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صادرات آنالین نیاز به
زیرساخت دارد

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
امــروزه بــا گــذر از جوامــع ســنتی و ورود بــه دنیــای مــدرن اســتفاده
از ابزارهــای نویــن تبلیغاتــی بــرای توســعه صــادرات و مــراودات تجــاری
کشــورها اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت .در همیــن زمینــه بــه
تازگــی شــاهد رونمایــی از ســامانه  ۲۰زبانــه معرفــی محصــوالت بودیــم.
ایــن ســامانه میتوانــد در شــناخت فعــاالن بازرگانــی دنیــا از اقتصــاد
ایــران نقــش بســزایی داشــته باشــد و در نتیجــه بــه توســعه صــادرات در
بخشهــای مختلــف منجــر میشــود .در حــال حاضــر کــه گشــایشهای
بینالمللــی هــم صــورت گرفتــه اســت ،مــا بایــد تمــام تــاش خــود را
در پیــش بگیریــم و از تمــام فرصتهــا بــه نفــع اقتصــاد کشــور بهــره
ببریــم تــا بتوانیــم در بازارهــای جهانــی نفــوذ داشــته باشــیم .اکنــون نقــش
ابزارهــای نویــن تــا حــدی افزایــش یافتــه اســت کــه بــدون اســتفاده از
اینهــا ارتباطــات کشــورها در همــه زمینههــا دچــار اخــال میشــود.
ســامانهای هــم کــه جدیــدا در ایــران راهانــدازی شــده اســت ،دسترســی
مــا بــه بازارهــای مختلــف را تســهیل میکنــد و حتــی هزینههــای حمــل
و نقــل را بــه کمتریــن میــزان خــود میرســاند .در واقــع ایــن ســامانه
تمامــی خدمــات و امکانــات مــورد نیــاز اعضــای زنجیــره تامیــن کاالهــای
ایرانــی را در هــر مقیــاس کسـبوکاری کــه باشــد ،بــرای فــروش اینترنتــی
داخلــی و بینالمللــی و صــادرات خــرد و کالن کاال در سراســر جهــان
فراهــم م ـیآورد .البتــه مــا نبایــد توســعه فناورانــه خــود را بــه ویــژه در
حــوزه صــادرات و بازرگانــی بــه همیــن جــا محــدود کنیــم و الزم اســت
همچنــان گامهــای موثرتــری در ایــن زمینــه برداریــم ،امــا نکتــهای کــه
بیــش از هــر چیــزی اهمیــت دارد ،کیفیــت محصــوالت اســت .مــا اگــر
نتوانیــم همســطح بــا نیازهــای جهانــی بــه کیفیــت کاالی تولیــدی خــود
بیفزاییــم ،بــه قطــع راهانــدازی ایــن ســامانهها و اســتفاده از مدرنتریــن
ابــزار هــم هیــچ کمکــی بــه مــا نمیکنــد .رقابتپذیــر شــدن کاال در
بازارهــای فرامنطقـهای موضوعــی نیســت کــه بــه راحتــی بتــوان آن را بــه
دســت آورد .امــروزه ادامــه در صفحــه 3

