه آینــده امضــا خواهــد شــد .ایــن مقــام
مســئول بــا اعــام اینکــه ایــن فنآوریهــا در اختیــار
شــرکتهای بینالمللــی اســت ،تصریــح کــرد :نفــت ایــن
میــدان ســنگین اســت و شــرکتها بایــد از همــان ابتــدا
روشهــای  IORو  EORبــرای توســعه الیــه نفتــی پــارس
جنوبــی اســتفاده کننــد.
بــه گــزارش مهــر ،هــم اکنــون حفــاری  ۳۰۰حلقــه چــاه
در الیــه نفتــی پــارس جنوبــی در دســتور کار قــرار دارد
کــه توســعه فــاز دوم الیــه نفتــی از جملــه اولویتهــای
وزارت نفــت بــوده کــه در قالــب قراردادهــای جدیــد نفتــی
توســعه مییابــد .هــدف از طــرح توســعه الیــه نفتــی پــارس
جنوبــی تولیــد روزانــه  ۳۵هــزار بشــکه نفــت از بخــش غیــر
مشــترک ایــن ســازند هیدروکربــوری بــوده اســت؛ هــر چنــد
قطــر از ســال  ۱۹۹۱میــادی تولیــد نفــت از ایــن میــدان
مشــترک را آغــاز کــرده اســت.

بهگــزارش خبرگــزاری فــارس ،بــر اســاس حکــم
صــادر شــده از ســوی آرش کــردی مدیــر عامــل
توانیــر ،حســین صبــوری بــه عنــوان نماینــده
شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر در هیئــت مدیــره
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ و
مدیرعامــل ایــن شــرکت منصــوب شــد.
مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر عامــل توزیــع بــرق
تهــران بــزرگ نیــز روز دوشــنبه بــا حضــور آرش
کــردی مدیرعامــل توانیــر ،محمــود حقیفــام
معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر و شــماری از
مدیــران برقــی کشــور ،برگــزار شــد.
همچنیــن در ایــن مراســم کــه تالشهــای
«ســیدمحمد هاشــمی» ،مدیرعامــل اســبق ایــن
شــرکت کــه از ســال  89در ایــن ســمت مشــغول
بــه فعالیــت بــود و اکنــون بــه افتخــار بازنشســتگی
نائــل آمــده اســت ،تقدیــر شــد.
حســین صبــوری فارغالتحصیــل رشــتهٔ
مهندســی بــرق قــدرت از دانشــگاه تهــران اســت
کــه وی پیــش از ایــن معاونــت برنامــه ریــزی و
تحقیقــات شــرکت بــرق منطقــه ای زنجــان،
معاونــت طــرح و توســعه شــرکت بــرق منطق ـهای
آذربایجــان ،معاونــت طــرح و توســعه شــرکت بــرق
منطقــه ای زنجــان ،مدیریــت شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان زنجــان و مدیریــت شــرکت
بــرق منطقــهای آذربایجــان را در ســوابق کاری
خــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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گردهمایی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
ایران و انگلیس در لندن

 ۶۱شرکت خارجی و داخلی عالقمند به همکاری
با مناطق نفتخیز هستند

اهــواز  -مدیــر امــور فنــی شــرکت ملــی
مناطــق نفــت خیــز جنــوب گفــت ۶۱ :شــرکت
خارجــی و داخلــی عالقمنــد بــه همــکاری در
توســعه میادیــن نفتــی ایــن شــرکت در قالــب
قراردادهــای جدیــد نفتــی هســتند.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حمیــد دریــس صبــح امــروز
چهارشــنبه در مراســم انعقــاد تفاهمنامــه شــرکت ملــی
مناطــق نفــت خیــز جنــوب بــا شــرکت پرگــس اظهــار
کــرد :تصمیــم کلــی وزارت نفــت بــر ایــن قــرار گرفتــه
کــه توســعه مخــازن نفتــی و گازی و افزایــش تولیــد را بــا
ســبدی از مــدل هــای قــراردادی و نــه یــک مــدل خــاص
انجــام بدهــد ،همانطــور کــه مصوبــه دولــت هــم بــه آن
اشــاره دارد.
وی بــا تأکیــد بــر اســتفاده از افزایــش تــوان تولیــد اضافــه
کــرد :در کنــار مــدل هــای دیگــر ،مــدل مناطــق نفتخیــز
جنــوب بــا توجــه بــه شــرایط خــاص مخــازن تحــت
مدیریــت طراحــی شــده و مــورد تصویــب هیئــت مدیــره
شــرکت ملــی نفــت قــرار گرفتــه و بــرای توســعه مخــازن
بــر اســاس آن بــه مناطــق نفتخیــز جنــوب ابــاغ شــده
اســت.
