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آموزه های جهش نرخ رشد
اقتصادی
سعید لیالز

دســتیابی بــه نــرخ رشــد اقتصــادی  7.4درصــدی بــرای  6مــاه نخســت ســال
 95و در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ،بــه معنــای آن اســت کــه آهنــگ
رشــد اقتصــادی در فصــل تابســتان  2برابــر شــده و بــه  9.2درصــد رســیده اســت.
ایــن بزرگتریــن رشــد اقتصــادی از ســال  1381به بعــد محســوب میشــود.
گرچــه میتــوان انتظــار داشــت ایــن میــزان نــرخ رشــد در  6ماهــه دوم  95نیــز
تــداوم داشــته باشــد امــا بــر مبنــای همیــن  7.4درصــد در  6ماهــه اول میتــوان
نــرخ رشــد  7درصــدی را بــرای کل  95محاســبه نمــود کــه در  15ســال اخیــر
کم ســابقه اســت و یکــی از باالتریــن نرخهــای اقتصــادی در  4دهــه اخیــر
محســوب میشــود .ایــن بــدان معناســت کــه میتــوان در پایــان ســال  95شــاهد
ایــن بــود کــه خرابیهــا و عقــب ماندگیهــای ســالهای  91و  92جبــران شــود.
پرســش اساســی در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود نــرخ رشــد
 7.4درصــدی چنــدان در زندگــی مــردم نمیتــوان ایــن بهبــود را احســاس کــرد؟
پاســخ ایــن اســت کــه شــدت ســقوط اقتصــاد ایــران در ســالهای  91و  92بــه
نحــوی بــود کــه بــا وجــود همــه دســتاوردهای گســترده اقتصــادی تنهــا میتــوان
امیــدوار بــود کــه تــا پایــان امســال بــه ســطح تولیــد ســال  90برســیم .اگــر از
نظــر ســرانه درآمــد هــر ایرانــی ارزیابــی کنیــم دســت کــم  3تــا  4ســال دیگــر
بــرای جبــران قــدرت خریــد ملــی زمــان نیــاز اســت .گرچــه احیــای قــدرت خریــد
کارگــران  5ســال و احیــای قــدرت خریــد کارمنــدان هــم  10ســال دیگــر طــول
خواهــد کشــید.
قهرمــان رشــد اقتصــادی امســال بهبــود مافــوق انتظــار وضعیــت تولیــد و صــادرات
نفــت اســت ولــی نفــت تنهــا نشــانگر بهبــود رشــد اقتصــاد نیســت .ظــرف ســه
ســال گذشــته متوســط افزایــش ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی  5درصــد بــود و
امســال هــم ادامــه دارد .رشــد تولیــد گنــدم و جایگزینــی واردات  7میلیــون تنــی
بــا صادراتــی کــه کلیــد خــورده ،تنهــا یکــی از موفقیتهــای بخــش کشــاورزی
محســوب میشــود.
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امضاء تفاهمنامه توسعه دو میدان نفتی

تهران و مسکو توافقنامه های انرژی امضا کردند
هفتــه گذشــته در تهــران ،توافقنامــه هــای اقتصــادی متعــددی کــه اغلــب آنهــا در
حــوزه نفــت ،گاز و بــرق بــود میــان ایــران و روســیه بــه امضــا رســید.
بــه گــزارش مهــر ،تفاهمنامــه انجــام مطالعــات توســعه دو میــدان نفتــی چنگولــه و
چشــمه خــوش بــا حضــور بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایــران و الکســاندر نــواک وزیــر
انــرژی روســیه در تهــران امضاء شــد.
یــک مقــام مســئول بــا تشــریح جزئیــات توافــق جدیــد ایــران و گازپــروم نفــت
روســیه بــرای توســعه دو میــدان نفتــی اعــام کــرد :افزایــش ضریــب بازیافــت و
تولیــد نفــت دو محــور تفاهــم نامــه بــا روس هــا اســت.
ســلبعلی کریمــی در تشــریح جزئیــات امضــاء تفاهمنامــه توســعه دو میــدان نفتــی
بــا گازپــروم نفــت روســیه گفــت :شــرکت گازپــروم نفــت یکــی از بزرگتریــن
شــرکت هــای تولیــد کننــده نفــت روســیه بــه شــمار مــی رود بــه طــوری کــه
هــم اکنــون ایــن شــرکت از تــوان تولیــد روزانــه دو میلیــون بشــکه نفــت خــام در
کشــورهای صربســتان ،روســیه و بوســنی برخــوردار اســت.
مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون
عــاوه بــر شــرکت گازپــروم نفــت روســیه بــرای توســعه دو میــدان چشــمه خــوش
و چنگولــه یــک تفاهــم نامــه دیگــر امضــاء شــده بــود ،تصریــح کــرد :تاکنــون
بــرای اجــرای طــرح افزایــش ضریــب بازیافــت میــدان چشــمه خــوش در گازپــروم،
بــا شــرکت OMVاتریــش یــک تفاهمنامــه امضــاء شــده اســت.

ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــا اشــاره بــه امضــاء تفاهمنامــه دیگــری بــا شــرکت
DNVنــروژ بــرای توســعه میــدان نفتــی چنگولــه در غــرب کشــور یــادآور شــد:
اســتفاده از ســرمایه و انتقــال تکنولــوژی هــای نویــن بــه ویــژه در حــوزه افزایــش
ضریــب بازیافــت از مهمتریــن اهــداف امضــاء تفاهــم نامــه توســعه ایــن دو میــدان
نفتــی بــا شــرکت هــای روســی ،نــروژی و اتریشــی اســت.
در همیــن حــال وزیــر نفــت هــم از توافــق با روســیه بــرای فــروش روزانــه ۱۰۰هزار
بشــکه نفــت خبــر داد و گفــت :پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه بــه توافــق اوپــک
و غیــر اوپــک قیمــت نفــت در محــدوده  ۵۰تــا  ۵۵دالر محکــم بایســتد.
بیــژن زنگنــه در حاشــیه امضــای تفاهمنامــه توســعه دو میــدان نفتــی ایــران بــا
شــرکت گازپــروم نفــت روســیه در جمــع خبرنــگاران گفــت :تاکنــون مذاکراتــی بــا
شــرکت هــای مختلــف روســی همچــون لــوک اویــل ،تــات نفــت و زابــرژ نفــت و
گازپــروم نفــت بــرای توســعه  ۷میــدان نفتــی انجــام گرفتــه اســت.
وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه شــرکت هــای روســی بایــد در مــدت زمــان تعییــن
شــده پیشــنهاد فنــی خــود را بــا تکمیــل مراحــل مطالعاتــی بــه منظــور توســعه
میادیــن نفتــی بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران ارائــه کننــد ،تصریــح کــرد :پــس از
ارائــه پیشــنهاد فنــی ،شــرکت هــا بایــد پیشــنهاد مالــی ارائــه کننــد و در نهایــت بــا
انجــام گفتگوهــا در خصــوص چارچــوب هــای قــراردادی ،توســعه میادیــن نفــت و
گاز گفتگوهــا انجــام خواهــد شــد .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
 4نکتــه دربــاره ایجــاد مـــــدرسه
صــادرات آموزشهــای صادراتــی تاکنــون توســط

نهادهــای دولتــی و بخــش خصوصــی برگزارشــده اســت.

پاکســتان خواهــان خریــد بــرق از ایــران
اســت ‹نــذر محمــد رانجهــا› روز ســه شــنبه در

حاشــیه حضــور در نمایشــگاه توانمنــدی هــای
اقتصــادی .مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

قائــم مقــام وزیــر نفــت اســتعفا داد/زنگنــه
موافقــت کــرد مشــروح خبــر
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ـم بــا دســتور وزیــر نیــرو ،ســتاد همکاریهــای مشــروح خبــر
ـرژی تفاهـ
ـوزه انـ
ـزی در حـ
ـران و اندونـ
ایـ
ســازمان توســعه تجــارت مشــروح خبــر
نامــه امضــا کردنــد شــرکت ملــی صنایــع ایــران و عــراق در حــوزه آب و بــرق تشــکیل
ـه
ـال  2016بـ
ـران در سـ
ـت ایـ
ـت نفـ
ـن قیمـ
میانگیـ
آغــاز فعالیــت لوکاویــل در اکتشــاف پتروشــیمی و یــک شــرکت اندونزیایــی بــا هــدف شــد .مشــروح خبــر
ـید مشــروح خبــر
 40دالر رسـ
نفــت ایــران در خلیجفــارس یــک مقــام ارشــد امــکان ســنجی و مشــروح خبــر

ســازمان انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهــره
ـد
ـران خریـ
ـت از ایـ
ـکه نفـ
ـون بشـ
ـتان  ۱میلیـ
ـود مشــروح خبــر لهسـ
ـی شـ
ـکیل مـ
ـرژی تشـ
وری انـ

روس بــا اشــاره بــه آمادگــی ســه شــرکت روســی بــرای

صــادرات ۴.۵میلیــارد دالر فــرآورده
همــکاری بــا صنعــت بــرق ایــران مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
نفتــی توســط بخــش خصوصــی رییــس موافقــت ایــران بــا مذاکــره بــرای اصــاح
ایجــاد مرکــزی بــرای جــذب اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت بــا بیــان اینکــه موافقتنامــه فــروش گاز بــه پاکســتان مشــروح امــکان صــادرات بنزیــن بــرای اشــخاص
ســرمایهگذاری ،انتقــال فنــاوری و امســال تقریبــا حجــم صــادرات فرآوردههــای نفتــی
حقیقــی فراهــم شــد مشــروح خبــر
خبــر
مدیریــت توســعه در صنعــت نفــت اعضــای بــا مشــروح خبــر
هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت

عالقمنــدی شــرکتهای نیوزیلنــدی بــرای آلمانیهــا یادداشــت تفاهــم برقــی بــا ایــران
تولیــد انرژیهــای تجدیــد پذیــر در ایــران امضــا کردنــد مشــروح خبــر

ـی
ـرق برای جهانــ
نفــت ایــران (اســتصنا) کــه بــه گفتــه خودشــان گام های اولیه صنعت بـــ
ـد کمیســیون الکتروتکنیکی
ـته شـ
ـدن برداشـ
شـ
اســتفاده بهینــه مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

حمایــت صنعــت بـــــرق از چرخیــدن
ـور معــاون اول رییس
ـعه کشـ
ـای توســ
چرخ هـ
جمهــور در جمــع مدیــران ارشــد آب و بــرق کشــور
گفــت مشــروح خبــر

تولیــد  ۸۰درصــد بــرق کشــور توســط
نیروگاههــای خصوصــی تــا پایــان برنامــه
ـم معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر
ششـ

نیــرو از تقویــت صندوقهــای ســرمایهگذاری
صنعــت بــرق بــه عنــوان مشــروح خبــر

اقــدام وزيــر بــراي دريافــت مطالبــات
برقــي پيمانــكاران از عرافــق برنامــه ششــم

توســعه وزارت نيــرو را موظــف كــرده اســت كــه
ايــران را بــه هــاب تاميــن بــرق منطقــه تبديــل
كنــد .مشــروح خبــر

بینالمللــی
IEC
(International
یــک )Electrotechnical Commity
موسســه اســتاندارد غیرانتفاعــی غیردولتــی اســت
کــه مشــروح خبــر

دیپلماســی کشــور بــه کمــک صــادرات بــرق
حضــور  160شــرکت در نمایشــگاه صنعــت بیایــد مشــروح خبــر
حفــاری خوزســتان مشــروح خبــر
ـد نفتی
ـرارداد جدیـ
ـارد دالر قـ
ـران  ۲۵میلیـ
ایــ
امضــا میکندمشــروح خبــر
مشــارکت ایــران و توتــال در طرحهــای LNG
ـد مشــروح خبــر
ـی شـ
منتفـ
بــار یارانــه از دوش وزارت نیــرو برداشــته
میشــود مشــروح خبــر

*

ـفندآغاز
ـرق تا اسـ
ـد بـ
ـی تولیـ
افزایش۸۰۰مگاواتـ
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
ســاخت۱۰هزارمگاوات نیــروگاه مشــروح خبر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
کاهــش قیمــت نفــت ســنگین ایــران در مــاه خواهیــد کــرد
نوامبــر مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره شصت یک  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و پنج
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ایــن عضــو کابینــه دولــت همچنیــن در خصــوص مذاکــرات با
شــرکت روســیه بــه منظــور فــروش نفــت خــام هــم توضیــح
داد :تاکنــون بــرای فــروش روزانــه  ۱۰۰هــزار بشــکه نفــت
خــام بــا روســیه بــه توافق رســیده ایــم و شــخصاً از الکســاندر
نــواک وزیــر انــرژی روســیه درخواســت کــرده ام تــا یکــی دو
روز آینــده توافــق نهایــی بــرای فــروش ایــن میــزان نفــت بــه
روســیه انجــام شــود.
زنگنــه بــا یــادآوری اینکــه همــکاری ایــران بــا شــرکت
هــای نفتــی روســی و چینــی یکــی از سیاســتهای راهبــردی
صنعــت نفــت در دوران پســابرجام اســت ،گفــت :ایــران
بــه دنبــال متنــوع ســازی طــرف هــای خــود بــرای توســعه
میادیــن بــوده و شــرکت هــا بایــد بــرای توســعه میادیــن پس
از ارائــه پیشــنهاد فنــی ،پیشــنهاد مالــی خــود را ارائــه کننــد.
مناقصه محدود آزادگان برگزار می شود
وزیــر نفــت در ادامــه در خصــوص توســعه میــدان مشــترک
نفتــی آزادگان جنوبــی هــم اظهارداشــت :تاکنــون شــرکت
هــای متعــدد اروپایــی و آســیایی بــرای توســعه ایــن میــدان
پیشــنهاد داده انــد و پیــش بینــی مــی شــود بــه زودی
مناقصــه محــدودی بــرای توســعه ایــن میــدان نفتــی بــا
حضــور شــرکت هــای خارجــی برگــزار شــود.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی شــرکت
هــای خارجــی بــرای توســعه آزادگان بایــد دارای یک شــریک
ایرانــی باشــند ،تبییــن کــرد :اگــر شــرکت خارجــی در کنــار
شــرکت ایرانــی عالقــه منــد بــه همــکاری بــا ســایر شــرکت
هــای خارجــی باشــد ،از نظــر ایــران ایجــاد کنسرســیوم بــرای
توســعه میادیــن نفــت و گاز بالمانــع اســت.
احتمال افزایش قیمت نفت به  ۵۵دالر
وی همچنیــن در خصــوص تحــوالت پیــش روی در بــازار
نفــت پــس از توافــق هفتــه جــاری بیــن کشــورهای عضــو و
غیــر عضــو اوپــک بــه منظــور مدیریــت ارزی و تولیــد نفــت
گفــت :قیمــت نفــت در بــازار قابــل پیــش بینــی نیســت امــا
نشــانه هایــی وجــود دارد کــه بــه نظــر مــی رســد قیمــت هــا
در ســطح  ۵۰تــا  ۵۵دالر بــه ازای هــر بشــکه نفــت محکــم
بایســتد.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه تمــام نشــانه هــا حاکــی از قیمــت
هــای رو بــه بــاال در بــازار نفــت اســت ،یــادآور شــد :از ســوی
دیگــر در حالــی رونــد افزایشــی قیمــت نفــت آغــاز شــده کــه
هنــوز یــک بشــکه نفــت از بــازار کــم نشــده و قــرار اســت از
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آموزه های جهش نرخ رشد اقتصادی

امضاء تفاهمنامه توسعه دو میدان نفتی

ابتــدای ژانویــه  ۲۰۱۷میــادی کاهــش تولیــد نفــت کشــورها
آغــاز شــود.
جزئیات توافق دو غول گازی جهان
در همیــن حــال شــرکت ملــی گاز ایــران و گازپــروم روســیه
ی در صنایــع گاز امضــا
هــم یــک تفاهمنامــه توســعه همــکار 
کردنــد.
معــاون وزیــر نفــت بــا تشــریح توافــق شــرکت گاز ایــران و
گازپــروم روســیه اعــام کــرد :تــا ســال آینــده ظرفیــت تولید
روزانــه گاز ایــران بــا افزایشــی  ۳۰۰میلیــون مترمکعبــی بــه
یــک میلیــارد مترمکعــب در روز میرســد.
حمیدرضــا عراقــی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی ایــران بــا
در اختیــار داشــتن حــدود  ۳۴تریلیــون مترمکعــب ،بزرگترین
دارنــده ذخایــر گاز جهــان اســت ،تصریــح کرد:پــس از ایــران،
روســیه هــم دومیــن ذخیــره گاز جهــان را در اختیــار دارد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه عبــارت
دیگــر امــروز اولیــن و دومیــن دارنــده بــزرگ ذخیــره گاز
جهــان یــک تفاهمنامــه مشــترک امضــا کردهانــد ،اظهــار
داشــت :توســعه بازارهــای مشــترک گازی ،ســوآپ گاز،
ذخیرهســازی گاز طبیعــی و اجــرای پروژههــای مشــترک
گازی در ایــران و خــارج از کشــور از مهمتریــن محورهــای
همــکاری ایــران و گازپــروم روســیه در آینــده خواهــد بــود.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ظرفیــت
تولیــد گاز ایــران بــه حــدود  ۷۰۰میلیــون مترمکعــب در
روز رســیده اســت ،بیــان کــرد :بــا توجــه بــه برنامههــای
افزایــش تولیــد و توســعه پــارس جنوبــی ،ظرفیــت تولیــد گاز
ایــران تــا ســال آینــده بــه حــدود یــک میلیــارد مترمکعــب
افزایــش مییابــد.
عراقــی بــا تأکیــد بــر اینکــه همزمــان بــا افزایــش تولیــد گاز،
توســعه پروژههــای ذخیرهســازی گاز طبیعــی در کشــور

تهران و مسکو توافقنامه های انرژی امضا کردند

یــک ضــرورت و اولویــت بــرای صنعــت گاز ایــران بــه شــمار
م ـیرود ،یــادآور شــد :بــر ایــن اســاس بــا توافقــی کــه بــا
گازپــروم روســیه انجــام گرفتــه ،توســعه همکاریهــای
مشــترک در ایجــاد و ظرفیــت افزایــش ذخیرهســازی گاز
طبیعــی ،یکــی از برنامههــای محــوری دو طــرف در آینــده
بــه شــمار مــی رود.
وی بــا اعــام اینکــه هماکنــون پنــج کمیتــه مشــترک گازی
بیــن شــرکت ملــی گاز ایــران و گازپــروم روســیه ایجــاد شــده
اســت ،تبییــن کــرد :در ایــن کمیتههــای مشــترک ،توســعه
همکاریهــا در حوزههــای فنــی ،عملیاتــی ،بازرگانــی و
بینالمللــی دنبــال خواهــد شــد.
امضای تفاهمنامه برقی  ۱.۶میلیارد دالری
بــر اســاس ایــن گــزارش ،همچنیــن وزیــر نیــرو و وزیــر
انــرژی روســیه بــا امضــای یادداشــت تفاهمــی در زمینــه
احــداث یــک نیــروگاه  ۱۴۰۰مگاواتــی حرارتــی بــا یکــی از
شــرکتهای مجــرب روســی توافــق کردنــد.
حمیــد چیتچیــان در حاشــیه آییــن امضــای یادداشــت
تفاهــم همــکاری بــا الکســاندر نــوواک وزیــر انــرژی روســیه
در زمینــه احــداث نیــروگاه حراتــی گفــت :ایــن یادداشــت
تفاهــم در زمینــه احــداث یــک نیــروگاه  ۱۴۰۰مگاواتــی
حرارتــی بــا یکــی از شــرکتهای مجــرب روســی امضــا
شــده است.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ایــن نیــروگاه شــامل  ۴واحــد
 ۳۵۰مگاواتــی در اســتان هرمــزگان اســت افــزود :همچنیــن
صحبتهــای اولی ـهای در زمینــه احــداث نیــروگاه بــرق آبــی
صــورت گرفتــه کــه البتــه هنــوز در مراحــل اولیــه اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت خاطرنشــان کــرد :ارزش ســرمایه
گــذاری انجــام شــده در ایــن نیــروگاه حــدود  ۱.۶میلیــارد
دالر بــرآورد شــده اســت.