لزوم ارائه ظرفیتهای جدید برای توسعه
همکاری ایران و چین
یــک هیــات تجــاری چینــی متشــکل از  10فعــال اقتصــادی کــه
بــه نمایندگــی از بنگاههــای بــزرگ و معتبــر بخــش خصوصــی
ایــن کشــور صبــح امــروز وارد ایــران شــد ه اســت ،در اتــاق تهران
حضــور یافــت .اعضــای ایــن هیــات چینــی کــه بــه سرپرســتی
جیائوجیــن هوانــگ ،رییــس اتحادیــه توســعه اقتصــادی چیــن بــا
کشــورهای آســیایی ،بــه تهــران ســفر کردهانــد بــا اعضــای اتــاق
تهــران و فعــاالن اقتصــادی ایرانــی دیــدار و گفتوگــو کردنــد.
در ایــن نشســت دو طــرف بــا اشــاره بــه ســابقه کهــن و تجربــه بــاالی
همــکاری دو کشــور در حوزههــای مختلــف ،روی توســعه همکاریهــا
بــا ارائــه ظرفیتهــای تــازه و جدیــد تاکیــد کردنــد .ضمــن کــه دبیــرکل
اتــاق تهــران عنــوان کــرد مشــارکتهای تــازه بیــن دو کشــور بایــد روی
ســرمایهگذاری بنــا شــود.
در ابتــدای نشســت مشــترک فعــاالن اقتصــادی چیــن و ایــران ،محمدرضــا
بختیــاری ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق تهــران ،بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور
چیــن ،یکــی از شــرکای اصلــی ایــران در حــوزه تجــارت بــه شــمار مـیرود،
گفــت :چیــن در زمــان اعمــال تحریمهــا در کنــار ایــران بــود و اکنــون بــا
لغــو تحریمهــا نیــز همکاریهــای دو کشــور گســتردهتر خواهــد شــد.
او بــا بیــان اینکــه حجــم مبــادالت دو کشــور در مقطعــی بــه  45میلیــارد

دالر رســید ،گفــت :ایــن رقــم البتــه در ســال گذشــته دچــار کاهــش شــده
و امیدواریــم طــی ماههــای آتــی ســطح مبــادالت بــه نحــو مطلوبــی ارتقــا
پیــدا کنــد.
ایران شریک اول چین در حوزه انرژی است
در ادامــه ایــن جلســه ،دبیــرکل اتــاق تهــران دقایقــی را بــه ایــراد ســخن
پرداخــت و بــا تاکیــد بــر بهرهگیــری از فرصتهــای موجــود بــرای توســعه
مناســبات ایــران و چیــن گفــت :اگــر حتــی مناســبات ایــران بــا غــرب بــه
شــرایط پیــش از اعمــال تحریمهــا بازگــردد ،کشــور چیــن ،بــاز هــم در
روابــط تجــاری ایــران ،جایگاهــی تعیینکننــده خواهــد داشــت.
بهمــن عشــقی افــزود :در مقابــل ،کشــور چیــن نیــز نمیتوانــد بدیلــی
همچــون ایــران بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز خــود بیابــد .هرچنــد
نــرخ رشــد اقتصــادی چیــن در ســالهای اخیــر دچــار کاهــش شــده امــا
گزارشهــا حاکــی از افزایــش مصــرف نفــت در ایــن کشــور اســت.
بهمــن عشــقی توضیــح داد کــه آمــار نشــان میدهــد مصــرف نفــت در
چیــن بــه بیــش از هشــت میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت کــه نیمــی
از آن از طریــق واردات تامیــن میشــود و ایــران بــا تامیــن  25درصــد ایــن
نیــاز ،شــریک اول ادامــه در صفحــه 5

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
لــزوم ارائــه ظرفیتهــای جدیــد بــرای
ـن یــک هیــات
توســعه همــکاری ایــران و چیـ

اقتصــادی نبــودن صنعــت بــرق چالــش
اصلــی وزارت نیــرو یکــی از مهمتریــن

مشــروح خبــر

انـرژی

اخبار کوتاه

چالشهــای وزارت نیــرو در ســالهای اخیــر،
اقتصــادی نبــودن صنعــت بــرق بــوده اســت کــه
ایــران در صنعــت بــرق چهاردهمیــن قــدرت
ریشــه آن در تفــاوت میــان قیمــت تمامشــده بــا
جهــان اســت مشــروح خبــر
قیمــت فــروش بــرق ارزیابــی میشــود .مشــروح

تجــاری چینــی متشــکل از  10فعــال اقتصــادی خبــر
کــه بــه نمایندگــی از بنگاههــای بــزرگ و معتبــر
بخــش خصوصــی ایــن کشــور صبــح امــروز وارد
ایــران شــد ه اســت ،در اتــاق تهــران حضــور یافــت