مدیــر امــور فنــی شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنوب
تصریــح کــرد :از اســتاندار خوزســتان و تیــم وی کــه در
رابطــه بــا ســرمایه گــذاری در خوزســتان تــاش زیــادی
دارد و بــرای جــذب ســرمایه گــذاری هــدف گــذاری
کــرده بــرای پیشــرفت و ارتقــای ســطح اجتماعــی و
عمرانــی اســتان و حمایــت از مــدل قــراردادی مناطــق
نفتخیــز جنــوب کــه مــی توانــد جــذب ســرمایه گــذاری
داخلــی و خارجــی را بــه دنبــال داشــته باشــد تشــکر

مــی کنــم.
مدیــر امــور فنــی شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز
جنــوب بیــان کــرد :در ایــن مــدل قــراردادی ،کارفرمــا
شــرکت ملــی نفــت ایــران اســت و مناطــق نفتخیــز
جنــوب بــه عنــوان مجــری محســوب مــی شــود .شــرکت
هایــی کــه طــرف قــرارداد قــرار بگیرنــد بــه عنــوان
پیمانــکار هســتند و مناطــق نفتخیــز جنــوب در ایــن
مــدل قــراردادی نقشــی بســیار مهــم و اساســی را بــر
عهــده دارد و ایــن تفــاوت شــاید یکــی از تفــاوت هــای
عمــده مــدل قراردادهــای شــرکت بــا ســایر مــدل هــا
باشــد.
وی افــزود :امیــدوارم بــا قراردادهایــی کــه بــا ایــن مــدل
منعقــد مــی شــود بتوانیــم ســرمایه ،دانــش و تکنولــوژی
الزم را بــرای کشــور جــذب کشــور کنیــم.
مدیــر امــور فنــی شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز
جنــوب اضافــه کــرد :بعــد از تصویــب و ابــاغ این مــدل با
شــرکت هــای داخلــی و خارجــی زیــادی مذاکره داشــتیم
و پــس از ابــاغ مــدل ،ایــن مذاکــرات ادامــه پیــدا کــرد
و امــروز کــه اینجــا جمــع شــدیم  ۶۱شــرکت خارجــی
و داخلــی کــه عالقــه منــد هســتند تــا بــا ایــن مــدل
کار کننــد کــه بــا  ۳۳شــرکت مذاکــره صــورت گرفتــه و
مابقــی شــرکت هــا در نوبــت انتظــار بــرای تعییــن وقــت
مذاکــره هســتند.
دریــس در پایــان عنــوان کــرد :ایــن کنسرســیوم پرگــس
اولیــن مــوردی اســت کــه بــرای امضــای تفاهمنامــه با آن
برنامــه ریــزی شــده اســت .در هفتــه آتــی نیــز شــرکت
هــای بعــدی برنامــه ریــزی شــده و احتمــاال روز یکشــنبه
چنیــن مراســمی را بــرای اهــدای  OUبــه شــرکت
شــلمبرژه برگــزار کنیــم

نخســتین نشســت تجــاری بــا هــدف تامیــن مالــی و
جــذب ســرمایهگذاری بــرای پروژههــای توســعهای
ایــران در لنــدن برگــزار میشــود.
ایــن خبــر را حســن فروزانفــرد ،عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران و نماینــده اتــاق تهــران در نشســت لنــدن
اعــام کــرد و توضیــح داد :روز دوشــنبه هشــتم آذرمــاه
روز نخســت برگــزاری ایــن نشســت خواهــد بــود کــه بــا
حضــور و ســخنرانی مقامــات افتتــاح میشــود و روز دوم
یعنــی سهشــنبه 9 ،آذرمــاه بــه گفتوگوهــای رو در روی
فعــاالن اقتصــادی دو طــرف اختصــاص خواهــد یافــت.
فروزانفــرد بــا اشــاره بــه ورود هیاتهــای متعــدد و نیــز
اعــزام چنــد هیــات ایرانــی بــه برخــی کشــورهای اروپایــی
و آســیایی ،پــس از اجرایــی شــدن برجــام گفــت :بــا
وجــود برخــی گشــایشها در روابــط بینالمللــی ایــران،
بــه دلیــل تعطیلــی ســفارتخانههای ایــران و انگلســتان،
طــی ماههــای پــس از اجرایــی شــدن برجــام ،ارتبــاط
کمتــری بــا انگلســتان برقــرار شــد؛ حــال آنکــه لنــدن
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن بازارهــای تامیــن مالــی
شــناخته میشــود.