تولیــد خــودرو را بایــد مــد نظــر قــرار داد .تولیــد خــودرو
کــه همــواره نقــش  2.5الــی  3درصــدی را در تولیــد ملــی
ایفــا میکنــد .افزایــش  30درصــد تولیــد خــودرو در 6
ماهــه اول امســال بهتریــن عملکــرد را از ایــن حیــث در
افزایــش نــرخ رشــد اقتصــادی داشــته اســت و بــه تنهایــی
 8دهــم الــی  1درصــد نــرخ رشــد  6ماهــه را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .ایــن رشــد در نیمــه دوم امســال هــم
ادامــه خواهــد یافــت و ممکــن اســت بیــن  1تــا  2درصــد
کل رشــد اقتصــادی را متوجــه خــود ســازد.
اگــر چــه جزئیــات نــرخ رشــد اقتصــادی  6ماهــه هنــوز
منتشــر نشــده اســت امــا شــواهد نشــان میدهــد کــه
حتــی ارزش افــزوده بخــش ســاختمان نیــز یــا بــه
ســقوط آزاد ســالهای اخیــر پایــان داده و یــا وارد رشــد
ولــو انــدک شــده اســت .آمــار پروانههــای ســاخت و ســاز
ســاختمان در ســه ماهــه اول رشــد  5درصــدی را نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل تجربــه کــرد.
ارقــام رشــد اقتصــادی  6ماهــه اول امســال بــه درســتی
بازتــاب دهنــده تمــام ســمت گیریهــا و سیاســتگذاریهای
اقتصــادی و دیپلماتیــک دولــت روحانــی در ســه و نیم ســال
گذشــته اســت و نشــان میدهــد ایــن سیاســتگذاریها نــه
تنهــا کامـ ً
ا درســت بــوده بلکــه اکنــون ایــران در کنــار هند
و باالتــر از چیــن در زمــره رشــد یابندهتریــن اقتصادهــای
جهــان قــرار میگیــرد.
ایــن واقعیــت آمــاری نشــان می دهــد دوره شــکوفایی
اقتصــاد ایــران بــا برنامه ریــزی جهــت دار دولــت یازدهــم
آغــاز شــده اســت و در چنــد ســال آینــده بــا تــداوم ایــن
رشــد اقتصــادی می تــوان جبــران ســوءمدیریت های
یــک دهــه اخیــر را مشــاهده کــرد.
بــا ایــن همــه  4چالــش دیرپــا و ســاختاری ،شــامل:
فســاد ،فقــدان بهــرهوری ،بیمیلــی ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی در اقتصــاد و ســرانجام فقــر و شــکاف اقتصــادی
گســترده کــه محصــول مدیریــت اقتصــادی ســالهای
 84تــا  92هســتند ،هنــوز درمــان قطعــی و یــا مقطعــی
نشــدهاند و هــر یــک بــه تنهایــی موانــع بــر ســر راه ادامــه
رشــد اقتصــادی ســال  96بــه بعــد خواهنــد بــود.
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 4نکته درباره ایجاد
مـــدرسه صادرات
.

حمیدرضا صالحی

 -1آموزشهــای صادراتــی تاکنــون توســط نهادهــای
دولتــی و بخــش خصوصــی برگزارشــده اســت .ســازمان
توســعه تجــارت و اتــاق بازرگانــی دورههایــی را در ایــن
زمینــه برگــزار کــرده اســت .شــرکتهای بخــش
خصوصــی بــرای فراگیــری آموزشهایــی درزمینــهٔ
مارکتینــگ ،فنــون مذاکــره و زبــان خارجــی بــا محوریــت

تبــادل تجــاری و مبــادالت تجــاری از ایــن دورههــا
اســتفاده کردنــد و ســابقه برگــزاری چنیــن آموزشهایــی
در کشــور پیــش از اشــاره وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
در دو ســال اخیــر دربــاره ارتقــای دانــش صادراتــی در
کشــور وجــود داشــته اســت.
 -2طــی دو ســال اخیــر از ســوی مســئوالن تجــاری
کشــور اظهارنظرهایــی دربــاره آموزشهــای صادراتــی
مطرحشــده اســت .پــس از اشــاره وزیــر صنعــت بــه
ایــن مســئله دورههایــی توســط اتاقهــای بازرگانــی در
شهرســتانها برگــزار شــد و از همــان زمــان طــرح ایجــاد
مدرســه صــادرات در رســانهها مطــرح شــد امــا تاکنــون
ســازمانی بــا ایــن نــام شــکل نگرفتــه اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه مفــاد اقتصــاد مقاومتــی و
برنامههــای بلندمــدت بــرای تقویــت صــادرات غیرنفتــی
و کاهــش وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت تعلیــم نیــروی
انســانی متخصــص در ایــن زمینــه ضــروری اســت-3 .
ایــران کشــوری اســت کــه واردات در فرهنــگ تجــارت
آن قــوت بیشــتری از صــادرات دارد .سالهاســت نفــت
را اســتخراج کــرده و فروختیــم و بــا درآمــد آن اجنــاس
را وارد کردیــم .حتــی درگمــرکات بیشــتر بــا اصطــاح
مبــادی ورودی مواجــه هســتیم تــا مبــادی خــروج و ورود
و ایــن نشــان میدهــد فرهنــگ غالــب در تجــارت مــا،
فرهنــگ واردات اســت .ایــن مســئله کار مــا را درتوســعه
صــادرات غیرنفتــی ســختتر میکنــد.
 -4تأســیس مدارســی بــرای ارتقــای دانــش صادراتــی در
ایــران یکــی از اولویتهــای امــروز ماســت و البتــه ایــن
مــدارس بایــد زیرمجموعــه بخــش خصوصــی قــرار بگیــرد.
عــاوه بــر آموزشهــای متناســب بــا نیــاز تجــارت کشــور
یکــی از مهمتریــن مشــکالت صــادرات ایــران ایــن اســت
کــه مشــخص نیســت چــه ســازمانی متولــی و متصــدی
بخــش صــادرات اســت .ســازمانهای متعــدد مداخلهگــر
در بحــث صــادرات زیرمجموعــه وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و وزارت اقتصــاد و دیگــر ســازمانهای دولتــی
هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه بایــد در ایــن بخــش
بــرای تحقــق اهــداف صادراتــی و توســعه صــادرات
غیرنفتــی بــه نهــادی بهعنــوان متصــدی صــادرات برســیم
کــه زیرمجموعــه نهــاد ریاســت جمهــوری قــرار بگیــرد.
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انـرژی

شماره شصت یک  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و پنج

آغاز فعالیت لوکاویل در اکتشاف
نفت ایران در خلیجفارس
یــک مقــام ارشــد روس بــا اشــاره بــه آمادگــی ســه شــرکت
روســی بــرای همــکاری بــا صنعــت بــرق ایــران ،از آغــاز
فعالیتهــای شــرکت لــوک اویــل روســیه در پــروژه هــای
اکتشــافی نفــت و گاز ایــران در خلیجفــارس خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر« ،کرموتســوف» معــاون انــرژی فدراســیون
انــرژی روســیه در ســیزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و روســیه در تشــریح
مهمتریــن مذاکــرات شــرکتهای ایرانــی و روســی در
صنایــع نفــت ،گاز و انــرژی گفــت :هماکنــون شــرکت
لوکاویــل روســیه فعالیتهــای جدیــد اکتشــافی خــود
را در خلیجفــارس آغــاز کــرده ضمــن آنکــه مذاکراتــی بــا
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای توســعه برخــی از میادیــن
نفــت و گاز آغــاز کــرده اســت.
ایــن مقــام روس همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــنهادهای
متعــدد همــکاری از ســوی گازپــروم ،تاتنفــت و روسنفــت
روســیه بــرای مشــارکت و همــکاری در حوزههــای مختلــف
صنعــت نفــت و گاز ایــران تصریــح کــرد :شــرکتهای روس
ایــن آمادگــی و تــوان را دارنــد تــا حداکثــر همــکاری را بــا
صنعــت نفــت ایــران داشــته باشــند.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه امضــای چندیــن ســند همــکاری
بیــن شــرکتهای ایرانــی و روســی در صنایــع نفــت و
انــرژی ،اظهــار داشــت :عــاوه بــر ایــن ســه شــرکت روســی
هــم بــرای مشــارکت و همــکاری در صنعــت بــرق ایــران
و بــه ویــژه پــروژه تأمیــن منابــع مالــی نیروگاههــای بــرق
حرارتــی ،مذاکراتــی را بــا طــرف ایرانــی آغــاز کردهانــد.
کرموتســوف بــا بیــان اینکــه در طــول دو روز گذشــته
نماینــدگان بیــش از  ۲۰شــرکت فعــال روســی در
زمینــه صنایــع نفــت ،گاز و حمــل و نقــل نفــت و گاز بــا
شــرکتهای ایرانــی مذاکــره کردهانــد ،خاطرنشــان کــرد:
پیشبینــی میشــود در صــورت ادامــه مذاکــرات بــه زودی
قراردادهــای جدیــدی بیــن شــرکتهای ایرانــی و روســی در
صنایــع نفــت و گاز و بــرق امضــا شــود.
معــاون انــرژی فدراســیون انــرژی روســیه همچنیــن بــا
اشــاره بــه امضــای تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت ملــی
گاز ایــران و گازپــروم روســیه تأکیــد کــرد :اجــرای طرحهــای
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ذخیرهســازی و خطــوط لولــه انتقــال گاز از مهمتریــن اهــداف
امضــای تفاهمنامــه مشــترک بیــن ایــران و روســیه اســت.
افزایش روزانه  ۲۰میلیون دالری درآمد نفت ایران
معــاون وزیــر نفــت هــم در ایــن اجــاس از افزایــش روزانــه
 ۲۰میلیــون دالری درآمــد نفتــی ایــران پــس از توافــق اوپــک
و غیــر اوپــک خبــر داد و گفــت :شــرکت هــای روســی در
مقایســه بــا ســایر کشــورها،باالترین مشــارکت را در صنعــت
نفــت ایــران دارنــد.
امیرحســین زمانــی نیــا معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی
وزیــر نفــت بــا تقدیــر از نقــش رهبــری مشــترک ایــران و
روســیه بــرای توافــق نفتــی بیــن کشــورهای عضــو اوپــک و
غیرعضــو اوپــک بــرای مدیریــت عرضــه و تولیــد نفــت گفــت:
بــا همفکــری و همــکاری بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران و
الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه یــک توافــق تاریخــی
بیــن کشــورهای عضــو و غیرعضــو اوپــک هفتــه جــاری در
ویــن و بــه منظــور محدودســازی تولیــد نفــت کشــورها اتفــاق
افتــاد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا توافــق جدیــد اوپک
و غیراوپکــی هــا کــه دســت کــم روزانــه  ۳۰۰میلیــون دالر
بــه حجــم درآمدهــای نفتــی کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده
نفــت جهــان افــزوده خواهــد شــد ،تاکیــد کــرد :فقــط روســیه
از محــل توافــق اوپــک و غیراوپــک و افزایــش احتمالــی قیمــت
نفــت خــام روزانــه  ۱۰۰میلیــون دالر درآمــد بیشــتر کســب
خواهــد کــرد.
زمانــی نیــا همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش روزانــه  ۲۰میلیون
دالری درآمدهــای نفتــی ایــران پــس از توافــق تاریخــی اوپــک
و غیراوپکــی هــا تاکیــد کــرد :ایــن توافــق بــزرگ صرفــا در
ســایه هماهنگــی و همــکاری ایــران و روســیه حاصــل شــده
اســت.
معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت بــا یــادآوری
اینکــه در طــول چنــد ســال اخیــر شــرکت هــای ایرانــی و
روســی همــکاری قابــل توجهــی نداشــته انــد ،یــادآور شــد:
پــس از گفتگــو و مالقــات هــای رئیــس جمهــوری اســامی
ایــران و رئیــس جمهــور روســیه ،جهــش قابــل توجهــی در
توســعه همــکاری شــرکت هــای نفتــی ایــران و روســیه حاصــل
شــده اســت.
شــرکت هــای نفتــی روســیه باالتریــن میــزان مشــارکت بــرای
توســعه میادیــن نفــت و گاز ایــران را در مقایســه بــا تمامــی
کشــورهای خارجــی خواهنــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قائم مقام وزیر نفت استعفا
داد/زنگنه موافقت کرد
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،با گذشــت ســه ســال از انتصاب
ســیدکاظم وزیــری هامانــه وزیــر اســبق نفت(دولــت نهــم)
بــه عنــوان قائــم مقــام وزیــر نفــت در دولــت یازدهــم،
وی طــی نام ـهای رســما از ادامــه فعالیــت در وزارت نفــت
اســتعفا داد.
بــر ایــن اســاس ،بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت امــروز بــا ارســال
نام ـهای بــه وزیــری هامانــه ضمــن قبــول اســتعفای وی از
قائــم مقامــی وزارت نفــت ،از تــاش و خدمــات ســه ســاله
وی در وزارت نفــت تقدیــر و تشــکر کــرد.
زنگنــه در ایــن نامـ ه خطــاب بــه ســیدکاظم وزیــری هامانــه
آورده اســت :اکنــون کــه بــه خواســت خــود بــه همــکاری
اداری بــا صنعــت نفــت خاتمــه میدهیــد ،وظیفــه خــود
میدانــد کــه از خدمــات صمیمانــه جنابعالــی بــرای
پیشــرفت صنعــت نفــت بــه ویــژه در ســالهای اخیــر و
از اهتمــام جنابعالــی بــرای پیشــبرد طــرح ســتاره خلیــج
فــارس تقدیــر و تشــکر کنــم.
در ادامــه نامــه وزیــر نفــت خطــاب بــه قائــم مقــام مســتعفی
وزارت نفــت آمــده اســت :خدمــات و دلســوزیهای
جنابعالــی بــرای صنعــت نفــت ،فرامــوش ناشــدنی اســت و
قطعــا ایــن صنعــت در آینــده نیــز کمــاکان از مشــورتها،
نظــرات و همــکاری جنابعالــی بهــره خواهــد گرفــت.
بــه گــزارش مهــر ،آبــان مــاه  ۱۳۹۲بیــژن زنگنــه وزیــر
نفــت در حکمــی بخشــی از اختیــارات وزیــر نفــت در حــوزه
ســتادی و منابــع انســانی وزارت نفــت را بــه وزیــری هامانــه
واگــذار کــرده بــود.
مهمتریــن اختیــارات اجرایــی واگــذاری شــده بــه وزیــری
هامانــه پیگیــری امــور ســرمایه گــذاری بــرای توســعه
ظرفیــت پاالیــش نفــت بــا تاکیــد بــر پاالیشــگاههای ســتاره
خلیــج فــارس ،آبــادان ،آناهیتــا ،هرمــز و پــارس از جایــگاه
وزیــر نفــت بــود ضمــن آنکــه اختیاراتــی دربــاره پیگیــری
امــور قــراردادی ،حقــوق و دســتمزد ،وضعیــت اســتخدام،
پیگیــری تخلفــات کارکنــان ،ارائــه خدمــات بهداشــتی و
درمانــی ،بازنشســتگی و گزینــش منابــع انســانی وزارت
نفــت هــم بــه هامانــه واگــذار شــده بــود

با دستور وزیر نیرو ،ستاد همکاریهای
ایران و عراق در حوزه آب و برق
تشـــــــــــکیل شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیرو ،با دســتور
حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو ،ســتاد همکاریهــای ایــران
و عــراق در حــوزه آب و بــرق تشــکیل و بهــرام نظامالملکــی
بــه عنــوان دبیــر ایــن ســتاد منصــوب شــد.
بــا توســعه روزافــزون همکاریهــای فنــی و مهندســی صنعــت
آب و بــرق ایــران بــا عــراق و ســهم بیــش از  ۹۰درصــدی
صــدور خدمــات فنــی مهندســی در بخــش آب و بــرق بــه ایــن
کشــور ،ایــن ســتاد بــا دســتور وزیــر نیــرو بــرای فراهــم کــردن
بســتر مناســب توســعه و رفــع موانــع همکاریهــا تشــکیل
شــده اســت.
بــر اســاس نظــر وزیــر نیــرو ،ســتاد همکاریهــای ایــران
و عــراق در حــوزه آب و بــرق ،وظایفــی همچــون پیگیــری
مطالبــات شــرکتهای بخــش خصوصــی و دولتــی صنعــت
آب و بــرق از طرفهــای عراقــی ،رفــع موانــع ورود بخــش
خصوصــی بــه حــوزه صــادرات بــرق بــه کشــور عــراق
و پیگیــری تخصیــص خطــوط اعتبــاری بــرای اجــرای
پروژههــای صنعــت بــرق در کشــور عــراق ،از محــل صنــدوق
توســعه ملــی را بــه عهــده دارد.
همچنیــن توســعه همــکاری و تعامــل بــا بخــش اقتصــادی
ســفارت ایــران در عــراق و همچنیــن رایــزن بازرگانــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،رایزنــی بــا نهادهــای ذیربــط جهــت
اختصــاص تســهیالت بــه فعــاالن صادراتــی صنعــت بــرق در
قبــال مطالبــات معوقــه آنهــا از کارفرمایــان عراقــی بــا ارائــه
اســناد و مــدارک مثبتــه و تأییــد ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران و همچنیــن توافــق در خصــوص تهاتــر مطالبــات معوقــه
فعــاالن صادراتــی صنعــت بــرق بــا مــواد اولیــه موجــود در
کشــور عــراق نیــز از دیگــر وظایــف ایــن ســتاد خواهــد بــود.
حمایــت از ســرمایهگذاری و انتقــال تکنولــوژی و احــداث
خطــوط تولیــد در عــراق بــه منظــور ســاخت محصــوالت
و تجهیــزات مشــترک و جلوگیــری از رقابــت مخــرب بیــن
شــرکتهای ایرانــی صادرکننــده خدمــات صنعــت آب و بــرق
در بــازار عــراق از جملــه مســئولیتهایی اســت کــه ســتاد
همکاریهــای ایــران و عــراق در حــوزه آب و بــرق بــه عهــده
دارد.