شماره شصت هشت  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و پنج

آمادهســازي زيرســاختهاي انتقــال بــرق
بـــــه ارمنستانمشــروح خبــر

ضــرورت تقويــت همكاريهــاي بانكــي و
ـا اروپـ
ـي بـ
مالـ
ـا حضــور «هيــات بلندپايه ســوئدي روسهــا در هرمــزگان نیــروگاه میســازند
ـد
جديـ
ـور
جمهـ
س
ريي
ـه
كـ
ـي
روزهايـ
در
ـران»؛
تهـ
در
مشــروح خبــر

امريــكا ،تــاش ميكنــد پرونــده ايرانهراســي را
ـیوم
ـکیل کنسرسـ
ـیون تشـ
ـه کمیسـ
ـن جلسـ
اولیـ
بــار ديگــر مشــروح خبــر

هــای تخصصــی در فدراســیون صــادرات
انــرژی ایــران تشــکیل شــد اولیــن جلســه

کمیســیون تشــکیل کنسرســیوم هــای تخصصــی بــا
حضــور تنــی چنــد از نماینــدگان تشــکلهای صادراتی

مشــروح خبــر

ـاد
ـرر کل اقتصـ
ـه ضـ
ـتان بـ
ـرق خوزسـ
ـع بـ
قطـ

ایــران اســت حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس
کنفدراســیون صــادرات انــرژی در گفتوگــو بــا
ســایت خبــری اتــاق تهــران دراینبــاره گفــت

مشــروح خبــر

ســبقت ترکیــه از ایــران در حــوزه انــرژی
هــای بــادی رئیــس هیــات مدیــره انجمــن

علمــی انــرژی بــادی ایــران بــا بیــان اینکــه نتیجــه

ـا
ـوئد امضـ
ـران و سـ
ـان ايـ
ـكاري ميـ
ـند همـ
 5سـ
ـد مشــروح خبــر
ـر شـ
ـرم تـ
ـان گـ
ـران و عمـ
ـادی ایـ
ـط اقتصـ
روابـ
مــی شــود؟ یــران و عمــان روابــط سیاســی و
تاميــن مالــي طرحهــاي بــزرگ فــارس
دیپلماتیــک قــوی و عمیقــی دارنــد و شــاید ســفر
رئیــس جمهــور بــه عمــان فرصــت مناســبی بــرای توســط بانــك صنعــت مشــروح خبــر
گــرم شــدن روابــط اقتصــادی مشــروح خبــر
فقــط يكســوم تجــارت ترجيحــي ايــران و
تركيــه فعــال اســت مشــروح خبــر

ایــران؛ دارنــده رتبــه چهاردهــم صنعــت
ـان پیــام باقــری در برنامــه «ســاعت
ـرق در جهـ
بـ

صنعــت» بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  16شــرکت
بــرق منطقــه ای در کشــور موجــود استمشــروح

خبــر

کشــف  6.5میلیــارد بشــکه نفــت جدیــد در
دولــت یازدهــم مشــروح خبــر
امضــاي  6ســند همــكاري ميــان ايــران و
مجارستانمشــروح خبــر
آمادگــی ایــران در حوزههــای اکتشــاف نفــت
ـروگاه در کوبامشــروح خبــر
ـاخت نیـ
و سـ
مدیریــت 30هــزار مــگاوات بــرق بــا نصــب
450هــزار کنتــور هوشــمند میســر اســت

مشــروح خبــر

ايــران در بنبســت صــادرات خدمــات فنــي-
ـراق مشــروح خبــر
ـه عـ
ـي بـ
مهندسـ
نشســت خبــرگان صنعــت بــرق کشــور بــرای
بــرق خوزســتان مشــروح خبــر

شــرط همــکاری آب و برقــی ایــران بــا
ســوئد وزیــر نیــرو ،شــرط همــکاری ایــران بــا هیــات اقتصــادی کــره جنوبــی  4اســفند بــه
شــرکتهای ســوئدی را انتقــال دانــش و فنــاوری
تهــران میآیــد مشــروح خبــر