او بــا بیــان اینکــه برقــراری ارتبــاط بــا ایــن بــازار بــزرگ
تامیــن مالــی از ابتــدای تابســتان ســال  1395کلیــد
خــورد ،افــزود :اوایــل تابســتان بــود کــه از شــرکتی بــه
نــام  Frontier Exchengeپیشــنهاد برگــزاری
ســمیناری در لنــدن بــا هــدف جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی بــرای پروژههــای اقتصــادی ایــران را دریافــت
کردیــم .ایــن شــرکت ،ســابقه برگــزاری نشســتهای
مشــابه را در کشــورهای حــوزه منــا در کارنامــه داشــت.
بنابرایــن توانمنــدی ایــن شــرکت احصــا شــد و بــا
شــکلگیری مثلثــی متشــکل از ایــن شــرکت انگلیســی،
گــروه پارســیان هوشــمند و اتــاق تهــران بــه عنــوان
پشــتیبان معنــوی ایــن همایــش ،فرآینــد هماهنگیهــا
بــرای برگــزاری ایــن نشســت شــکل گرفــت.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ادامــه داد:
از ابتــدا مقررکردیــم کــه ایــن نشســت کمتــر جنبــه
همایــش بــا رویکــرد ارائــه مقالــه داشــته باشــد و بیشــتر
شــرکتها فرصــت داشــته باشــند پروژههــا را در برابــر
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صاحبــان ســرمایه معرفــی کننــد .حســن فروزانفــرد بــا
بیــان اینکــه بازگشــایی ســفارتخانهها منجــر بــه تســریع
هماهنگیهــای برگــزاری ایــن نشســت شــده اســت،
گفــت :در روز سهشــنبه پــس از برگــزاری ایــن ســمینار،
نشســتی هــم در ســفارت ایــران در لنــدن خواهیــم
داشــت تــا نتایــج برگــزاری ســمینار را مــورد بررســی
قــرار دهیــم.
او دربــاره نقــش اتــاق تهــران در برگــزاری ایــن ســمینار
گفــت :پیشــنهاد برگــزاری نشســت جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی بــرای پــروژه ایرانــی در لنــدن ،ابتــدا در ســتاد
اقتصــادی پســاتحریم اتــاق تهــران مطــرح شــد و آقــای
جهانگیــری ،رییــس ایــن ســتاد دســتور ارزیابــی آن را
صــادر کــرد و در نهایــت اتــاق تهــران حمایــت معنــوی از
برگــزاری ایــن نشســت را در دســتور کار قــرار داد.

فروزانفــرد کــه بــه نمایندگــی از اتــاق تهــران در ایــن
نشســت حضــور مییابــد ،دو نکتــه را یــادآور شــد و
گفــت :بــه نظــر میرســد بــا برگــزاری ایــن ســمینار،
فضــای مســدود شــده روابــط تهران-لنــدن تــا حــدود
بازگشــایی شــود؛ ضمــن اینکــه امیداریــم شــکل برگــزاری
ایــن ســمینار بــا نشس ـتهای عمومــیمتفــاوت باشــد و
وقــت اختصــاص داده شــده بــه آن صــرف گفتوگوهــای
تجــاری شــود.
بــه اعتقــاد فروزانفــرد برگــزاری ایــن ســمینار میتوانــد
مزیتهایــی بــرای ایــران دربــر داشــته باشــد؛ یعنــی
افــزون بــر جــذب ســرمایه ،در پــس گفتوگوهــای
جــدی در کشــور هــدف ،نواقــص فعــاالن اقتصــادی
ایــران در گفتوگوهــای تجــاری هویــدا میشــود و در
عیــن حــال ،نیازهــای واقعــی و اطالعاتــی فعــاالن بخــش
خصوصــی بــرای گفتوگوهــای تجــاری روشــن میشــود
الزم بــه ذکــر اســت کــه ســایت showcase-
 iran.comمربــوط بــه ایــن رویــداد تجــاری اســت و
عالقمنــدان میتواننــد اطالعــات بیشــتر را از ایــن مرجــع
اخــذ کننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اندیشه آزادی
عنصــر اصلــی تشــکیلدهنده اقتصادهــای پیشــرفته مــدرن حــق مالکیــت فــردی اســت .بــا بــه رســمیت شــناختن چنیــن حقــی اســت
کــه بازارهــای رقابتــی شــکل میگیرنــد ،توســعه پیــدا میکننــد و موجبــات تولیــد ثــروت و رفــاه هــر چــه بیشــتر را فراهــم میآورنــد.