انـرژی
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سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی
تشکیل می شود

هفتــه گذشــته نماینــدگان مجلــس بــا کلیــات
الیحــه تشــکیل ســازمان انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر و بهــره وری انــرژی موافقــت کردنــد.
بــه گــزارش مهــر ،در جلســه علنــی ســه
شــنبه هفتــه گذشــته مجلــس شــورای اســامی
نماینــدگان بــا کلیــات الیحــه تشــکیل ســازمان
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهــره وری انــرژی
(ســاتبا) موافقــت کردنــد .بــر ایــن اســاس
موافقــان کلیــات ایــن الیحــه بــه منظــور
اســتفاده بهینــه از منابــع تجدیدپذیــر انــرژی و
ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای ایــن امــر کــه
منجــر بــه کاهــش اتــاف انــرژی و توزیــع و
اســتفاده بهینــه از انــرژی مــی شــود ،بــا ایــن
الیحــه موافقــت کردنــد و در جریــان بررســی
کلیــات الیحــه فــوق مخالفــان تشــکیل ایــن
ســازمان را عاملــی بــرای بزرگتــر شــدن دولــت
دانســتند.

ایــن الیحــه بــا  ۱۷۸رای موافــق ۱۵ ،رای مخالــف
و  ۸رای ممتنــع از  ۲۴۶نماینــده حاضــر در
صحــن علنــی مجلــس بــه تصویــب رســید.
همچنیــن نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
وظایــف ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و
بهــرهوری انــرژی را تعییــن کردنــد.
در جریــان بررســی الیحــه تشــکیل ســازمان
انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی،
نماینــدگان بــا تصویــب مــاده دیگــری از
الیحــه مقــرر کردنــد کــه موضــوع فعالیــت
ایــن ســازمان ،بکارگیــری بخــش خصوصــی و
حمایــت از مشــارکت آن ،تدویــن سیاس ـتهای
تشــویقی در جهــت حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان ،عملیاتــی نمــودن اســتفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیــر در ســطح صنعتــی
و انجــام وظایــف دولــت بــرای تحقــق اهــداف
ایــن ســازمان باشــد.

موافقت ایران با مذاکره برای اصالح
موافقتنامه فروش گاز به پاکستان

تکمیــل ایــن پــروژه در نشســت هــای آتــی طرفیــن تعییــن
خواهد شــد.
«جزئیــات ایــن اصالحــات مــی توانــد توســط گــروه
کارشناســان کــه بایــد بــا یکدیگــر دیــدار و در مــورد
مســائل باقــی مانــده بحــث و تصمیــم گیــری کننــد،
مشــخص شــود».
اعالمیــه چهارچــوب بیــن دولتــی فــروش گاز بیــن دو
کشــور در  24مــی  2009بــه امضــا رســید ،در حالــی کــه
موافقتنامــه خریــد و فــروش گاز در جــوالی  2009امضــا
شــد.
منابــع پاکســتانی گفتنــد ،دولــت فعلــی ایــن کشــور در
حــال انجــام تــاش هــای هماهنــگ بــرای بــه نتیجــه
رســاندن پــروژه خــط لولــه انتقــال گاز ایــران بــه پاکســتان
اســت و امیــدوار اســت کــه مشــکل کمبــود گاز پاکســتان
در دوره باقــی مانــده از عمــر دولــت حــزب مســلم لیــگ،
شــاخه نــواز حــل شــود.

مقامــات پاکســتانی گفتنــد ،ایــران بــا پیشــنهاد مذاکــره در
مــورد اصــاح موافقتنامــه خریــد و فــروش گاز بــرای اجــرای
پــروژه خــط لولــه انتقــال گاز ایــران بــه پاکســتان در بــازه
زمانــی تمدیــد شــده موافقــت کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه خبــری
ای پــی پــی ،مقامــات وزارت نفــت و منابع طبیعی پاکســتان
در ایــن بــاره گفتنــد« :پاکســتان از ایــران درخواســت کــرده
کــه موافقتنامــه خریــد و فــروش گاز بیــن طرفیــن اصــاح
شــود و بدیــن منظــور پیــش نویســی را نیــز بــرای تهــران
ارســال کــرده اســت .ایــران موافقــت کــرده کــه در مــورد
مــوارد پیشــنهادی پاکســتان و برخــی دیگــر از اصالحــات
مذاکــره صــورت گیــرد».
ایــن مقامــات گفتنــد ،بــازه زمانــی تجدیــد نظــر شــده بــرای

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ااعضــای هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران (اســتصنا) کــه بــه گفتــه خودشــان اســتفاده بهینــه
از شــرایط پســاتحریم را در دســتور کار قــرار دادهانــد ،بــا دعــوت
از اکبــر تــرکان ،مشــاور عالــی رییسجمهــور و دبیــر شــورای
عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در اتــاق تهــران گردهــم
آمدنــد تــا تســهیل شــرایط فعالیــت اقتصــادی و تاســیس
نهــادی بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی را در جزیــره
کیــش از او مطالبــه کننــد.
ایــن انجمــن ،همچنیــن چنــدی پیــش نشســتی هــم بــا
حضــور معاونــان ذیربــط وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای
تســهیل کســب و کار در ایــن حــوزه ترتیــب داد و از تواناییهای
فعــاالن ایــن صنعــت گفــت تــا ســهم بهرهبــرداری پروژههــای
نفتــی و گازی از تجهیــزات ســاخت داخــل افزایــش یابــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ،رضــا پدیــدار ،عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران ،بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از اجرایــی
شــدن برجــام ،نگــرش جدیــدی در مــورد ســرمایهگذاری بــر
کشــور حاکــم شــده اســت ،گفــت :اگــر چــه ایــن توافــق هنــوز
نتوانســته اســت خواســتههای فعــاالن اقتصــادی را بــرآورده
ســازد امــا بــه هــر روی در مقولــه ســرمایهگذاری اثراتــی
برجــای گذاشــته و توانســته اســت تــا حــدودی جذابیتهــای
ســرمایهگذاری در کشــور را برجســته ســازد.
پدیــدار افــزود :تحقیقــات بــر روی عوامــل شــتابدهنده
صنعــت نشــان میدهــد کــه پارکهــای علمــی و فنــاوری
میتواننــد بــه عنــوان یکــی از عوامــل شــتابدهنده توســعه
صنعتــی نقــش ایفــا کننــد .عوامــل دیگــر ،زیرســاختها و
بنیادهــا هســتند .در ایــن میــان ،مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی
نیــز جــزوی از جریــان شــتابدهنده توســعه قلمــداد میشــود
و میتوانــد نقــش بیبدیلــی در جــذب ســرمایههای خارجــی
بــرای مشــارکت در پروژههــای داخلــی ایفــا کنــد .ایــن عضــو
کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران در ادامــه بــه معرفــی انجمــن
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت و اعضــای آن پرداخــت و
گفــت :ایــن صنعــت پــس از نزدیــک بــه دو دهــه فعالیــت،
بــرای حــدود  60هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم و بــرای 18
هــزار نفــر بــه طــور غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد کــرده و شــامل
 600شــرکت حقوقــی و دو هــزار واحــد پیمانــکاری زنجیــره
تامیــن اســت.
او از ظرفیــت  63درصــدی بالاســتفاده در ایــن صنعــت ســخن
گفــت و افــزود :ظرفیــت فعــال ایــن صنعــت حــدود  35درصــد
اســت و ظرفیــت صادراتــی آن نیــز از پنــج بــه دو درصــد

انـرژی
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ایجاد مرکزی برای جذب سرمایهگذاری ،انتقال
فناوری و مدیریت توسعه در صنعت نفت
کاهــش یافتــه اســت .ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران ،گزارشــی اجمالــی از وضعیــت اعضــای ایــن انجمــن
در دریافــت تســهیالت صادراتــی ارائــه کــرد و گفــت :تنهــا
 42شــرکت از  600شــرکت عضــو انجمــن از ایــن تســهیالت
اســتفاده کــرده و کمتــر از 10درصــد میــزان وام درخواســتی
بــه آنهــا پرداخــت شــده اســت .پدیــدار همچنیــن بــا بیــان
اینکــه اگــر دولــت بــه دنبــال کیفیــت ،قیمــت و زمان مناســبی
بــرای اجــرای پروژههاســت ،در مقابــل بایــد ســفارش منظــم،
شــرایط برابــر و شــرایط یکســانی را اعمــال کنــد .او ســپس
بــه تاســیس دفتــر جــذب ســرمایهگذاری خارجــی توســط
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران در کیــش
اشــاره کــرد و گفــت :چشــمانداز تعریفشــده بــرای ایــن
مرکــز آن اســت کــه بــه مرکــز اصلــی جــذب ســرمایهگذاری
و فنــاوری در صنعــت نفــت کشــور تبدیــل شــود .مأموریــت
ایــن مرکــز نیــز جــذب حداکثــری ســرمایهگذاری خارجــی و
فناوریهــای روزآمــد از طریــق ایجــاد تعامــات همهجانبــه از
طریــق شــرکای داخلــی و خارجــی اســت .بــه گفتــه پدیــدار
بــازار هدفــی کــه ایــن انجمــن بــه آن نظــر دارد ،صنعــت
ســاخت تجهیــزات نفــت و گاز و پتروشــیمی ایــران اســت.
اعطای وام از صندوق توسعه به استفاده از تجهیزات
داخلی منوط شود
تــرکان بــه اعضــای ایــن انجمــن توصیــه کــرد کــه
راهکارهایــی بــرای تامیــن مالــی بیندیشــند .او گفــت :یکــی
از شــروط بانکهــای خارجــی بــرای اعطــای تســهیالت

ایــن اســت کــه حــدود  85درصــد تجهیــزات موردنیــاز از
کشــور وام دهنــده تامیــن شــود .بنابرایــن یکــی از راهکارهــا
ایــن اســت کــه صنــدوق توســعه ملــی متقاعــد شــود کــه
اعطــای وام را منــوط بــه اســتفاده از تــوان داخلــی کنــد.
در حالــی کــه در قانــون صنــدوق توســعه ملــی ،عکــس
ایــن رویــه لحــاظ شــده اســت چنانکــه ایــن صنــدوق در
شــرایطی بــه متقاضیــان تســهیالت پرداخــت میکنــد کــه
تجهیــزات مــورد نیــاز را از خــارج خریــداری کننــد.
مشــاور عالــی رییسجمهــور همچنیــن ایــن توصیــه را نیــز
مطــرح کــرد کــه فعــاالن اقتصــادی ســرمایهگذاریهایی را
در اولویــت قــرار دهنــد کــه متضمــن ایجــاد اشــتغال باشــد.
اکبــر تــرکان نســبت بــه اعطــای زمیــن بــه ایــن انجمــن
بــرای ایجــاد دفتــر جــذب ســرمایهگذاری در کیــش بــا
شــرایط مناســب قــول مســاعد داد.
دیدار خصوصی خوانساری و ترکان در اتاق تهران
پیــش از برگــزاری ایــن نشســت ،رییــس اتــاق تهــران و
مشــاور عالــی رییسجمهــور نیــز دیــداری بــا یکدیگــر
داشــتند و در مــورد مســایل مهــم اقتصــادی صحبــت
کوتاهــی داشــتند .مســعود خوانســاری کــه پیــش از حضــور
اکبــر تــرکان در نشســت بــا اعضــای انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران ،میزبــان او بــود بــا دبیــر
شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور در
مــورد مســایل و مشــکالت بخــش خصوصــی گفتوگــو
کــرد.
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مزایای فعالیت در مناطق آزاد
در ادامــه ایــن جلســه ،اعضــای دیگــری از انجمــن نیــز بــه
طــرح دغدغههــای خــود کــه بیشــتر بــه مســایل حــوزه بیمــه
و مالیــات بــود ،پرداختنــد و خواســتار چارهاندیشــی دولــت
شــدند .پــس از ارائــه ایــن نقطــه نظــرات ،اکبــر تــرکان ،مشــاور
عالــی رئیسجمهــور و دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و
ویــژه اقتصــادی ســخنانی در بــاب ویژگــی مناطــق آزاد ایــران
از ارونــد تــا انزلــی ،چابهــار و قشــم ایــراد کــرد و گفــت :مناطق
آزاد دارای چندیــن مزیــت هســتند؛ از جملــه ایــن کــه فضــای
کســبوکار را رونــق میبخشــند و صاحبــان کســبوکار در
ایــن مناطــق تــا  20ســال از معافیــت مالیاتــی برخــوردار
میشــوند .همچنیــن معافیــت حقــوق و عــوارض گمرکــی،
معافیــت از قانــون پولــی و بانکــی ،قانــون کار و معافیــت از
.دریافــت ویــزا از دیگــر مزایــای مناطــق آزاد بــه شــمار مـیرود
تــرکان بــا بیــان اینکــه مناطــق آزاد ایــران هــر یــک دارای
مزیتــی جداگانــه نیــز هســتند ،توضیــح داد :منطقــه آزاد
کیــش ،محــور گردشــگری ،حفاریهــای دریایــی و مرکــز
لجســتیک خلیــج فــارس اســت .چنــان کــه در حــال حاضــر،
 210شــرکت نفتــی در آن مســتقر هســتند .منطقــه قشــم
محــل اســتقرار صنایــع مبتنــی بــر انــرژی اســت چــون کــه در
قشــم میــدان گازی مشــترکی بــا عمــان وجــود دارد .منطقــه
ارونــد نیــز در مجــاورت قطــب گازی عــراق قــرار دارد .یعنــی
ســرمایهگذاران میتواننــد بــا ســرمایهگذاری در ارونــد،
.تجهیــزات نفتــی موردنیــاز عــراق را نیــز تامیــن کننــد
او دربــاره بنــدر چابهــار نیــز گفــت :چابهــار ترانزیتمحــور
اســت و منطقــه آزاد انزلــی نیــز بــرای کســبوکار بــا
کشــورهای حــوزه خــزر ایجــاد شــده اســت .ســرریز صنایــع
تبریــز هــم بــه منطقــه آزاد ارس منتقــل شــده اســت و منطقــه
آزاد ماکــو نیــز کــه در مــرز ترکیــه ایجــاد شــده در پــی تامیــن
زیرســاختهایی بــرای ســاماندهی حملونقــل زمینــی در
.ارتبــاط بــا ترکیــه اســت
اکبــر تــرکان خطــاب بــه اعضــای انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت کــه خواســتار اختصــاص مکانــی بــرای اســتقرار
دفتــر جــذب ســرمایهگذاری در کیــش بودنــد ،گفــت :اگــر
صرفــا بــه بــازار داخــل فکــر میکنیــد ،کیــش منطقــه
مناســبی بــرای فعالیــت اســت امــا اگــر بــه بازارهــای جهانــی
هــم نظــر داریــد ،منطقــه آزاد ارونــد مناســبتر بــه نظــر
میرســد .بــازار داخلــی بــه هــر روی تقاضاهایــی دارد کــه
محــدود اســت و بــه همیــن دلیــل نبایــد از بازارهــای دیگــر ،از
.جملــه بــازار عــراق غفلــت کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معــاون اول رییــس جمهــور در جمــع مدیــران ارشــد آب و
بــرق کشــور گفــت :حــل مســئله آب در گــروی یــک اجمــاع
ملــی اســت و نبایــد از موضــوع آب بــه عنــوان یــک امــر
سیاســی و جناحــی بهرهبــرداری شــود.
بهگــزارش ایلنــا ،اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییــس
جمهــور در همایــش سراســری مدیــران ارشــد وزارت نیــرو
بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هــای گذشــته بــرای رشــد 8
درصــدی در برنامــه هــای مختلــف توســعه و ســند چشــم
انــداز  20ســاله ،اظهــار داشــت :در برنامــه هــای مختلــف
توســعه و ســند چشــم انــداز بیســت ســاله همــواره بــر رشــد
 8درصــدی تاکیــد شــده اســت امــا متاســفانه در بیســت
ســال گذشــته متوســط رشــد اقتصــاد کشــور حــدود 3.7
درصــد بــوده اســت.
وی افــزود :وقتــی در شــرایط رونــق اقتصــادی چنیــن
رشــدی محقــق نشــده اســت ،بالطبــع محقــق کــردن آن
در شــرایط رکــود کنونــی کمــی ســخت بــه نظــر مــی رســد.
جهانگیــری تصریــح کــرد :اقتــدار ایــران در منطقــه از
نظــر اقتصــادی و حتــی سیاســی در گــرو تحقــق رشــد 8
درصــدی در اقتصــاد کشــور اســت و امیدواریــم بتــوان بــا
تحقــق ایــن رشــد بــه مشــکالتی چــون بیــکاری و ســایر
مســائل موجــود فائــق آمــد.
جهانگیــری افــزود :حاکمیــت مدیــران حرفــهای در بنــگاه
هــا امــر بســیار مهمــی اســت کــه متاســفانه کمتــر بــه آن
توجــه میشــود ،امــا تجربــه دنیــا نشــان داده کــه بــرای گام
نهــادن در مســیر توســعه بایــد بــه چنیــن مدیرانــی میــدان
داد.
وی گفــت :خوشــبختانه وزارت نیــرو دارای ســرمایه انســانی
بســیار خوبــی اســت و امیدواریــم ایــن صنعــت بتوانــد
نهایــت اســتفاده را از ایــن ســرمایه انســانی در راســتای
بهــره وری خــود ببــرد.
معــاون اول رییــس جمهــور تصریــح کــرد :آینــده ایــران را
کمبــود منابــع آبــی تهدیــد مــی کنــد .شــورای عالــی آب
در ســال هــای اخیــر جلســات متعــددی بــرای حــل ایــن
مســأله برگــزار کــرده اســت ،امــا بایــد گفــت حــل ایــن
مســأله در گــرو یــک اجمــاع ملــی اســت و تنهــا یــک
ســازمان یــا قــوا نمــی توانــد ایــن مســأله را بــه تنهایــی بــه
ســرانجامی نیــک برســاند.
وی بــا بیــان اینکــه آب و محیــط زیســت هــم در برنامــه
ششــم و هــم در بودجــه ســال آینــده موضــوع اصلــی کشــور