اعمال مالیات صفر
برای
صادرات غیرنفتی

اعــام کــرد و گفــت :صنایــع آب و بــرق ایــران ،بــازار
فــروش کاال و اجنــاس ســوئدی نیســت .مشــروح بررســی زمینههــای همــکاری بــا آژانــس
خبــر
بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر

مشــروح خبــر

ارزیابیهــا در خصــوص انرژیهــای تجدیدپذیــر امضــای تفاهمنامــه همــکاری اتــاق ایــران
محمدحســین
کشــور تــا بــه امــروز اصــا مطلــوب نیستمشــروح و ســازمان محیطــ زیســت
اعتبــار  ۱۰۰میلیــاردی بــرای تجهیــزات بــرق
شــریعتمدار ،عضــو کمیســیون انــرژی و محیــط آســیبپذیر خوزســتان مشــروح خبــر
خبــر
زیســت اتــاق تهــران ،نیــز طــی ســخنانی از امضــای
تفاهمنامــه همــکاری میــان اتــاق ایــران و ســازمان
حفاظــت محیطزیســت بــا هــدف تعامــل و همــکاری
میــان دولــت و بخشخصوصــی بــرای تحقــق
توســعه پایــدار و گســترش اقتصــاد ســبز در کشــور،
خبــر داد مشــروح خبــر
.

ســرمایهگذاری ســه میلیــارد دالری خارجــی
در انرژیهــای نــو مشــروح خبــر
نیروگاههــای بــرق ایــران  CNGســوز
میشــوند مشــروح خبــر

2

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
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ادامه از صفحه 1

اولین جلسه کمیسیون تشکیل کنسرسیوم های تخصصی در
فدراسیون صادرات انرژی ایران تشکیل شد
بــه نقــل از روابــط عمومــی فدراســیون صــادرات
انــرژی
اولیــن جلســه کمیســیون تشــکیل کنسرســیوم هــای
تخصصــی بــا حضــور تنــی چنــد از نماینــدگان تشــکلهای
صادراتــی بــا هــدف جلوگیــری از تخریــب در رقابــت هــا و
مناقصــات خارجــی ،تجمیــع تــوان شــرکت هــا در قالــب
کنسرســیوم هــا بــرای پــروژه هــای بــزرگ و اســتفاده از
ظرفیــت هــای دیپلماســی اقتصــادی و ارتباطــات سیاســی
.تشــکیل شد
در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت مهنــدس صالحــی رئیــس
کمیســیون برگــزار گردیــد ضمــن اعــام ســرفصل هــای
کاری بــرای ایــن کمیســیون و توافــق بــر روی تهیــه برنامــه
و الویــت هــای کمیســیون در جلســه آتــی مقــرر شــد هــر
.دو هفتــه یکبــار در محــل فدراســیون تشــکیل گــردد

نام کمیسیون

احمــد الهــی  .مهنــدس منصــور پیــروی  .دکتــر عربانــی
دکتــر محمــد مهــدی نــوذری  .مهنــدس طبیــب زاده .
دکتــر اصغــر ذکائــی  .کفشــکنان

تامین مالی و نظام بانکی
آقــای مهنــدس پارسا.ســیامک صمیمــی دهکــردی.
ســعید مســعودی  .دکتــر احمــدی  .دکتــر مولــوی  .حمیــد عضویت وامور داخلی
آقــای مهنــدس گلســرخی .مهنــدس محمــد رضــا
حیــدری  .ســعید تقــوی زاهــد  .اصغــر ذکائــی
محمــد آبــادی کمــره ای  .فرنــوش فخیمــی  .مهنــدس
بــرزی مهــر  .مهنــدس ادیــب
روابط بین الملل