مضمــون حــق مالکیــت فــردی یــا شــخصی عبــارت اســت از آزادی انســان در بــه کار بســتن اطالعــات و تواناییهــای خــود بــرای بــرآورده
کــردن نیازهــا و خواســتههایش در چارچــوب قواعــد همــه شــمول (قانــون) .حــق مالکیــت منحصــر بــه برخــورداری شــخصی از تواناییهــا
یــا داراییهــا نیســت بلکــه فراتــر از آن ،امــکان مبادلــه آزادانــه و داوطلبانــه آنهــا را هــم شــامل میشــود .بــازار رقابتــی کــه منشــأ
اصلــی افزایــش ثــروت و رفــاه در جوامــع امــروزی اســت بــدون ایــن مفهــوم از حــق مالکیــت غیرقابــل تصــور اســت .در جامعــه مــا ایــن
واقعیــت بســیار اساســی کــه آزادی و مالکیــت دو روی یــک ســکهاند و یکــی بــدون دیگــری تحققپذیــر نیســت ،بهطــور اس ـفانگیزی،
مــورد غفلــت واقــع شــده اســت .نتیجــه ناگزیــر ایــن غفلــت تصــور نادرســت دربــاره اهمیــت اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار آزاد از یــک ســو و
تفکیــک ناموجــه دو مفهــوم مــدرن آزادی سیاســی و اقتصــادی از ســوی دیگــر بــوده اســت.
طــی دو ســده گذشــته ،ورود اندیش ـههای جدیــد غربــی بــه ایــران و آگاهــی از پیشــرفتهای شــگرف صنعتــی اهــل فکــر در جامعــه مــا
را بــه تأمــل در بــاره علــل عقبماندگــی و چارهجویــی بــرای ایــن معضــل واداشــت ،امــا بیتوجهــی غالــب روشــنفکران مــا بــه ماهیــت
نظامهــای اقتصــادی  -سیاســی جوامــع پیشــرفته و توقــف در ظواهــر و نتایــج بــدون دقــت در اســباب و علــل ،موجــب ارزیابیهــای
شــتابزده و راهحلهــای ناکارآمــد شــد .در ســه فصــل نخســت کتــاب ،تــاش روشــنفکران تجددخــواه ایرانــی و «آزادیخواهــی نافرجــام»
آنهــا بــه اجمــال مــورد بررســی قــرار میگیــرد .غفلــت ایــن روشــنفکران از تحــوالت فکــری دنیــای مــدرن کــه بسترســاز شــکلگیری
نهادهــای اقتصــادی  -سیاســی مــدرن بــوده اســت ،تالشهــای آنهــا را در بســیاری از مــوارد بــه بیراهــه بــرد .در فصــل چهــارم ،مبانــی
مفهومــی اندیشــه اقتصــادی  -سیاســی دوران جدیــد اجمــاالً مــورد بررســی قــرار میگیــرد .فصلهــای پنجــم تــا هفتــم ،بــه ســاختار و
عملکــرد نهادهــای مهــم سیاســی و اقتصــادی جامعــه مــدرن میپــردازد تــا خواننــده بتوانــد ،از چش ـماندازی کلــی ،تصــوری منســجم از
واقعیتهــای دنیــای مــدرن پیــدا کنــد.
هــدف اصلــی ایــن کتــاب اشــاره اجمالــی بــه برخــی وجــوه تجددخواهــی ایرانیــان و ارائــه بســیار خالصــهای از خــردورزی مــدرن در
اقتصــاد و سیاســت اســت تــا شــاید بتــوان بــا زدودن ابهامهــا و آشــفتگیهای فکــری در خصــوص عقبماندگــی جامعــه مــا ،راه را بــرای
چارهجوییهــای معقــول و مؤثــر بــاز کــرد.
مخاطبــان اصلــی مــا جوانــان مشــتاقی هســتند کــه میخواهنــد بــا درک عمیقتــر مســائل جامعــه خــود و تکیــه بــر شــناخت بهتــر
اندیشــهها و ســازوکارهای دنیــای امــروز ،ایــران آینــده را بــا عقــل و تدبیــر بســازند.
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