انـرژی

شماره شصت یک  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و پنج

در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو مطرح شد:

حمایت صنعت بـــرق از چرخیدن
چرخ های توسـعه کشور
اســت ،اضافــه کــرد :هیــچ کــس نبایــد از موضــوع آب بــه
عنــوان یــک امــر سیاســی و جناحــی بهرهبــرداری کنــد
چــرا کــه ایــن مســأله یــک مســئله ملــی بــوده و بــا امنیــت
ملــی کشــور در ارتبــاط اســت و ایــن موضــوع بایــد جــزو
خــط قرمزهــا قــرار گیــرد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت  75هــزار مگاواتــی
صنعــت بــرق کشــور نشــان از درایــت و پشــتکار فعــاالن
و مدیــران ایــن صنعــت اســت ،گفــت :رشــد  7.6درصــدی
مصــرف بــرق صنایــع در ســال جــاری مقایســه بــا ســال
گذشــته بیانگــر حمایــت صنعــت بــرق کشــور از چرخیــدن
چــرخ هــای توســعه کشــور اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــرای تأمیــن بودجــه پــروژه هــای
عمرانــی صنعــت آب و بــرق ،دولــت حمایــت الزم را خواهــد
داشــت ،امــا بــا توجــه بــه کمبــود منابــع مالــی دولــت،
وزارت نیــرو بایــد ســعی کنــد بــا افزایــش بهــره وری و
جــذب ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بهدنبــال تکمیــل
پــروژه هــای عمرانــی خــود باشــد .بخــش خصوصــی بایــد در
طرحهــای آب و بــرق وارد شــود ،امــا ایــن طــرح هــا بایــد
بــرای ایــن بخــش ســودآور باشــد تــا انگیــزه ورود داشــته
باشــد.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تقدیــر از پیگیریهــای
مســتمر وزیــر نیــرو بــرای حــل مشــکالت جــاری صنعــت
آب و بــرق ادامــه داد :در گذشــته مبلغــی حــدود 3600
میلیــارد تومــان از صنعــت آب و بــرق بــرای پرداخــت یارانــه
هــا گرفتــه مــی شــد ،امــا خوشــبختانه در دو ســال گذشــته
ایــن رقــم بســیار پاییــن آمــده و در ماههــای آتــی بــه صفــر
خواهــد رســید.

جهانگیــری در پایــان گفــت :وزارت نیرو از بهتریــن وزارتخانه
هــای کشــور در اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی بــوده
اســت و امیدواریــم ایــن همــت و تــاش در ســال هــای آتــی
نیــز تــداوم داشــته باشــد.
مدیریــت خاموشــی امســال  10هــزار میلیــارد
تومــان ســرمایه میخواســت
وزیــر نیــرو هــم در ایــن همایــش گفــت :اقتصــاد صنعــت
آب و بــرق نیازمنــد بازنگــری جــدی اســت و دولــت بایســتی
بــرای متحــول کــردن ایــن صنعــت ،هزینــه هــا و درآمدهای
آن را بــه تعــادل برســاند.
حمیــد چیتچیــان بــا اشــاره بــه تشــکیل جلســات مکــرر
شــورای عالــی آب در ســه ســال گذشــته اظهــار داشــت :از
ابتــدای دولــت یازدهــم شــورای عالــی آب حــدود  20بــار
بــرای بررســی مشــکالت آب کشــور تشــکیل جلســه داده
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در ســال هــای پیــش از
ایــن تنهــا  8جلســه در ایــن مــورد برگــزار شــده بــود و ایــن
نشــان دهنــده اهمیــت جایــگاه مســئله آب بــرای دولــت
اســت.
وی افــزود :در حــوزه صنعــت آب و بــرق کشــور دو مســأله
اصلــی وجــود دارد؛ اول خشکســالی هــای مکــرر و تغییــر
اقلیــم بهوقــوع پیوســته در  15ســال اخیــر و دیگــری بحــث
عــدم تعــادل میــان هزینــه هــا و درآمدهــای صنعــت آب و
بــرق کشــور اســت.
وی تصریــح کــرد :بــا ایــن شــرایط و بــا وجــود چنیــن
مشــکالت حــادی ،مجموعــه فعــاالن و کارکنــان صنعــت آب
و بــرق کشــور ادامــه در صفحــه 13
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عالقمندی شرکتهای نیوزیلندی
برای تولید انرژیهای تجدید پذیر
در ایــــــــــران

بخــش ژئوترمــال نیوزیلنــد بــه دنبــال ســفر هیئــت
تجــاری بخــش خصوصــی ایــن کشــور بــه همــراه مقامــات
دولتــی ایــن کشــور بــه ایــران ،نســبت بــه توســعه فعالیــت
هــای ژئوترمــال در ایــران ابــراز عالقمنــدی کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه خبــری
ترنــد ،بخــش ژئوترمــال نیوزیلنــد بــه دنبــال ســفر هئیــت
تجــاری بخــش خصوصــی ایــن کشــور بــه همــراه مقامــات
دولتــی ایــن کشــور بــه ایــران ،نســبت بــه توســعه فعالیــت
هــای ژئوترمــال در ایــران ابــراز عالقمنــدی کــرده اســت.
بخــش ژئوترمــال نیوزیلنــد بــه فعــاالن انــرژی هــای
تجدیدپذیــر کشــورهای دیگــر پیوســته کــه بــه دنبــال
فرصتــی جهــت حضــور در پــروژه هــای توســعه انــرژی
ژئوترمــال در ایــران هســتند.
مســئوالن شــرکت ژئوترمــال نیوزیلنــد ،اخیــرا بــا ســفر
بــه ایــران بــا شــرکای ایرانــی دیــدار کــرده و زمینــه
هــای همــکاری در در بخــش پــروژه هــای تولیــد انــرژی
ژئوترمــال در ایــن کشــور را بررســی کــرده انــد.
مایــک آلــن ،مدیــر اجرایــی شــرکت ژئوترمــال نیوزیلنــد
کــه در ایــن ســفر حضــور داشــته و اطالعاتــی را در مــورد
فرصــت هــای ژئوترامــل و انــرژی هــای نــو در ایــران بــه
دســت آورده اســت .وی در ایــن بــاره گفــت « :نیوزیلنــد
ض 5ســال پیــش در پــروژه هــای اولیــه توســعه انــرژی
ژئوترمــال در منطقــه ســبالن ایــران مشــارکت داشــت...
اکنــون مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم ببینیــم کــه چــه
فرصــت هــای بیشــتری در دســترس مــا قــرار دارنــد».
آلــن افــزود« :ایــران از پتانســیل ژئوترمــال خوبــی
برخــوردار اســت .دولــت در حــال تشــویق بخــش
خصوصــی بــه فعالیــت اســت .مــا عالقمنــد بــه همــکاری
فنــی و نــه ســرمایه گــذاری در ایــن فعالیــت ها هســتیم».
در بررســی هــای انجــام شــده در ســال  1998در کــوه
هــا ســبالن ایــران چنــد منطقــه بــا مقاومــت پاییــن در
اطــراف مجموعــه هــای آتشفشــانی شناســایی شــده کــه
ارزش تحقیقــات بیشــتر از طریــق حفــاری هــای عمیــق
را دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
حضور  160شرکت در نمایشگاه صنعت
حفاری خوزستان
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاههای بینالمللــی خوزســتان
از حضــور  160شــرکت کننــده در چهاردهمیــن نمایشــگاه
صنعــت حفــاری خوزســتان خبــرداد.
رحیــم جلیلــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد:
ایــن نمایشــگاه از یکــم دیمــاه همزمــان بــا ســالروز تاســیس
شــرکت ملــی حفــاری ایــران در اهــواز در محــل دائمــی
نمایشــگاههای خوزســتان آغــاز بــه کار میکنــد و تــا روز
 4دی مــاه ادامــه مییابــد.
وی افــزود :در ایــن نمایشــگاه  160شــرکت حضــور دارنــد کــه
 130شــرکت ،قطعــه ســازان صنعــت نفــت و حفــاری هســتند
و مابقــی شــرکتکنندگان شــامل مراکــز علمــی ،پژوهشــی،
دانشــگاهی و دانــش بنیــان میشــوند.
جلیلــی تصریــح کــرد :بیــش از  10هــزار متــر مربــع فضــای
نمایشــگاهی بــه ایــن نمایشــگاه اختصــاص یافتــه کــه شــامل
فضاهــای سرپوشــیده و بــاز اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت کننــدگان خوزســتانی جهــت
حضــور در ایــن نمایشــگاه از  50درصــد تخفیــف نمایشــگاهی
برخــوردار شــدهاند ،عنــوان کــرد :از تعــداد  160شــرکت
کننــده در ایــن نمایشــگاه  70شــرکت ،خوزســتانی هســتند
و بــه عبارتــی  50درصــد از شــرکت کننــدگان از اســتان
خوزســتان هســتند.
جلیلــی اظهــار کــرد :چهاردهمیــن نمایشــگاه صنعــت حفــاری
خوزســتان بــا حضــور شــرکتهایی از اســتانهای تهــران،
خوزســتان ،مرکــزی ،فــارس ،اصفهــان ،خراســان جنوبــی و
خراســان شــمالی برگــزار میشــود.
ایـــران  ۲۵میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی
امضا میکند
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه نفــت از برنامهریــزی
بــرای امضــای  ۲۵میلیــارد دالری قــرارداد بــرای توســعه ۲
میــدان بــزرگ مشــترک نفتــی ایــران بــا عــراق در دوران
پســابرجام خبــر داد.
ســید نورالدیــن شــهنازیزاده در گفتگــو بــا مهــر دربــاره
مهمتریــن برنامــه توســعه میادیــن مشــترک نفتــی ایــران

بــا عــراق در منطقــه غــرب کارون ،گفــت :هــم اکنــون دو
میــدان بــزرگ و مشــترک نفتــی ایــران در منطقــه غــرب
کارون شــامل آزادگان و یــادآوران بــوده کــه توســعه آزادگان
در قالــب چنــد میــدان کوچکتــر انجــام میشــود.
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی و توســعه نفــت ایــران بــا
اعــام اینکــه هــم اکنــون توســعه میــدان آزادگان در قالــب
میادیــن آزادگان جنوبــی ،آزادگان شــمالی ،یــاران شــمالی و
جنوبــی انجــام میشــود ،تصریــح کــرد :امــا در امضــای تفاهــم
نامــه مطالعاتــی بــا شــرکتهای عالقهمنــد همچــون شــل
و توتــال ،مطالعــات کل میــدان نفتــی آزادگان بــه صــورت
یکپارچــه واگــذار شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه در توســعه ایــن دو
میــدان بــزرگ نفتــی ایــران در غــرب کارون در کنــار توســعه،
افزایــش ضریــب بازیافــت هــم بــه عنــوان یــک اولویــت
توســعه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ،اظهــار داشــت :در
مجمــوع پیــش بینــی مــی شــود بــرای توســعه ایــن دو میــدان
نفتــی حــدود  ۲۵میلیــارد دالر بــا امضــای قراردادهــای جدیــد
ســرمایه گــذاری انجــام شــود
مشارکت ایران و توتال در طرحهای  LNGمنتفی
شد
معــاون شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکــه مشــارکت ایــران
و توتــال صرفــا بــرای توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی اســت،
گفــت :فعــا برنامــهای بــرای مشــارکت بــا ایــن شــرکت
فرانســوی بــرای احــداث یــک واحــد جدیــد تولیــد LNG
نداریــم.
غالمرضــا منوچهــری در گفتگــو بــا مهــر دربــاره احتمــال
مشــارکت ایــران و توتــال فرانســه در طرحهــای جدیــد تولیــد
 LNGایــران ،گفــت :هــم اکنــون مذاکراتــی کــه بــا توتــال
فرانســه انجــام گرفتــه صرفــا بــرای توســعه بخــش باالدســتی
و اجــرای پــروژه تقویــت فشــار فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی اســت.
معــاون توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا
اعــام اینکــه فعــا گفتگویــی بــا توتــال بــرای احــداث یــک
واحــد جدیــد تولیــد  LNGدر عســلویه انجــام نگرفتــه اســت،
اظهــار داشــت :هــم اکنــون برنامههــای تولیــد  LNGایــران
صرفــا تکمیــل و بهــره بــرداری از کارخانــه  ۱۰میلیــون تنــی
ایــران ال ان جــی اســت.
ایــن عضــو هیــات مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا تاکیــد
بــر اینکــه در کنــار تکمیــل کارخانــه ایــران ال ان جــی،
ســاخت و راهانــدازی واحدهــای  FLNGبرنامــه دوم توســعه