آقــای دکتــر شــمس اردکانــی  .محمدجوادبهارفــر
ویکتــور باریــن چهاربخــش  .فرنــوش فخیمــی .مهنــدس
مرادیــان  .موســی طاهــری .حمیــد حیــدری
تشکیل مشارکت
آقــای مهنــدس صالحــی  .آقــای مهنــدس جعفــری .
مجیــد محمــد پــور  .همایــون ابراهیمــی  .مهنــدس زمانــی
فــر  .دکتــر نــادر عربشــاهی  .مهنــدس اوایــی  .عباســعلی
کاشــی
قوانین و مقررات
آقــای مهنــدس قانــع .آقــای مهنــدس صناعــی  .محمــد
حســن حقگــوی  .افشــین شــباب  .اقــای محمــدی  .مهندس
عزیــزی  .حمیــد حیــدری  .علیرضــا کفشــکنان  .مهنــدس
ســیروس رضــا مقــدم
تسهیل تجارت
آقــای مهنــدس اســپندیاری  .احســان ثقفــی  .حمیدرضا
قندهــاری  .مهنــدس بیــات  .مهنــدس معیــن درباری
عباسعلی کاش
انرژی آ
قــای مهنــدس باقــری  .محمــد حســن دیــده ور  .دکتــر

صادرات آنالین نیاز به زیرساخت دارد

کشــورهای جهــان تــاش میکننــد باکیفیتتریــن
محصــول خــود را بــا متعادلتریــن قیمــت بــه دیگــر
کشــورها صــادر کننــد ،امــا بــه دلیــل اینکــه هزینــه
تولیــد در کشــور مــا همچنــان باالســت ،تولیدکنندگان
از از کیفیــت محصــول خــود صــرف نظــر میکننــد و
یــا بــرای متــوازن شــدن دخــل و خــرج خــود چــارهای
جــز افزایــش قیمــت نهایــی محصــول ندارنــد .اســتفاده
از چنیــن ابزارهــا و ســامانههایی زمانــی موثــر واقــع
میشــود کــه محصولــی در بــازار وجــود داشــته باشــد
و مــا بــرای آن بازاریابــی انجــام دهیــم .زمانــی کــه
محصــوالت ایــران هنــوز نتوانســتهاند آنطــور کــه
الزم اســت بــه بازارهــای بینالمللــی عرضــه شــوند،
بــرای چــه کاالیــی بازاریابــی صــورت میگیــرد؟ اگــر
رفتارهــای اقتصــادی کشــورها در حــوزه بینالملــل
ســنجیده و بــا بررســی دقیــق اتفــاق نیفتــد ،بــه
قطــع ایــن کشــورها محکــوم بــه شکســت میشــوند
و غیــر از آســیبهای مالــی فــراوان نتیجــه دیگــری
کســب نمیکننــد .در کنــار موضوعاتــی کــه در رابطــه
بــا توجــه بــه تولیــد محصــول اشــاره شــد ،بایــد بــه
لــزوم تــک رقمــی کــردن نــرخ ارز هــم اشــاره داشــت.
تــا زمانــی کــه ایــن موضــوع در اقتصــاد ایــران حــل
نشــود ،نمیتــوان بــه آینــده اقتصــاد ،صــادرات و
واردات ایــران امیــد داشــت .همچنیــن بهرغــم رفــع
تحریمهــا ،هنــوز مشــکالتی در حــوزه بانکــی وجــود
دارد کــه نقــل و انتقــال دارایــی را بــرای خریــد و
فــروش آنالیــن و اینترنتــی دچــار مشــکل میکنــد.
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منصوبــه کشــور مــا نصــف ایــن عــدد اســت.

قطع برق خوزستان به
ضرر کل اقتصاد ایران
است
از ســاعات اولیــه روز شــنبه بــرق در بعضــی
شــهرهای خوزســتان قطعشــده اســت .بــه
گفتــه فالحتیــان ،معــاون وزیــر نیــرو در امــور
بــرق و انــرژی رطوبــت  100درجــه هــوای
خوزســتان و ریــز گردهــا باعــث آلودگــی
تجهیــزات صنعــت بــرق و خــارج شــدن شــبکه
بــرق 11شــهر ایــن اســتان از مــدار شــده اســت
.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کنفدراســیون صــادرات
انــرژی در گفتوگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران
دراینبــاره گفــت :بحــث نوســازی شــبکه بــرق
خوزســتان از ســی ســال پیــش مطرحشــده اســت.
پیشبینیهــا ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه رطوبــت
هــوا ،شــبکه کابــل زیرزمینــی بــرای شــهرهای بــزرگ
ایــن اســتان اجرایــی شــود .گردوغبــار و آلودگــی شــدید
هــوا و آســیب آن بــه تأسیســات بــرق یــک اتفــاق
پیشبینینشــده اســت.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران گفــت :همراهــی
معضــل رطوبــت بــاالی هــوا و گردوغبــار تجهیــزات
برقــی شــهرها را دچــار مشــکل کــرده و منجــر بــه
خاموشــی شــده اســت.
صالحــی گفــت :تــدارک پســتهای جــیآیاس کــه
در فضــای بســته قــرار دارد بــه کاهــش احتمــال بــروز
چنیــن خاموش ـیهایی کــه ناشــی از رطوبــت باالســت
کمــک میکنــد .وزارت نیــرو بایــد نصــب پســتهای
هوایــی بــرق در خوزســتان را متوقــف کرده و بــا افزایش

 15درصــدی هزینههــا پســتهای جــیآیاس را
نصــب کنــد .ایــن پسـتها بــه دلیــل طراحــی مناســب
در بلندمــدت آســایش و اطمینــان را بــرای شــهروندان
خوزســتانی بــه همــراه دارد .در بیشــتر کشــورهای
عربــی همســایه هــم از ایــن پس ـتهای بــرق اســتفاده
میشــود.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه
اینکــه بایــد در صنعــت بــرق بــه روشهــای نــو روی
آورد گفــت :در ســالهای گذشــته عــدم افزایــش
قیمــت بــرق بــه کاهــش درآمدهــای وزارت نیــرو و
کاهــش تــوان ایــن وزارتخانــه بــرای ارتقــای صنعــت
بــرق منجــر شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
زیرســاختهای ایــن صنعــت در اســتانهای مختلــف
بــه نوســازی نیــاز دارد.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
حضــور صنایــع مختلــف در اســتان خوزســتان ازجملــه
صنایــع فــوالد و پتروشــیمی گفــت :قطع برق در اســتان
خوزســتان نتایــج جبرانناپذیــری بــرای کل اقتصــاد
کشــور بــه همــراه دارد .در حــال حاضــر تحریمهــا
اقتصــاد کشــورمان را تهدیــد نمیکنــد .پــس بایــد
از فرصتهــای پیــش رو بــرای ارتقــای صنعــت بــرق
اســتفاده کنیــم .اگــر در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری
انجــام شــود و بــه شــبکه کابــل زیرزمینــی مجهــز
شــویم ،اتصالیهــا کمتــر میشــود و مــردم خوزســتان
میتواننــد در شــرایط ســخت آب و هوایــی هــم از
نعمــت بــرق برخــوردار شــوند.ش