انـرژی
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و تولیــد  LNGایــران خواهــد بــود ،خاطرنشــان کــرد :هــم
اکنــون مذاکراتــی بــا شــرکتهای خارجــی بــرای راه انــدازی
پروژههــای  FLNGبــا اســتفاده از گازهــای همــراه نفــت در
منطقــه خلیــج فــارس در حــال انجــام اســت.
بــه گــزارش مهــر ،پــروژه پــارس  LNGبــه منظــور تولیــد
ســاالنه ۱۰میلیــون تــن  LNGپیشــتر بــه عنــوان یکــی از
طرحهــای تولیــد  LNGایــران طراحــی شــده بــود کــه بــرای
اجــرای آن اواســط ســال  ۲۰۰۰میــادی تفاهــم نامـهای بیــن
شــرکت ملــی نفــت ایــران و توتــال فرانســه و رپســول اســپانیا
امضــا شــده بــود.
بار یارانه از دوش وزارت نیرو برداشته میشود
ســاالنه  ۳۶۰۰میلیــارد تومــان از محــل فــروش بــرق از وزارت
نیــرو بــرای پرداخــت یارانــه دریافــت مــی شــد کــه پارســال
بــه  ۲۲۰۰میلیــارد تومــان کاهــش یافــت و طبــق گفتههــای
معــاون اول رییسجمهــور ایــن رقــم در ماههــای آتــی بــه
صفــر خواهــد رســید.
بهگــزارش ایســنا ،ســال گذشــته کــه تصمیــم بــر حــذف یارانه
بــرق گرفتــه شــد در چهــار مــاه اول بــه دلیــل محدودیتهای
بودجــه ای بــه اجــرا در نیامــد و ایــن در حالــی بــود کــه در
بخــش بــرق بایــد ســاالنه  ۵هــزار مــگاوات ســرمایه گــذاری
صــورت بگیــرد امــا پرداخــت بخشــی از درآمدهــای وزارت
نیــرو از محــل فــروش بــرق بــه ســازمان هدفمنــد ســازی
یارانــه هــا باعــث ایجــاد محدودیــت میشــد.
ایــن مســاله کــه موجــب گالیهبرقیهــا و وزیــر نیــرو شــده
بــود بهطــوری کــه بــه گفتــه چیتچیــان صدرنشــین
وزارتنیــرو وجــود ایــن یارانــه مشــکالتی زیــادی را بــه وجــود
آورده و ایــن صنعــت نمیتوانــد برنامههــای خــود را آن
ش ببــرد.
طــور کــه صــاح اســت پی ـ 
بــر اســاس دســتور رییــس جمهــور و پیگیریهــای وزارتخانــه
قــرار اســت کــه طــی ماههــای آینــده یارانــه صنعــت بــرق
بهطــور کامــل حــذف شــود و کــه بــه گفتــه جهانگیــری
معــاون اول رییــس جمهــور رونــد گذشــته پرداخــت یارانــه از
اشــتباهات بزرگــی بــود کــه دســتگاهها را بــا مشــکل مواجــه
مــی کــرد و باعــث شــده بــود حتــی در مواقعــی وزارت نیــرو
و برخــی قســمتهای آن در تامیــن هزینــه هــای جــاری خــود
بــا مشــکل مواجــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت  ۷۵هــزار مگاواتــی صنعــت
بــرق کشــور نشــان از درایــت و پشــتکار فعــاالن و مدیــران
ایــن صنعــت اســت ،گفــت :رشــد مصــرف بــرق صنایــع در
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ســال جــاری در مقایســه بــا ســال گذشــته بیانگــر حمایــت
صنعــت بــرق کشــور از چرخیــدن چــرخ هــای توســعه کشــور
اســت.
بهگفتــه جهانگیــری بــرای تأمیــن بودجــه پــروژه هــای
عمرانــی صنعــت آب و بــرق ،دولــت حمایــت الزم را خواهــد
داشــت ،امــا بــا توجــه بــه کمبــود منابــع مالــی دولــت ،وزارت
نیــرو بایــد ســعی کند بــا افزایــش بهــره وری و جذب ســرمایه
گــذاری بخــش خصوصــی بهدنبــال تکمیــل پــروژه هــای
عمرانــی خــود باشــد .بخــش خصوصــی بایــد در طرحهــای
آب و بــرق وارد شــود ،امــا ایــن طــرح هــا بایــد بــرای ایــن
بخــش ســودآور باشــد تــا انگیــزه ورود داشــته باشــد.
فاصلــه زیــاد قیمــت تمــام شــده و آنچــه از مــردم اخــذ
میشــود در صنعــت بــرق مشــکالتی را بهوجــود آورده بــود
امــا در نهایــت ایــن مســاله میتوانــد گام موثــری درارتقــای
ایــن صنعــت باشــد.
افزایش۸۰۰مگاواتی تولید برق تا اسفندآغاز
ساخت۱۰هزارمگاوات نیروگاه
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افزایــش  ۸۰۰مگاواتــی
ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران تــا پایــان امســال ،گفــت :از
ابتــدای ســال  ۹۵تاکنــون عملیــات اجرایــی  ۱۰هــزار
مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی آغــاز شــده اســت.
بــهگــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
محســن طرزطلــب در تشــریح آخریــن وضعیــت افزایــش
ظرفیــت تولیــد بــرق نیروگاهــی کشــور ،بــا بیــان اینکــه از
 ۱۸۰۰مــگاوات نیروگاهــی کــه قــرار اســت تــا پایــان امســال
بــه بهرهبــرداری برســد ،هــم اکنــون  ۱۰۴۰مــگاوات نیــروگاه
وارد مــدار شــده اســت ،گفــت :شــرکت مــادر تخصصــی
نیروگاههــای بــرق حرارتــی طبــق برنامــه بــه جلــو م ـیرود
و تاکنــون  ۱۰۰درصــد برنامههــای افزایــش ظرفیــت تولیــد
بــرق محقــق شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی
بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از پروژههایــی کــه در قالــب
طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی بــه شــرکت نیروگاههــای بــرق
حرارتــی ابــاغ شــده اســت ،تکمیــل نیــروگاه پرنــد اســت،
تصریــح کــرد :ایــن پــروژه تاکنــون  ۵۸درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته و تــا پیــک ســال  ۹۶مــورد بهرهبــرداری
قــرار خواهــد گرفــت.
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه تکمیــل و بهرهبــرداری
 ۲۵۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد شــامل نیروگاههای ماهشــهر،
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چادرملــو ،بهبهــان ،ســیرجان و کهنــوج در برنامــه قــرار دارد،
اظهــار داشــت :عملیــات اجرایــی  ۱۰هــزار مــگاوات نیــروگاه
جدیــد در بخــش دولتــی و خصوصــی از ابتــدای امســال آغــاز
شــده و بــرای  ۲۰هــزار مــگاوات نیــروگاه دیگــر هــم برنامــه
ریــزی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر ایــن بــرای ادامــه عملیــات
اجرایــی نیــاز بــه  ۸.۵میلیــارد دالر اعتبــار داریــم تــا بتوانیــم
ایــن طرحهــا را بــه انجــام برســانیم ،تبییــن کــرد :عملیــات
اجرایــی نیروگاههــای قشــم  ،۲ماکــو ،المــرد و بندرعبــاس
هــم آغــاز شــده و طبــق برنامــه در حــال انجــام اســت.
طرزطلــب بــا بیــان اینکــه تمامــی طرحهایــی کــه در قالــب
طــرح اقتصــاد مقاومتــی و یــا خــارج از آن بــه شــرکت مــادر
تخصصــی نیروگاههــای تولیــد بــرق حرارتــی واگــذار شــده
اســت ،خاطرنشــان کــرد :در مجمــوع پیشبینــی میشــود
پروژههــای جدیــد نیروگاهســازی ایــران مطابــق بــا برنامــه
و در موعــد مقــرر بــه بهــره بــرداری برســند.
کاهش قیمت نفت سنگین ایران در ماه نوامبر
دبیرخانــه اوپــک اعــام کــرد میانگیــن قیمــت نفتخــام
ســنگین ایــران در ماهنوامبــر امســال حــدود  5دالر کاهــش
داشــته اســت.
بــه گــزارش ایلنــا ،دبیرخانــه اوپــک در گــزارش ماهانــه بــازار
نفــت منتشــر شــده در مــاه دســامبر اعــام کــرد میانگیــن
قیمــت نفــت خــام ســنگین ایــران از  ٤٧دالر و  ٣٠ســنت در
مــاه اکتبــر بــه  ٤٢دالر و  ٤٢ســنت در مــاه نوامبــر امســال
کاهــش یافتــه اســت.
از ســوی دیگــر ،میانگیــن قیمــت نفــت ایــران در  ١١مــاه
نخســت ســال جــاری میــادی  ٣٨دالر و  ٥٢ســنت رســید،
در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال  ٢٠١٥میــادی  ٥٠دالر و
 ٣٩ســنت بــود.
گــزارش اوپــک همچنیــن نشــان میدهــد میانگیــن قیمــت
ســبد نفتــی ایــن ســازمان در مــاه نوامبــر امســال بــه  ٤٣دالر
و  ٢٢ســنت رســیده کــه چهــار دالر و  ٦٥ســنت نســبت بــه
مــاه پیــش از آن کمتــر اســت.
کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه تکذیب شد
ســخنگوی شــرکت ملــی گاز ایــران در واکنــش بــه خبــر
رویتــرز «جریــان انتقــال گاز ایــران بــه ترکیــه بــه دلیــل
شــرایط جــوی زمســتان یــک ســوم کاهــش یافتــه اســت»

اظهــار کــرد :ایــن موضــوع صحــت نــدارد.
بــه گــزارش ایلنــا ،مجیــد بوجــار زاده اعــام کــرد :ترکیــه
هــم اکنــون در حــال برداشــت حــدود روزانــه  ٣٠میلیــون
مترمکعــب گاز از ایــران اســت.
ســخنگوی شــرکت ملــی گاز ایــران تاکیــد کــرد :ایــران
مطابــق درخواســت شــرکت ترکیــه ای بوتــاش و قــرارداد ٢
کشــور ،در حــال ارســال و صــادرات گاز بــه ایــن کشــور اســت.
خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی بــه نقــل از منابــع انــرژی
روز ســه شــنبه ( ٢٣آذرمــاه) مدعــی شــد کــه بوتــاش،
اپراتــور دولتــی خــط لولــه گاز ،بــه دلیــل تامیــن گاز بخــش
خانگــی در ســرمای زمســتان ،عرضــه گاز را بــه نیروگاههــای
خصوصــی و دولتــی از صبــح چهارشــنبه ( ٢٤آذرمــاه) بــه
نصــف رســانده اســت.
ایــران و ترکیــه در ســال  ١٩٩٦قــرارداد  ٢٥ســاله ای بــرای
صــادرات ســاالنه تــا  ١٠میلیــارد مترمکعــب گاز امضــا کردنــد
کــه بــر اســاس آن روزانــه  ٣٠میلیــون مترمکعــب گاز بــه
ترکیــه ارســال مــی شــود.
خبرگزاری رسمی پاکستان :موافقت ایران با مذاکره
برای اصالح قرارداد فروش گاز
بــه گــزارش ایرنــا ،خبرگــزاری  APPبــه نقــل از برخــی
منابــع رســمی در وزارت نفــت ایــن کشــور ،بــدون اشــاره بــه
نــام ایــن منابــع ،نوشــت :پاکســتان پیشــتر از ایــران خواســتار
انجــام اصالحاتــی در قــرارداد خریــد گاز شــده بــوده و پیــش
نویــس ایــن اصالحیــه را بــرای طــرف ایرانــی ارســال کــرده
بــود .ایــران هــم بــرای مذاکــره در ایــن زمینــه و انجــام
برخــی دیگــر اصالحــات در قــرارداد موافقــت کــرده اســت.
خبرگــزاری رســمی دولــت پاکســتان بــه نقــل از منابــع
یــاد شــده نوشــت :در مذاکــرات آتــی هیــات هــای ایرانــی و
پاکســتانی ،همچنیــن درخصــوص زمــان تکمیــل طــرح خــط
لولــه گاز نیــز بطــور دوجانبــه تصمیــم گیــری خواهــد شــد.
ایــن منابــع اعــام کردنــد کــه جزئیــات مربــوط بــه مــوارد
یــاد شــده در نشســت هــای کارشناســی دو طــرف مــورد
بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
مهلــت دو کشــور بــرای انجــام تعهــدات بــرای احــداث خــط
لولــه در خــاک خــود ،در پایــان ســال  2014بــه اتمام رســید
و اگرچــه ایــران تقریبــا بــه تمــام تعهــدات خــود عمــل کــرد
و خــط لولــه را تــا نزدیــک خــاک پاکســتان رســاند ،امــا
پاکســتان حتــی تــا بــه امــروز هــم هیــچ اقــدام عملــی انجــام
نــداده اســت.

انـرژی
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نظرات نهاد نظارتی درباره قرارداد یونیت ترکیه در
حال بررسی است
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،چنــدی
پیــش یــک نهــاد نظارتــی بــا ارســال گزارشــی الــزامآور بــه
دولــت ،خواســتار اصــاح قــرارداد  3میلیــارد دالری ایــن
وزارتخانــه بــا یونیــت اینترنشــنال ترکیــه بــرای احــداث 5
هــزار مــگاوات نیــروگاه و کاهــش ظرفیــت نیروگاهــی واگــذار
شــده بــه ایــن شــرکت شــد.
در ایــن گــزارش ،بــر لــزوم کاهــش ظرفیــت نیروگاههــای
واگــذار شــده بــه شــرکت یونیــت اینترنشــنال و واگــذاری
تنهــا یــک نیــروگاه بــه ایــن شــرکت تأکیــد شــده اســت کــه
بــه معنــای کاهــش ظرفیــت نیروگاهــی واگــذار شــده از 5
هــزار مــگاوات فعلــی بــه کمتــر از هــزار مــگاوات اســت.
هوشــنگ فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و
انــرژی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
فــارس در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا نهادهــای نظارتــی
نامــه و یــا گزارشــی در خصــوص اینکــه ظرفیــت نیروگاههــای
واگــذار شــده بــه شــرکت یونیــت اینترنشــنال ترکیــه بایــد
کاهــش یابــد و تنهــا یــک نیــروگاه بــه ایــن شــرکت واگــذار
شــود،صحت دارد گفــت :نامــه هایــی بــه وزارت نیــرو در ایــن
خصــوص واصــل شــده و در حــال بررســی آن هســتیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه پــس احتمــال کاهــش
ظرفیــت واگــذار شــده بــه ایــن شــرکت ترکیــه ای وجــود
دارد؟ افزود:ایــن نامــه هــا واصــل شــده و نقطــه نظراتــی داده
شــده اســت کــه ایــن موضوعــات در حــال بررســی اســت.
میانگین قیمت نفت ایران در سال  2016به
 40دالر رسید
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس
براســاس آمــار و اطالعــات رســمی میانگیــن قیمــت هــر
بشــکه نفــت خــام ســبک صادراتــی ایــران از ابتــدای ســال
 2016تــا هفتــه منتهــی بــه دوم دســامبر ( 12آذر) بشــکه
ای  40دالر و  12ســنت معاملــه شــده اســت.
قیمــت نفــت صادراتــی ایــران همــراه بــا ســایر نفــت هــای
شــاخص در بازارهــای جهانــی ،بالفاصلــه پــس از توافــق
اوپــک بــرای کاهــش تولیــد ،رونــدی افزایشــی یافــت بــه
طــوری کــه بهــای نفــت ســبک ایــران بشــکه ای یــک دالر
و  84ســنت و نفــت ســنگین یــک دالر و  81ســنت بــاال
رفــت.
یکصــد و هفتــاد و یکمیــن نشســت عــادی ســازمان

9

کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) در دهــم آذرمــاه در
ویــن برگــزار شــد کــه دســتور کار مهــم آن بررســی طــرح
کاهــش تولیــد نفــت اعضــا بــود.
در ایــن نشســت ،قــرار شــد اعضــای ایــن ســازمان میــزان
تولیــد نفــت خــود را در مجمــوع حــدود  1.2میلیــون بشــکه
در روز کاهــش دهنــد.
بــر ایــن اســاس ،مدیریــت امــور اوپــک و ارتبــاط بــا مجامــع
انــرژی وزارت نفــت گــزارش داد :قیمــت هــر بشــکه نفــت
خــام ســبک صادراتــی ایــران در هفتــه منتهــی بــه دوم
دســامبر ( 12آذر) بــا یــک دالر و  84ســنت افزایــش46 ،
دالر و  60ســنت بــه فــروش رفــت.
میانگیــن قیمــت نفــت خــام ســبک ایــران از ابتــدای ســال
 2016تــا هفتــه مــورد نظــر ،بشــکه ای  40دالر و  12ســنت
بــوده اســت.
نــرخ نفــت خــام ســنگین ایــران نیــز بــا یــک دالر و 81
ســنت ،بشــکه ای 45دالر و  37ســنت در بازارهــای جهانــی
داد و ســتد شــد .میانگیــن قیمــت نفــت ســنگین ایــران نیــز
در ســال  2016بــه بشــکه ای  38دالر و  14ســنت افزایــش
یافتــه اســت.
لهستان  ۱میلیون بشکه نفت از ایران خرید
شــرکت پــی کــی ان اورلــن ،بزرگترین شــرکت پاالیشــگاهی
لهســتان اعــام کــرد ،یــک میلیــون بشــکه نفــت ســبک از
شــرکت ملــی نفــت ایــران خریــداری کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویترز ،شــرکت
پــی کــی ان اورلــن ،بزرگتریــن شــرکت پاالیشــگاهی
لهســتان اعــام کــرد ،یــک میلیــون بشــکه نفــت ســبک از
شــرکت ملــی نفــت ایــران خریــداری کــرده اســت.
شــرکت دولتــی پــی کــی ان لهســتان ،کــه عمدتــا نفــت
روســی پاالیــش مــی کنــد گفتــه ،نفــت خریــداری شــده
از ایــران در مــاه ژانویــه بــه بنــدر نفتوپــوورت در گدانســک
تحویــل و از آنجــا بــه پاالیشــگاه شــرکت پــی کــی ان در
منطقــه پــاک انتقــال داده خواهــد شــد.
پــی کــی ان در بیانیــه خــود آورده اســت« :پاالیــش نفــت
خامــی کــه اخیــرا از ایــران خریــداری شــده ،مبنــای طــرح
هــای بعــدی در مــورد خریــد نفــت بیشــتر از ایــن کشــور
خواهــد بــود ».اوایــل ســال جــاری میــادی ،شــرکت پــی
کــی ان موافقتنامــه خریــد نفــت از شــرکت ســعودی آرامکو
را تمدیــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو
از تقویــت صندوقهــای ســرمایهگذاری صنعــت
بــرق بــه عنــوان یکــی از سیاســت وزارت نیــرو
یــاد کــرد و گفــت:در پایــان برنامــه ششــم ،فقــط 20
درصــد بــرق کشــور توســط نیروگاههــای دولتــی
تولیــد میشــود و  80درصــد مابقــی را کــه بیــش
از تولیــد بــرق شــرایط فعلــی کشــور خواهــد بــود،
توســط بخــش غیــر دولتــی انجــام میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از وزارت نیــرو ،
علیرضــا دائمــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از سیاس ـتهای
وزارت نیــرو تقویــت صندوقهــای ســرمایه گــذاری صنعــت
بــرق اســت و در ایــن خصــوص مذاکــرات زیــادی نیــز
بــا ســازمان بــورس انجــام شــده اســت ،اظهــار داشــت:
مذاکراتــی نیــز بــا مجموعــه بانکهــا و صندوقهــای پــروژه
و ســرمایهگذاری صــورت گرفتــه و در حقیقــت ایــن ابــزاری
اســت کــه در تمــام جهــان از آن اســتفاده میشــود.
وی در ادامــه بــه ایجــاد صندوقهــای ســرمایه گــذاری
صنعــت بــرق بــه عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت منابــع
مالــی اشــاره کــرد و افــزود :ایــن صندوقهــا بهصــورت یــک
تنظیــم کننــده در بــازار عمــل میکننــد و در زمانــی کــه
نیــاز بــه نقدینگــی بیشــتری داریــم میتواننــد بــه عنــوان
تعــادل دهنــده نظــام اقتصــادی صنعــت وارد بــازار شــوند.
دائمــی بــا بیــان اینکــه در اســتفاده از تســهیالت صنــدوق،
منافــع دو طــرف لحــاظ شــده اســت کــه بــا تزریــق
منابــع مالــی از ســوی صنــدوق موجــب ایجــاد تعــادل در
بــازار خواهــد شــد و از ســویی نیــز ســود حاصلــه نصیــب
صنــدوق نیــز خواهــد شــد ،افــزود :آنچــه کــه معمــوالً مــورد
درخواســت ایــن صندوقهــا اســت تضمیــن الزم بــرای
بازپرداخــت و ســامت معامالتــی اســت کــه صــورت خواهــد
گرفــت.
وی در خصــوص رویکــرد وزارت نیــرو در بخش بــرق و ارتباط
آن بــا بــورس انــرژی گفــت :ســمت گیــری وزارت نیــرو در
ت بــرای ورود بخشهــای غیــر دولتــی و
جهــت ایجــاد ظرفیـ 
خصوصــی اســت و در همیــن راســتا بیــش از  50درصــد بــرق
تولیــدی کشــور توســط بخشهــای غیــر دولتــی و خصوصــی
و تمــام بــرق تولیــدی از منابــع تجدیــد پذیــر نیــز توســط
بخــش خصوصــی انجــام میگیــرد؛ در ایــن خصــوص نیــاز
بــه دو نهــاد بــورس انــرژی و نهــاد تنظیــم مقــررات بــازار

انـرژی

شماره شصت یک  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و پنج

تولید  ۸۰درصد برق کشور توسط نیروگاههای
خصوصی تا پایان برنامه ششم

بــرق داشــتیم تــا بتوانیــم ضمــن تعریــف رابطــه خریــدار و
فروشــنده ،مدیریــت آن برعهــده ســازمان بــورس قــرار گیــرد.
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو ادامــه
داد :بــورس انــرژی و نهــاد تنظیــم مقــررات بــرق میتواننــد
شــرایطی را فراهــم کننــد تــا ســرمایههای خــرد و کالن
نقشــی را در تولیــد انــرژی داشــته باشــند.
وی اضافــه کــرد :در پایــان برنامــه ششــم ،فقــط  20درصــد
بــرق کشــور توســط نیروگاههــای دولتــی تولیــد میشــود
و  80درصــد مابقــی را کــه بیــش از تولیــد بــرق شــرایط
فعلــی کشــور خواهــد بــود ،توســط بخــش غیــر دولتــی
انجــام میگیــرد.
او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه هــدف گیــری وزارت نیــرو
ایــن اســت کــه بخشهایــی از صنعــت بــرق بهتدریــج
بــا ســاختارها و ملزومــات خــود از بخــش دولتــی مســتقل
شــود ،گفــت :بایســتی بــه جایــی برســیم کــه ماننــد بســیاری
از کشــورهای جهــان ،بــرق از شــکل دولتــی بــه شــکل غیــر
دولتــی مدیریــت شــود و بــازار رقابــت ایجــاد شــود تــا بــا
تغییــر قیمــت و نــوع خدماتــی کــه ارائــه میشــود بتــوان
در بــازار نقــش داشــت.
دائمــی در ادامــه بــا مثالــی در خصــوص تلفنهــای همــراه
گفــت :زمانــی ارائــه ســیم کارت بــا پرداخــت هزینههــای
هنگفــت و صــرف زمــان انتظــار طوالنــی در اختیــار دولــت
بــود ،ولــی امــروزه بــا ورود بخــش خصوصــی هزینههــا و

زمــان واگــذاری بــه شــدت پاییــن آمــده و بــا ایجــاد بــازار
رقابتــی ،مشــتریان میتواننــد از مزایــای متنوعــی برخــوردار
شــوند.
وی تصریــح کــرد :صنعــت بــرق نیــز بایســتی در آینــده بــه
ایــن شــکل اداره شــود تــا بتوانــد در یــک رقابــت ســالم
خدمــات بهتــری را بــه مشــترکان ارائــه دهــد.
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو در
خصــوص مشــوقهای بخــش خصوصــی بــرای ارائــه
خدمــات بهتــر گفــت :مشــوقهای بســیاری در کشــورهای
دیگــر شــامل قیمــت مناسـبتر ،دیمانــد ،تقســیط ،تخفیــف
در انشــعاب بــرق ،مدیریــت مصــرف در ســاعاتی از شــبانه
روز بــه گون ـهای کــه قیمــت تمــام شــده بــرق مصرفــی بــه
قیمــت بســیار ناچیــز باشــد ،ارائــه میشــود.
وی ادامــه داد :بــا ابــزار مدیریــت در مصــرف بــرق میتــوان
پیکســایی کــرد و چنانچــه ایــن اتفــاق بیافتــد اســتفاده از
انرژیهــای نــو نیــز شــتاب بیشــتری خواهــد گرفــت.
دائمــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایــن مشــوقها میتواننــد
صرفــه اقتصــادی بــرای دولــت و ملــت بــه همــراه داشــته
باشــند ،افــزود :در برخــی مــوارد بایســتی صرفــه اقتصــادی
مــد نظــر باشــد و در جایــی نیــز بــه تــداوم و پایــداری
خدمــات فکــر کــرد ،لــذا وظیفــه اصلــی دولــت پایــداری
خدمــات اســت ،هرچنــد کــه ایــن خدمــات ممکــن اســت
هزینــه باالیــی بــه همــراه داشــته باشــد.
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امکان صادرات بنزین برای اشخاص
حقیقی فراهم شد

گمــرک ایــران در بخشــنامه ای اعــام کــرد ،در صــورت
اخــذ مجــوز امــکان صــادرات بنزیــن ،گاز و گازوییــل بــرای
اشــخاص حقیقــی وجــود دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،
دفتــر صــادرات گمــرک ایــران بخشــنامه بــه روز
شــده ای از مقــررات صــادرات فرآوردههــای نفتــی و
پتروشــیمی منتشــر کــرده اســت .بــر ایــن اســاس صــادرات
فرآوردههــای اصلــی نفتــی شــامل نفــت ســفید ،گازوییــل،
گاز ،بنزیــن و نفــت خــام همچنــان در انحصــار وزارت
نفــت اســت و در صــورت صــدور مجــوز ،امــکان صــادرات
آن توســط ســایر افــراد وجــود دارد ،در حــال حاضــر برخــی
شــرکتهای خصوصــی بــا مجــوز وزارت نفــت در حــوزه
صــادرات ایــن فرآوردههــا فعالیــت دارنــد و اقــدام بــه
بازاریابــی ایــن فرآوردههــا در بازارهــای جهانــی میکننــد
کــه گاهــا یــا بــه نــام خودشــان یــا بــه صــورت توافقــی بــه
نــام شــرکتهای زیــر مجموعــه وزارت نفــت ایــن فــرآورده
هــا را بــه بازارهــای بیــن المللــی صــادر مــی کننــد.
هــم اکنــون صــادرات محصــوالت پتروشــیمی جامــد بــه
جــز کــود اوره نیــاز بــه اخــذ مجــوز نــدارد و صــادرات
ایــن محصــوالت بــا ارایــه فاکتــور خریــد از شــرکتهای
پتروشــیمی آزاد اســت.
گفتنــی اســت ،صــادرات قیــر در صــورت خریــد از رینــگ
صادراتــی بــورس کاال بالمانــع اســت .همچنیــن صــادرات
انــواع گوگــرد در صورتیکــه منشــا گازی داشــته باشــد
نیــاز بــه اخــذ مجــوز از شــرکت گاز و در صورتیکــه منشــا
نفتــی داشــته باشــد نیــاز بــه اخــذ مجــوز از شــرکت نفــت
دارد.
بــه گــزارش تســنیم ،صــادرات محصــوالت مایــع
پتروشــیمی و بــه صــورت کلــی مشــتقات مایــع نفــت و
گاز پــس از ارایــه فاکتــور منشــا ،جهــت صــادرات آنهــا
 ،مشــمول دســتور العمــل ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا
قاچــاق کاال و ارز بــوده و منــوط بــه اظهــار نظــر ســازمان
اســتاندارد مبنــی بــر فقــدان مــواد یارانـهای اســت .در تــازه
تریــن تســهیالت  ١٥گــروه کاالی مشــتق مایــع نفــت و
گاز از شــمول دســتور العمــل ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا
قاچــاق کاال و ارز مســتثنی شــده و صــادرات آنهــا پــس از
تعییــن ماهیــت بالمانــع اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آلمانیها یادداشت تفاهم برقی
با ایران امضا کردند
ایــران و شــرکت «مدیــو انــرژی» آلمــان یــاد داشــت
تفاهمــی بــه منظــور احــداث دو نیــروگاه بــرق بــادی و
خورشــیدی در جنــوب کشــور بــه ارزش حــدود ۱۰۴
میلیــون دالر امضــا کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از توانیــر ،شــرکت
بــرق منطقــهای خوزســتان و شــرکت «مدیــو انــرژی»
آلمــان دو یــاد داشــت تفاهــم بــه ارزش تقریبــی ۱۰۴
میلیــون دالر بــرای ســاخت دو نیــروگاه بــرق خورشــیدی و
بــادی در شوشــتر و بنــدر ماهشــهر امضــا کردنــد.
محمــود دشــت بــزرگ مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقـهای
خوزســتان در تشــریح جزئیــات امضــای ایــن دو یــاد داشــت
تفاهــم برقــی بــا ژرمنهــا ،گفــت :در راســتای گســترش
اســتفاده از فــن آوری انرژیهــای تجدیــد پذیــر ،پــاک
و جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی ،یاداشــت تفاهــم
همــکاری در زمینــه ســاخت نیــروگاه خورشــیدی و بــادی
بیــن شــرکت بــرق منطقـهای خوزســتان و شــرکت آلمانــی
مدیــو انــرژی امضــا شــد.
ایــن مقــام مســئول افــزود :ایــن یــاد داشــت تفاهــم
همــکاری شــامل احــداث وبهــره بــرداری از نیــروگاه ۲۰
مگاواتــی خورشــیدی در شوشــتر بــا ســرمایه گــذاری
مســتقیم خارجــی بــه ارزش  ۲۴میلیــون یــورو ،همچنیــن
احــداث و بهــره بــرداری از نیــروگاه بــادی بــه ظرفیــت ۵۰
مــگاوات در ماهشــهر بــه ارزش  ۸۰میلیــون یــورو اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذار آلمانــی در اجــرای
ایــن پــروژه هــا متعهــد شــده تــا دانــش فنــی ،فــن آوری،
تجربــه ،نیــروی متخصــص ،ســرمایه و تمامــی توانمنــدی
فنــی و اقتصــادی را بــه همــراه تجهیــزات کافــی بــرای
ســاخت ایــن نیروگاههــای بــرق را فراهــم کنــد ،تصریــح
کــرد :بــرق منطقــه ای خوزســتان تــاش کــرده تــا تمامــی
بســترهای الزم را بــرای جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی
و خارجــی در صنعــت بــرق منطقــه بــه ویــژه در بخــش
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر فراهــم کنــد.
«آندریــاس النگبــرگ» ســرمایه گــذار آلمانــی هــم در
حاشــیه امضــای دو یــاد داشــت تفاهــم همــکاری برقــی بــا
ایــران ،اعــام کــرد :بــا توجــه بــه توانمنــدی و پیشــرفت

ایــران وعالقــه منــدی بــه همــکاری در زمینــه ســاخت
نیروگاههــای تجدیدپذیــر در ایــن منطقــه ،مشــتاق
هســتیم هرچــه ســریع تــر کار را درایــن خصــوص آغــاز
کنیــم.

پاکستان خواهان خرید برق از
ایران است

‹نــذر محمــد رانجهــا› روز ســه شــنبه در حاشــیه حضــور
در نمایشــگاه توانمنــدی هــای اقتصــادی اســتان کرمانشــاه
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا ،اظهــار کــرد :پاکســتان
در زمینــه نفــت و الکتریســته خواهــان همــکاری بــا ایــران
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پاکســتان مــی خواهد کــه  300مــگاوات
انــرژی الکتریســیته از ایــران خریــداری کنــد ،گفــت :آمــاده
ایــم کــه روابــط تجــاری خــود بــا ایــران را افزایــش دهیــم و
در ایــن زمینــه گفــت وگوهایــی بــا مقامــات ایرانــی داشــته
با شیم .
رایــزن اقتصــادی پاکســتان در ایــران بــا بیــان اینکــه ســطح
تبــادالت تجــاری بیــن  2کشــور بــه پنــج میلیــون دالر مــی
رســد،افزود :روســای جمهــوری  2کشــور در دیدارهایــی کــه
بــا یکدیگــر داشــتند ،عنــوان کردنــد کــه میــزان تبــادالت
تجــاری ایــران و پاکســتان پاییــن تــر از ســطح انتظــار اســت
و بایــد ایــن میــزان افزایــش یابــد.
رانجهــا یــادآور شــد :ایــران و پاکســتان  2کشــور دوســت و
همســایه هســتند و بیــش از  9هــزار کیلومتــر مــرز مشــترک
دارنــد از ایــن رو زمینــه بــرای رشــد تبــادالت تجــاری بیــن
ایــران و پاکســتان فراهــم اســت.
رایــزن اقتصــادی پاکســتان در ایــران بــا بیــان اینکــه بیــش
از ســه هــزار زمینــه بــرای همــکاری اقتصــادی بیــن ایــران
و پاکســتان وجــود دارد ،گفــت :بســیاری از محصــوالت
پاکســتان بــه صــورت مســتقیم بــه ایــران صــادر نمــی
شــوند ،ایــن مــواد در ابتــدا بــه کشــورهایی اروپایــی و
حاشــیه خلیــج فــارس مــی رود و ســپس بــا قیمــت هایــی
چنــد برابــر بــه ایــران فروختــه مــی شــوند.
رانجهــا تاکیــد کــرد :مــا مــی خواهیــم ایــن رابطــه هــا از
بیــن رونــد و محصــوالت بــا قیمــت هــای ارزان تــر بــه
صــورت مســتقیم بــه ایــران صــادر شــوند.
‹آصــف علــی خــان درانــی› ســفیر پاکســتان در جمهــوری
اســامی ایــران چنــدی پیــش در گفــت و گــو بــا ایرنــا

انـرژی

شماره شصت یک  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و پنج

اعــام کــرد :بــا توجــه بــه توافــق ایــران و  5+1مــی تــوان
گفــت کــه از طریــق ایــن توافــق و اقــدام مشــترک راههــای
بســیاری بــرای مســایل موجــود ایجــاد شــده و تحریــم هــای
بیــن المللــی علیــه ایــران کاهــش یافتــه اســت.
ســفیر پاکســتان در تهــران بــا بیــان ایــن کــه مــا از ســرمایه
گــذاری ایــران در پاکســتان اســتقبال مــی کنیــم ،افــزود :بــه
دنبــال توافــق هســته ای برخــی مشــکالت ماننــد مســایل
بانکــی بــا ایــران کــه بــا آن مواجــه بودیــم رو بــه حــل شــدن
ا ست .
درانــی همچنیــن بــه ســفر فروردیــن مــاه گذشــته رییــس
جمهــوری اســامی ایــران بــه پاکســتان و امضــای اســناد
همــکاری میــان دو کشــور در زمینــه هــای صــادرات بــرق،
بیمــه ،اتــاق هــای بازرگانــی ،برنامــه راهبــردی بازرگانــی،
رســانه ای ،آکادمــی و علمــی ،پزشــکی ،بهداشــت و
گردشــگری از ســوی وزیــران مربوطــه در حضــور ســران دو
کشــور اشــاره کــرد و یــادآور شــد :حجــم مبــادالت تجــاری
ایــران و پاکســتان در مــدت چهــار ســال از یــک میلیــارد
دالر بــه پنــج میلیــارد دالر افزایــش مــی یابــد.

اقدام وزير براي دريافت
مطالبات برقي پيمانكاران از
عرافق

برنامــه ششــم توســعه وزارت نيــرو را موظــف كــرده اســت
كــه ايــران را بــه هــاب تاميــن بــرق منطقــه تبديــل كنــد.
در راســتاي هميــن اتفــاق و تنهــا يــك روز پــس از تصويــب
كليــات برنامــه ششــم در مجلــس شــوراي اســامي ،وزيــر
نيــرو ســتاد همكاريهــاي ايــران و عــراق در حــوزه آب و
بــرق را تشــكيل داد .بــه گــزارش «تعــادل» و بــه نقــل از
پايــگاه اطالعرســاني دولــت روز گذشــته بــا دســتور وزيــر
نيــرو ،ســتاد همكاريهــاي ايــران و عــراق در حــوزه آب
و بــرق تشــكيل و بهــرام نظامالملكــي بــه عنــوان دبيــر
ايــن ســتاد منصــوب شــد .عــراق برنامههــاي مهمــي
بــراي افزايــش تــوان توليــد بــرق خــود دارد كــه فرصتــي
مهــم بــراي شــركتهاي ايرانــي فعــال در ايــن حــوزه و
صــادرات خدمــات فنــي مهندســي بهشــمار مــيرود.
امــا احتمــاال هــدف اصلــي وزيــر از تشــكيل ايــن ســتاد،
پيگيــري جديتــر مطالبــات شــركتهاي ايرانــي فعــال در
عــراق اســت كــه طــي ســالهاي گذشــته در ايــن كشــور
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فعاليــت كــرده و بــا چالشهايــي در زمينــه دريافــت
مطالبــات مواجــه شــدهاند .مــرداد مــاه امســال ،اعضــاي
ســنديكاي صنعــت بــرق از وزارت نيــرو و ســفارت ايــران
در عــراق بــه دليــل عــدم حمايــت از ايــن شــركتها بــراي
دريافــت مطالبــات از عــراق ،گاليــه كردنــد .در ايــن زمــان
پيــام باقــري دبيــر كميتــه توســعه صــادرات ســنديكاي
صنعــت بــرق ايــران بــا اشــاره بــه مطالبــات شــركتهاي
عضــو از وزارتخانــه بــرق عــراق و عــدم دريافــت كمكــي
از ســوي دولــت و ســفارت ايــران در عــراق جهــت
وصــول مطالبــات ،مهمتريــن مشــكل صادراتــي در عــراق
را تاميــن نقدينگــي توصيــف كــرد و خواســتار شناســايي
و مطالبــه از بازيگــران اصلــي در ميــدان عــراق اعــم از
وزارتخانههــاي نيــرو و صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســتاد
عــراق و اتــاق مشــترك ايران-عــراق همچنيــن معاونــت اول
رييسجمهــور شــد .پــاون البتــه در تشــريح خبــر تشــكيل
ســتاد مشــترك ايــران و عــراق مينويســد :بــا توســعه
روزافــزون همكاريهــاي فنــي و مهندســي صنعــت آب و
بــرق ايــران بــا كشــور عــراق و ســهم بيــش از ۹۰درصــدي
صــدور خدمــات فنــي مهندســي در بخــش آب و بــرق بــه
ايــن كشــور ،ايــن ســتاد بــا دســتور حميــد چيتچيــان
وزيــر نيــرو بــراي فراهــم كــردن بســتر مناســب توســعه و
رفــع موانــع همكاريهــا تشــكيل شــده اســت .براســاس
نظــر وزيــر نيــرو ،ســتاد همكاريهــاي ايــران و عــراق در
حــوزه آب و بــرق ،وظايفــي همچــون پيگيــري مطالبــات
شــركتهاي بخــش خصوصــي و دولتــي صنعــت آب و بــرق
از طرفهــاي عراقــي ،رفــع موانــع ورود بخــش خصوصــي
بــه حــوزه صــادرات بــرق بــه كشــور عــراق و پيگيــري
تخصيــص خطــوط اعتبــاري بــراي اجــراي پروژههــاي
صنعــت بــرق در كشــور عــراق ،از محــل صنــدوق توســعه
ملــي را بــه عهــده دارد .همچنيــن توســعه همــكاري و
تعامــل بــا بخــش اقتصــادي ســفارت ايــران در عــراق و
همچنيــن رايــزن بازرگانــي ســازمان توســعه تجــارت ايــران،
رايزنــي بــا نهادهــاي ذيربــط جهــت اختصــاص تســهيالت
بــه فعــاالن صادراتــي صنعــت بــرق در قبــال مطالبــات
معوقــه آنهــا از كارفرمايــان عراقــي بــا ارائــه اســناد و
مــدارك مثبتــه و تاييــد ســنديكاي صنعــت بــرق ايــران
و همچنيــن توافــق درخصــوص تهاتــر مطالبــات معوقــه
فعــاالن صادراتــي صنعــت بــرق بــا مــواد اوليــه موجــود در
كشــور عــراق نيــز از ديگــر وظايــف ايــن ســتاد خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دیپلماسی کشور به
کمک صادرات برق
بیاید

قائــم مقــام وزیــر نیــرو گفــت :مــا قــدرت دیپلماســی
باالیــی در منطقــه و حتــی جهــان داریــم و ایــن بارهــا در
مناســبات مختلــف بــه اثبــات رســیده ،در خصــوص صــادرات
بــرق و دریافــت بــه موقــع مطالبــات برقــی ایــران نیــز
بایــد دیپلماســی کشــور فعــال تــر عمــل کنــد و بــه کمــک
صــادرات بــرق کشــور بیایــد.
«ســتار محمــودی» قائــم مقــام وزیــر نیــرو در گفــت وگــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم اظهــار داشــت:
صــادرات بــرق در ســالهای قبــل نوســاناتی داشــته و االن
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و یــک شــرکت
اندونزیایــی بــا هــدف امــکان ســنجی و ســرمایهگذاری
بــرای ســاخت چنــد طــرح پتروشــیمی تفاهــم نامــه
همــکاری امضــا کردنــد.
بــه گــزارش مهــر ،همزمــان بــا ســفر «جوکــو ویــدودو»
رئیــس جمهــوری اندونــزی بــه تهــران ،شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی ایــران و یــک شــرکت اندونزیایــی بــا
هــدف امــکان ســنجی و ســرمایهگذاری بــرای ســاخت
چنــد طــرح پتروشــیمی تفاهــم نامــه همــکاری امضــا
کردنــد.
حســین علیمــراد ،مدیــر ســرمایه گــذاری شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی درحاشــیه امضــای ایــن تفاهــم
نامــه بــا اندونزیاییهــا ،گفــت :شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی بــا یــک شــرکت اندونــزی بــرای آغــاز
مطالعــات اقتصــادی و امــکان ســرمایه گــذاری مســتقیم
در صنعــت پتروشــیمی ایــران در چهــار طرح پتروشــیمی
تفاهــم نامــه امضــا کردنــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه براســاس مطالعاتــی
کــه انجــام خواهــد شــد در نهایــت یــک یــا دو پــروژه
کــه تصــور مــی شــود بــرای ســرمایه گــذاری مناســب
خواهنــد بــود انتخــاب میشــوند ،تصریــح کــرد :هــدف

هــم نوســاناتی دارد.
وی افــزود :مــا در طــول ســال بــه برخــی کشــورها بــرق
صــادر مــی کنیــم و از برخــی کشــورها بــرق وارد مــی
کنیــم؛ در زمانهایــی کــه پیــک مصــرف بــرق ماســت ،از
کشــورهایی کــه بــا آنهــا تبــادل انــرژی الکتریکــی داریــم،
بــرق وارد مــی کنیــم و زمانهایــی کــه پیــک مصــرف
آنهاســت ،بــرق صــادر مــی کنیــم.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه «خوشــبختانه در
اطــراف ایــران کشــورهایی هســتند کــه زمــان پیــک
مصــرف برقشــان بــا مــا یکــی نیســت» ،گفــت :وقتــی
مــا پیــک مصرفمــان در تابســتان اســت آنهــا مصرفشــان
کمتــر اســت و وقتــی در زمســتان مصــرف مــا کمتر اســت
آنهــا مصــرف بیشــتری دارنــد کــه ایــن مســئله ،امــکان
تبــادل الکتریکــی بــرای جبــران بخشــی از کمبودهــای
ظرفیــت تولیــد در زمــان پیــک مصــرف را بــه ایــران و
ایــن کشــورها مــی دهــد.
وی ادامــه داد :سالهاســت بــه کشــور عــراق بــرق صــادر

انـرژی

مــی کنیــم امــا ایــن کشــور نتوانســته تاکنــون در زمینــه
پرداخــت مطالبــات ایــران در خصــوص پــول برقــی کــه بــه
عــراق مــی فروشــیم ،رونــدی بــا ثبــات را در پیــش بگیــرد.
محمــودی بــا بیــان اینکــه «حجــم مطالبــات انباشــته از
کشــور عــراق بابــت خریــد بــرق از ایــران داریــم» ،گفــت :بــه
خاطــر همســایگی ،روابــط حســنه ای کــه بــا کشــور عــراق
داریــم و مســائل انســان دوســتانه همــواره مراعــات زیــادی
را در صــادرات بــرق بــه عــراق داشــته ایــم و اکنــون نیــز
مراعــات زیــادی داریــم؛ مذاکراتــی بیــن دو کشــور بــرای
پرداخــت اقســاطی بدهــی برقــی عــراق بــه ایــران شــده و
تاحــدودی مســائل در مســیر حــل شــدن قــرار گرفتــه امــا
هنــوز رونــد بــا ثباتــی در دریافــت پــول بــرق صادراتــی بــه
ایــن کشــور نداریــم.
وی افــزود :البتــه قطــع بــرق آخریــن ابــزار ماســت کــه
تــاش مــی کنیــم فقــط در حــد هشــدار از ایــن ابــزار
اســتفاده کنیــم.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه قطــع محــدود صــادرات

ایران و اندونزی در حوزه انرژی تفاهم نامه
امضا کردند

ایــن شــرکت اندونزیایــی ســرمایه گــذاری مســتقیم در
منطقــه چابهــار بــوده کــه پــس ازمطالعــه و بررســی
خروجــی آن مشــخص خواهــد شــد درکجــا و بــر روی چــه
طرحــی ســرمایه گــذاری کننــد.
بــه گــزارش مهــر ،ســال  ۹۲و پــس از گذشــت بیــش از
پنــج ســال از توافــق شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
ایــران و شــرکت  PUSRIاندونــزی بــه دلیــل مشــکالت
تحریــم و نــا مشــخص بــودن قیمــت فــروش خــوراک
گاز طبیعــی بــه ســرمایه گــذاران خارجــی ،ایــن شــرکت
اندونزیایــی از طــرح ســاخت مجتمــع پتروشــیمی هنــگام
در بنــدر عســلویه کنــار گذاشــته شــده بــود.
هــدف از اجــرای مجتمــع پتروشــیمی هنــگام (واحــد اوره
و آمونیــاک) بــا مشــارکت  ۵۰درصدی شــرکت «پوســری»
اندونــزی تولیــد ســاالنه یکهــزار و  ۱۵۰تــن محصــول
پتروشــیمی در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس
بــود.
همچنیــن در جریــان ســفر «ویــدودو» بــه تهــران ،ایــران
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و اندونــزی بــه  ۳توافــق بــزرگ بــرای امضــای قــرارداد
فــروش گازمایــع ،تامیــن خــوراک پاالیشــگاههای نفتــی و
اجــرای پــروژه افزایــش ضریــب بازیافــت  ۲میــدان نفــت
دســت یافتنــد.
مهمتریــن توافــق نفتــی تهران-جاکارتــا بــه حــوزه تجــارت
گاز بــاز مــی گــردد ،جایــی کــه شــرکت ملــی نفــت
ایــران متعهــد شــده بــرای ســال  ۲۰۱۷میــادی حــدود
 ۵۰۰هــزار تــن گاز مایــع شــامل پروپــان و بوتــان را بــه
اندونــزی صــادر کنــد.
عــاوه بــر ایــن در جریــان ســفر رئیــس جمهــوری اندونزی
بــه تهــران ،شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا هــدف توســعه
همکاریهــا در صنایــع نفــت و گاز و تامیــن خــوراک
پاالیشــگاههای جدیــد نفــت ایــن کشــور ،بــا شــرکتهای
بخــش خصوصــی اندونــزی یــک تفاهــم نامــه همــکاری
امضــا کرده اســت.
بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه پیــش بینــی میشــود
بخشــی از خــوراک نفــت خــام و یــا میعانــات گازی
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بــرق ایــران بــه ترکیــه در ماههــای اخیــر گفــت :در خصــوص
ترکیــه یــک مدتــی بــود کــه شــرکتی کــه واســط خریــد
بــرق از ایــران بــود در پرداخــت هزینــه هــا تأخیــر داشــت
کــه توقــف محــدودی در صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور بــه
وجــود آمــد؛ مســئوالن ایــن کشــور آمدنــد و مذاکراتــی انجام
شــد ولــی هنــوز در حالــت پایــدار نیســت و نوســاناتی داریــم.
محمــودی بــا بیــان اینکــه «صــادرات بــرق کشــور بــه علــت
مشــکالت بازپرداخــت بــه موقــع هزینــه هــا بــا نوســاناتی
همــراه اســت» ،گفــت :اســتراتژی کلــی مــا ایــن اســت کــه با
کشــورهای اطــراف خــود تبــادل مســتمر انــرژی الکتریکــی
داشــته باشــیم و تمامــی کشــورهایی کــه مقصــد صــادرات
بــرق ایــران هســتند از ثبــات صــادرات انــرژی بــرق ایــران
ابــراز رضایــت کامــل دارنــد و اگــر ناپایــداری و نواســاناتی در
خصــوص برخــی کشــورها بــه وجــود آمــده ناشــی از پرداخت
بــا تأخیــر پــول بــرق از ســوی آنهاســت کــه امیدواریــم بــه
زودی ایــن مشــکالت بــا توجــه بــه مذاکــرات انجــام شــده
بــه طــور کامــل برطــرف شــود.
پاالیشــگاههای جدیــد اندونــزی توســط شــرکت ملــی
نفــت ایــران تامیــن شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش در نشســت مشــترک «جوکــو
ویــدودو» و حســن روحانــی تهــران قــرار شــد کــه پــس
از ارائــه مطالعــات توســط شــرکت ملــی نفــت اندونــزی
(پترومینــا) و تاییــد ایــن مطالعــات فنی توســط شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،قــرارداد پــروژه افزایــش ضریــب
بازیافــت میدانهــای نفتــی آب تیمــور و منصــوری
بــا ایــن شــرکت نفتــی اندونــزی و یــا کنسرســیومی
متشــکل از چنــد شــرکت ایرانــی ،اروپایــی و اندونزیایــی
امضــا شــود.
در کنــار ســه توافــق بــزرگ نفتــی تهران-جاکارتــا ،دو
کشــور در حــوزه صنایــع بــرق و نیروگاهســازی هــم در
تهــران یــک تفاهــم نامــه جدیــد همــکاری امضــا کردند.
بــا امضــای ایــن تفاهمنامــه انتظــار مــیرود همــکاری
بــا بانکهــا و موسســات تجــاری بــه منظــور تامیــن
مالــی پروژههــای آتــی تســهیل شــود و اشــکال مختلــف
ســرمایهگذاری شــرکتهای نیروگاهســاز ایــران در
بــازار اندونــزی بــا اجــرای پروژههایــی همچــون IPP،
 EPCو  EPCFتحقــق یابــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت بــا بیــان اینکــه امســال
تقریبــا حجــم صــادرات فرآوردههــای نفتــی بــا محصــوالت
پتروشــیمی رقابــت میکنــد ،توضیــح داد :درســالهای
گذشــته ایــران حــدود  ۱۵میلیــارد دالر صــادرات داشــت
کــه دو تــا ســه میلیــارد آن متعلــق بــه فرآوردههــای نفتــی
بــود ،امــا در هشــت ماهــه امســال حــدود  ۴.۵میلیــارد دالر
محصــوالت پتروشــیمی صــادر شــده و تقریبــا برابــر همیــن
میــزان فرآوردههــای نفتــی صــادر شــده اســت.
حمیــد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر
اینکــه صــادرات نفــت بــا صــادرات فرآوردههــای نفتــی
متفــاوت اســت در مــورد صــادرات نفــت توســط بخــش
خصوصــی ،اظهــار کــرد :بــا وجــود اینکــه در سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی بــر اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی
و تنوعســازی در صــادرات فرآوردههــای نفتــی تاکیــد شــده
اســت ،امــا از آنجایــی کــه ســازوکاری کــه حاکــم بــر فــروش
نفــت بــوده تغییــری نکــرده و هنــوز شــرکت نفــت اصــرار
دارد قراردادهــای نفتــی را مســتقیما بــا مصرفکننــده
نهایــی کــرده و امضــاء کنــد اتحادیــه نمیتوانــد در بخــش
صــادرات نفتــی نقشــی ایفــا کنــد.
وی ادامــه داد :اگــر روزی نفــت ماننــد ســایر فرآوردههــا
در بــازار بــورس بــه معاملــه گذاشــته شــود و محدودیتهــا
برداشــته شــده باشــد ،بخــش خصوصــی میتوانــد در ایــن
بخــش نقشــی ایفــا کنــد ،امــا وزارت نفــت عالقهمنــد
نیســت کــه نفــت در بــازار معاملــه شــود و اصــرار دارد حتمــا
بــا پاالیشــگاهها قــرارداد داشــته باشــد.
رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت در ادامــه دربــارهی
صــادرات فرآوردههــای نفتــی توضیــح داد :فرآوردههــای
نفتــی بــه دو بخــش تقســیم میشــوند .بخــش نخســت
فرآوردههایــی هســتند کــه واحدهــای پاالیشــگاهی،
بخــش خصوصــی یــا واحدهــای پتروشــیمی محصوالتــی
تولیــد کــرده و از طریــق بــورس یــا غیربــورس بــه فــروش
میرســانند کــه عمدتــا اعضــای اتحادیــه در آن درگیــر
هســتند و ایــن محصــوالت را میخرنــد و صــادر میکننــد.
حســینی بــا بیــان ایــن کــه بخــش دیگــر فرآوردههــای
نفتــی متعلــق بــه شــرکت ملــی نفــت اســت ،اظهــار کــرد:
در ایــن فرآوردههــا هــم اعضــای اتحادیــه فعــال هســتند
و محصــوالت ماننــد مــازوت ،گازوئیــل ،نفتــا ،گاز مایــع و
غیــره صــادر میکنــد ،امــا اظهارنامــه شــرکت نفــت صــادر
میشــود و اثــری از بخــش خصوصــی در آن نیســت.

صادرات ۴.۵میلیارد
دالر فرآورده نفتی
توسط بخش خصوصی

وی در مــورد حجــم صــادرات فرآوردههــای نفتــی ،گفــت:
امســال تقریبــا حجــم صــادرات فرآوردههــای نفتــی بــا
محصــوالت پتروشــیمی رقابــت میکنــد .درســالهای
گذشــته کشــور حــدود  ۱۵میلیــارد دالر صــادرات داشــت کــه
دو تــا ســه میلیــارد آن متعلــق بــه فرآوردههــای نفتــی بــود،
امــا در هشــت ماهــه نخســت ســال حــدود  ۴.۵میلیــارد دالر
محصــوالت پتروشــیمی صــادر شــده و تقریبــا برابــر همیــن
میــزان فرآوردههــای نفتــی شــامل قیــر ،هیدروکربــور،
پارافیــن و ...صــادر شــده اســت.
رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ادامــه داد :در
هشــت ماهــه ابتــدای ســال جــاری حــدود دو میلیــون تــن
هیدروکربــور حــال صــادر شــده اســت کــه یــک محصــول
ترکیبــی اســت کــه بخــش خصوصــی معیانــات گازی را از
شــرکت نفــت خریــداری میکنــد و بــا ترکیــب کــردن
میعانــات گازی بــا ســایر فرآوردههــا ،فرآوردههــای مشــابه
بنزیــن و گازوئیــل تولیــد میکنــد و بــه کشــورهایی ماننــد
افغانســتان و عــراق صــادر میکننــد و تاکنــون  ۹۰۰میلیــون
دالر فــرآورده در ایــن زمینــه صــادر شــده اســت.
حســینی بیــان کــرد :پیشبینــی میشــود میــزان صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی بــه ۱۵
میلیــارد دالر برســد.
وی در مــورد کشــورهایی کــه بــه آنهــا محصوالت پتروشــیمی
و فرآوردههــای نفتــی صــادر میشــود ،توضیــح داد :ایــن
موضــوع بســتگی بــه نــوع فــرآورده دارد .بــرای مثــال قیــر بــه
کشــورهای آفریقایــی و آســیایی و حاللهــا و هیدروکربورهــا
بــه کشــورهای همســایه صــادر میشــود.
رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت در پایــان بــا اشــاره
بــه حضــور شــرکتهای خارجــی در بــازار ایــران بعــد از
برجــام ،گفــت :پــس از برجــام تعــداد شــرکتهای خارجــی
در بازارهــای ایــران افزایــش پیــدا کــرد کــه رقیبــی بــرای
صادرکننــدگان محســوب میشــود و بخشــی از بــازار را از
دســت مــا برآوردنــد و رقابــت شــدیدی در ایــن زمینــه ایجــاد
شــده اســت.

انـرژی

شماره شصت یک  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و پنج

همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو
توانســته انــد بــا همــت و تــاش گســترده خــود آب و بــرق
پایــدار را بــرای مــردم تأمیــن کننــد.
وزیــر نیــرو گفــت :یکــی از مســایل مــورد توجــه و محــوری
وزارت نیــرو در ســال هــای اخیــر توجــه ویــژه بــه اقتصــاد
مقاومتــی بــوده و هیــچ وقــت ایــن وزارتخانــه بــه ایــن
مســأله مهــم نــگاه صــوری نداشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه مدیریــت موفــق پیــک مصــرف در تابســتان
اضافــه کــرد :در تابســتان ســال جــاری چنانچــه بــه روال
گذشــته عمــل مــی شــد ،بایــد بیــش از  10هــزار میلیــارد
تومــان هزینــه میشــد تــا میتوانســتیم بــدون تجربــه
خاموشــی تابســتان را پشــت ســر بگذاریــم؛ امــا بــا تــاش
کارکنــان و خادمــان صنعــت آب و بــرق کشــور حــدود 3
هــزار مــگاوات پیــک بــار اضافــی تابســتان ســال جــاری
کاهــش یافــت.
وی تصریــح کــرد :چنانچــه بــه جــای اجــرای طــرح هــای
اقتصــاد مقاومتــی و صرفــه جویــی در مصــرف بــرق ســعی
مــی کردیــم بــه طــرح هــای صرفــا تولیــدی بــرای تأمیــن
پیــک تابســتان اقــدام کنیــم بایــد حداقــل معــادل  4هــزار
مــگاوات نیــروگاه بــه بهــره بــرداری میرســید.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :بــرای احــداث ایــن میــزان ظرفیــت
جدیــد مــی بایســت چیــزی حــدود  8هــزار میلیــارد تومــان
هزینــه مــی شــد کــه بــا احتســاب هزینــه هــای توســعه
و انتقــال ،ایــن هزینــه هــا بــه  10هــزار میلیــارد تومــان
میرســید امــا خوشــبختانه بــا اجــرای تدابیــر مختلــف و
افزایــش راندمــان نیــروگاه هــا و صرفــه جویــی در مصــرف
توانســتیم پیــک بــار تابســتان را بــا کمتریــن هزینــه پشــت
ســر بگذاریــم.
وی تأکیــد کــرد :مصــارف بــرق صنایــع کشــور در ســال
جــاری در مقایســه بــا ســال گذشــته حــدود  7.6درصــد
افزایــش یافتــه اســت و مــا بــرای تأمیــن بــرق صنایــع
کشــور هیــچ مشــکلی نداریــم.
چیــت چیــان خاطرنشــان کــرد :رویکــرد صنعــت آب و
بــرق مهیــای ظرفیتســازی بــرای ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی اســت و هــم اکنــون نیــز حــدود  10هــزار و 800
مــگاوات نیــروگاه جدیــد توســط بخــش خصوصــی در حــال
احــداث اســت.
وی اظهــار داشــت :صنعــت بــرق دولــت یازدهــم در حالــی
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کار خــود را شــروع کــرد کــه بیــش از  20هــزار میلیــارد
تومــان بدهــی روز داشــت و بــا توجــه بــه تفــاوت میــان
هزینــه و درآمــد ایــن صنعــت ،رقــم بدهــی بــه  32هــزار
میلیــارد تومــان رســید ،امــا خوشــبختانه ایــن دولــت
بــا اتخــاذ تدابیــری چــون انتشــار اوراق و اســناد خزانــه
و کاهــش ســهم یارانــه هــای وزارت نیــرو توانســت رقــم
بدهــی هــا را بــه همــان  20هــزار میلیــارد تومــان برســاند.
وی تأکیــد کــرد :امیدواریــم بــا تدابیــر کــه دولــت در ســال
آتــی اتخــاذ کــرده بتــوان رقــم ایــن بدهــی را بــه کمتــر از
 10هــزار میلیــارد تومــان رســاند.
آغاز احداث  10هزار مگاوات نیروگاه جدید
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی
هــم در نشســت تخصصــی اقتصــاد مقاومتی در شــانزدهمین
همایــش مدیــران ارشــد وزارت نیــرو گفــت :عملیــات
اجرایــی  10هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد در بخــش
دولتــی و خصوصــی از ابتــدای امســال آغــاز شــده اســت.
محســن طرزطلــب بــا بیــان اینکــه از  1800مــگاوات
نیروگاهــی کــه قــرار اســت تــا پایــان ســال جــاری بــه
بهرهبــرداری برســد ،هــم اینــک  1040مــگاوات نیــروگاه وارد
مــدار شــده اســت ،تصریــح کــرد :ایــن موضــوع بیانگــر ایــن
مطلــب اســت کــه شــرکت مــادر تخصصــی نیروگاههــای
بــرق حرارتــی طبــق برنامــه بــه جلــو م ـیرود و تــا کنــون
 100درصــد برنامههــای آن محقــق شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از پروژههایــی کــه در قالــب
طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی بــه شــرکت نیروگاههــای بــرق
حرارتــی ابــاغ شــده اســت ،تکمیــل نیــروگاه پرنــد اســت،
گفــت :ایــن پــروژه تــا کنــون  58درصــد پیشــرفت فیزیکــی
داشــته و تــا پیــک ســال آینــده مــورد بهرهبــرداری قــرار
خواهــد گرفــت.
محســن طــرز طلــب بــا اشــاره بــه تکمیــل و بهرهبــرداری
 2500مــگاوات نیــروگاه جدیــد شــامل نیروگاههــای
ماهشــهر ،چادرملــو ،بهبهــان ،ســیرجان و کهنــوج ،بیــان
داشــت :عملیــات اجرایــی  10هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد
در بخــش دولتــی و خصوصــی از ابتــدای امســال آغــاز شــده
و بــرای  20هــزار مــگاوات نیــروگاه دیگــر نیــز برنامــه ریــزی
شــده اســت.
وی ادامــه داد :بــرای ادامــه عملیــات اجرایــی نیــاز بــه 8.5
میلیــارد دالر اعتبــار داریــم تــا بتوانیــم ایــن طرحهــا را بــه
انجــام برســانیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش ایلنــا ،کمیســیون الکتروتکنیکــی بینالمللــی
IEC (International Electrotechnical
 )Commityیــک موسســه اســتاندارد غیرانتفاعــی
غیردولتــی اســت کــه اســتانداردهای بینالمللــی همــه
فنــاوری هــای مرتبــط بــا الکترونیــک و الکتریســیته (در
کنــار هــم بــا نــام الکتروتکنولــوژی شــناخته میشــوند) را
تهیــه و منتشــر میکنــد .مقــر ایــن کمیســیون در شــهر
ژنــو کشــور ســوییس اســت.
مقــره یــا گیــره چینــی پایــه عایقــی اســت کــه در دکلهای
انتقــال بــرق در محــل اتصــال کابلهــای بــرق بــا دکل بــه
کار مـیرود.
در خطــوط انتقــال نیــرو الزم اســت هادیهــای تحــت
ولتــاژ بــه نحــوی از برجهــا ایزولــه شــوند و بــرای ایــن کار
از مقرههــا اســتفاده میشــود.
ایــن مقرههــا دو وظیفــه عمــده دارنــد .وظیفــه اصلــی
مقرههــا ،ایزولــه کــردن هــادی از بدنــه بــرج اســت و بایــد
بتواننــد بــدون داشــتن جریــان نشــتی ،ولتاژهــای بــاالی
خطــوط انتقــال را از بدنــه بــرج ایزولــه کننــد.
مقرههــا همچنیــن بایــد تحمــل نیروهــای مکانیکــی
حاصــل از وزن هادیهــا و نیروهــای اعمالــی ناشــی از بــاد
و یــخ را داشــته باشــند.
در همیــن راســتا« ،داود محمــدی» مجــری طــرح توســعه
فنــاوری انــرژی هــای تجدیدپذیــر در پژوهشــگاه نیــرو در
گفــت وگــو بــا خبرنــگار پزوهشــگاه نیــرو گفــت :اســتفاده
از مقــره هــا در صنعــت بــرق بــه عنــوان عایقهــای
الکتریکــی در خطــوط توزیــع و انتقــال دکل هــا و تیرهــای
بــرق ،قدمتــی افــزون بــر  120ســال دارد و وظیفــه آنهــا
ایجــاد ایزوالســیون خطــوط بــرق و خطــوط پرفشــار از
زمین اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول ،حــدود  40ســال اســت
مقــره هــای پلیمــری (مقــره هــای نســل دوم) پــا بــه
عرصــه گذاشــته انــد کــه برخــاف مقــره هــای ســرامیکی
و شیشــه ای (مقــره هــای نســل اول) ،ســبک و آب گریــز
بــوده و بــا جــذب انــدک آلودگــی هــا ،در محیــط هــای
آلــوده کاربــرد مطمئــن تــری دارنــد.
وی بیــان داشــت :مســتعمل و فرســوده شــدن از جملــه
ویژگــی هــای مقــره هــای پلیمــری اســت کــه عمــری بیــن
 25تــا  35ســال دارنــد و پــس از آن بــا بــه هــم ریختــن
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شماره شصت یک  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و پنج

گام های اولیه صنعت
بــرق برای جهانـی
شدن برداشته شد

ســاختار عایقــی شــان ،بایــد تعویــض شــوند؛ در حالــی کــه
مقــره هــای ســرامیکی و شیشــه ای تــا زمانــی کــه شکســته
نشــوند قابــل اســتفاده هســتند.
محمــدی ادامــه داد :نســل ســوم مقــره هــا ،مقــره هــای
هیبریــدی هســتند کــه در آنهــا از ترکیبــی از دو نســل
پیشــین اســتفاده شــده و بــا جمــع کــردن مزایــای هــر
یــک ،معایــب آنهــا را بــه حداقــل رســانده اســت.
وی کــه نخســتین بــار ایــده ایجــاد مقــره هــای هیبریــدی
را در ســال  1382در کشــور مطــرح کــرده اســت،
خاطرنشــان کــرد :نمونــه آزمایشــگاهی ایــن مقــره هــا در
ســال  1384ســاخته شــد و پــس از آن در ســال 1386
بــرای تولیــد انبــوه بــه یکــی از شــرکت هــای داخلــی
واگــذار شــد؛ پیــش از آن تنهــا آلمــان ،کــره جنوبــی و
برزیــل از چنیــن مقــره هایــی در ســاختار شــبکه هــای
بــرق خــود اســتفاده کــرده بودنــد.
مجــری طــرح توســعه فنــاوری انــرژی هــای تجدیدپذیــر
در پژوهشــگاه نیــرو اضافــه کــرد :نبــود اســتانداردهای الزم
در ایــن زمینــه ،اساســی تریــن مشــکل ورود مقــره هــای
هیبریــدی ســاخت ایــران بــه بــازار بــود ،زیــرا بــرای ارزیابی
و تاییــد شــدن آن مرجعــی وجــود نداشــت؛ همچنیــن
کشــورهای صاحــب ایــن فنــاوری نیــز تنهــا اســتانداردهای
کارخانــه ای خــود را داشــتند و هیــچ اســتاندارد بیــن
المللــی در ایــن زمینــه موجــود نبــود.
محمــدی گفــت :در ایــن زمینــه در پژوهشــگاه نیــرو بــه
خواســت شــرکت توانیــر بــرای تدویــن دو نــوع اســتاندارد

ملــی و بیــن المللــی اقــدام شــد کــه اســتاندارد بیــن
المللــی طراحــی شــده از ســوی کمیســیون الکتروتکنیکــی
بینالمللــی  IECمــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
اســتانداردهای  IECشــامل دامنــه وســیعی از فناوریهــا
ازجملــه تولیــد ،انتقــال و توزیــع نیــرو بــرای مصــارف اداری
و خانگــی ،نیمهرســاناها ،فیبرهــای نــوری ،باطریهــا،
انــرژی خورشــیدی ،فنــاوری نانــو ،انــرژی دریایــی و
بســیاری دیگــر میشــود .همچنیــن  IECمدیریــت
ســه ســامانه ارزیابــی انطبــاق جهانــی را کــه تجهیــزات،
ســامانهها یــا اجــزا را بــر اســاس اســتاندارهای جهانــی
تصدیــق میکننــد ،بــر عهــده دارد.
محمــدی گفــت :پیشــنهاد ذکــر شــده در ســال 2010
در ایــن کمیســیون بــه رای گذاشــته شــد کــه بــا رای
مثبــت  98درصــدی  45کشــور عضــو مــورد موافقــت
قــرار گرفــت و در نهایــت در اجالســیه ســال  2011ایــن
کمیســیون در کشــور اســترالیا پذیرفتــه شــد.
وی افــزود :در ادامــه ،ایــن پیشــنهاد بــرای تدویــن بــه
کمیتــه ( TC36کمیتــه ای تخصصــی در حــوزه تدویــن
اســتاندارد ســازی مقــره هــا) و کارگــروه  WG12کــه
یکــی از کارگــروه هــای تخصصــی ایــن کمیتــه بــرای
تدویــن اســتاندارده مقــره هــای پلیمــری اســت ،ارســال
شد .
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول پژوهشــگاه نیــرو ،همزمــان بــا
ایــن اتفــاق ،از اینجانــب بــه عنــوان نخســتین ایرانــی بــرای
عضویــت در کارگــروه تدویــن کننــده اســتانداردهای IEC
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دعــوت شــد و پــس از آن عضــو تیــم هفــت نفــره پــروژه
تدویــن آن شــدم.
وی بــا بیــان اینکــه نخســتین پیشــنهاد پیــش نویــس
اســتاندارد و بیــش از  50درصــد نظرهــای ارایــه شــده نیــز
توســط ایــران انجــام شــد ،خاطرنشــان کــرد :در نتیجــه ،در
پایــان ســال گذشــته میــادی ( )2015ایــن اســتاندارد
چــاپ و تدویــن شــد.
محمــدی تصریــح کــرد :ایــن اســتاندارد ،نخســتین
اســتاندارد بیــن المللــی در صنعــت بــرق بــود کــه ایــران
پیشــنهاد دهنــده آن بــود و نقــش حداکثــری در شــکل
گیــری و تدویــن آن داشــت.
وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن مهــم ،افــزود :کشــوری
کــه تدویــن کننــده اســتاندارد اســت مــی توانــد در ایــن
زمینــه بــه نفــع محصــوالت و تولیــدات خــود دخــل و
تصــرف داشــته باشــد و عــاوه بــر آن ،نــام ایــران در صنعــت
بــرق پــرآوازه شــده و بــه تدریــج مــی توانــد بــه ایجــاد برنــد
اقــدام کنــد.
مجــری طــرح توســعه فنــاوری انــرژی هــای تجدیدپذیــر
در پژوهشــگاه نیــرو یــادآور شــد :ایــران از ســال
2012صــادرات مقــره هــای هیبریــدی تولیــد خــود را بــه
کشــور کلمبیــا و پــس از آن عــراق آغــاز کــرد و صــادرات به
امــارت متحــده عربــی نیــز در دســت اقــدام اســت.
بــه گفتــه وی ،حضــور یــک ایرانــی در کمیتــه تدویــن
اســتانداردهای  IECمــی توانــد در آینــده بــه ورود ســایر
متخصصــان ایرانــی بــه دیگــر کمیتــه هــای ایــن کمیســیون
بیانجامــد و مطــرح شــدن نــام ایــران ،گامــی بــرای جهانــی
شــدن صنعــت بــرق کشــور باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در حــال حاضــر ایــران بــا تمــام
کشــورهایی کــه مــرز خاکــی دارد ،انــرژی الکتریکــی
مبادلــه مــی کنــد .کشــورهای عــراق ،ترکیــه ،ارمنســتان،
ترکمنســتان ،آذربایجــان ،پاکســتان و افغانســتان از
کشــورهای دارای مبــادالت بــرق بــا ایــران هســتند.
تبدیــل نیــروگاه هــای گازی کشــور بــه نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی بــا افــزودن واحــد بخــار ،کاهــش تلفــات انــرژی،
تولیــد توربیــن هــا کالس  Fبــا بــازده  60درصــد و
هوشمندســازی شــبکه توزیــع بــرق از اولویــت هــای وزارت
نیــرو در مــاه هــای آینــده اســت.
ظرفیــت اســمی تولیــد بــرق نیــروگاه هــای کشــور بیــش از
 75هــزار مــگاوات اســت کــه از ایــن نظــر در رتبــه نخســت
خاورمیانــه و چهاردهــم جهــان قــرار دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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سیاست ،اقتصاد ،و مسائل توسعه در سایه خشونت
کتــاب «سیاســت ،اقتصــاد ،و مســائل توســعه در ســایه خشــونت» ،کــه آخریــن اثــر داگالس نــورث پیــش از مرگــش
بــه حســاب میآیــد ،بــا ترجمــه محســن میردامــادی و محمدحســین نعیمیپــور توســط انتشــارات روزنــه در ۵۲۶
صفحــه منتشــر شــده اســت.

نتشــارات روزنــه کــه ایــن اثــر را بــه چــاپ رســانده در معرفــی کتــاب آورده اســت« :نیمــهٔ دوم قــرن گذشــته بــاوری در
میــان نظریهپــردازان و سیاســتگذاران شــکل گرفــت مبنــی بــر آنکــه؛ مردمســاالری ،بــه عنــوان یکــی از ارزشــمندترین
دســتاوردهای اجتماعــی بشــر ،میتوانــد چــارهٔ تمامــی مشــکالت عقبافتادهتریــن جوامــع جهــان باشــد ،اقتصادهــای مبتنــی
ـان
بــر رانــت را اصــاح کنــد ،خشــونت را مهــار ســازد و توســعه و رفــاه بــه ارمغــان بیــاورد .امــا مــروری بــر تالشهــا در جهـ ِ
دموکراتیزاســیون حکایــت از آن دارد کــه در تعــداد قابلتوجهــی از مــوارد ،نتیجـهٔ امــر بــه جــای حصــول آزادی و ایجــاد جوامــع
گیری چرخههــای تأســفباری از بیثباتــی ،عقبگــرد ،خشــوت و حتــی جنگهــای داخلــی بــوده
دسترســی بــاز ،شــکل
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اســت .علــت چیســت؟
ِ
ـی نهادهــای جوامــع غربــی در دیگــر کشــورها امــری
آن از نــکات ظریــف و مهمــی غفلــت میشــود؟ آیــا جاگـ
ِ
ـذاری عینـ ِ
ـی محــدود بــه ســمت
ممکــن و یــا حتــی مطلــوب اســت؟ بــرای آنکــه کشــورهای مبتــا بــه اســتبدا ِد سیاســی و دسترسـ ِ
جوامعــی بــاز گــذار کننــد و در عیــن حــال دچــار خشــونت نشــده و از مواهــب آزادی در قالــب رفــاه و توســعهٔ اقتصــادی
بهرهمنــد گردنــد چــه شــروطی بایــد بــرآورده شــود و چــه مســیری پیــش پــای آنــان قــرار دارد؟
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