سبقت ترکیه از ایران در
حوزه انرژی های بادی

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن علمــی انــرژی بــادی ایــران
بــا بیــان اینکــه نتیجــه ارزیابیهــا در خصــوص انرژیهــای
تجدیدپذیــر کشــور تــا بــه امــروز اصــا مطلــوب نیســت.
دکتــر هاشــم اورعــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا
افــزود :ظرفیــت منصوبــه نیروگاهــی کشــور  75هــزار
مــگاوات اســت کــه از ایــن میــزان تنها حــدود  130مــگاوات
شــامل انــرژی بــادی بــوده و ســهم انــرژی خورشــیدی نیــز
کمتــر و نزدیــک بــه صفــر اســت .در واقــع علیرغــم وجــود
ظرفیتهــای قابــل توجــه بویــژه در حــوزه انــرژی بــادی و
خورشــیدی در کشــور ،متاســفانه میــزان اســتفاده از آنهــا
اصــا رضایتبخــش نبــوده و بســیار کــم اســت.
اورعــی اضافــه کــرد :ترکیــه کــه دارای مســاحت و اقلیــم
قابــل مقایســه بــا کشــور ماســت و تقریبــا توســعه صنعــت
انــرژی بــادی را بــا کشــور مــا آغــاز کــرده ،امــروز پنــج هــزار
و  300مــگاوات نیــروگاه بــادی در حــال بهرهبــرداری دارد.
وی بــا بیــان اینکــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
اقدامــات بســیار گســتردهای را در ایــن زمینــه آغــاز
کردهانــد ،اظهــار کــرد :دبــی ،ابوظبــی و عربســتان
صعــودی در حــال راهانــدازی شــهرهایی هســتند کــه تمــام
انــرژی مصرفــی آنهــا از طریــق انــرژی تجدیدپذیــر تامیــن
میشــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت :طبیعــی اســت کــه کشــورهایی
همچــون آلمــان و دانمــارک از ایــن انرژیهــا اســتفاده
کننــد ،امــا ســال گذشــته در کشــور اتیوپــی  230مــگاوات
نیــروگاه بــادی نصــب شــده اســت ،در حالــی کــه میــزان
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از کاغذ و مجوز برق تولید نمیشود
وی ادامــه داد :ارزیابیهــا در خصــوص انرژیهــای
تجدیدپذیــر کشــور تــا بــه امــروز اصــا مطلــوب نیســت،
امــا کاغذبــازی و صــدور مجــوز در ایــن حــوزه بســیار اســت
کــه از هیــچ کــدام از آنهــا بــرق تولیــد نمیشــود.
اورعــی بیــان کــرد :وزرات نیــرو اعتقــاد بــه اســتفاده از انرژی
تجدیدپذیــر داشــته و نســبت بــه ایــن مهــم دغدغــه دارد،
پــس مشــکل بــه وزارت نیــرو ختــم نمیشــود و دو مشــکل
در ایــن خصــوص وجــود دارد .وزارت نیــرو بــه تمامــی
مســائل مربــوط بــه نیــروگاه بــادی و خورشــیدی واقــف
نیســت و ایــن مســئله را فقــط فنــی و مهندســی میبینــد
چراکــه ایــن تفکــر وزارتخانــه اســت ،در صورتــی کــه ایــن
موضــوع قبــل از فنــی بــودن اقتصــادی اســت ،امــا متاســفانه
وزارت نیــرو صــورت مســئله را نمیدانــد.
رئیــس انجمــن انــرژی بــادی ایــران اضافــه کــرد :وزارت
نیــرو کارهــای بیــرون را نمیدانــد و ثانیــا از تــوان و قــدرت
کافــی برخــوردار نیســت .اگــر مســائل محیــط زیســتی و
فرهنگــی در کشــور مهمتــر قلمــداد شــود ،فشــار مطالبــات
عمومــی بــر روی ایــن نهادهــا بیشــتر میشــود کــه در
حــال حاضــر ایــن فشــار وجــود نــدارد.
مافیای خودرو کار خود را بلد است
وی ادامــه داد :از وقتــی بــه خاطــر داریــم مرتبــا اعــام
میشــود کــه فــان خــودرو آلودگــی ایجــاد کــرده و
دودزاســت پــس آن خــودرو را نمرهگــذاری نکنیــم ،امــا
مافیــای خــودرو کار خــود را بلــد اســت چــون زور صنعــت
خــودرو از زور ســازمان محیــط زیســت مــا بیشــتر اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه اســتان
موفــق در زمینــه بهرهمنــدی از انــرژی بــادی در کشــور
وجــود نــدارد ،بــا اشــاره بــه برخــی برنامههــای انجمــن
انــرژی بــادی گفــت :ایــن انجمــن بــا مشــارکت وزیــر نیــرو
تاســیس شــده و ســه ســال از عمــر آن میگــذرد .برگــزاری
کنفرانسهــای ســالیانه از اقداماتــی اســت کــه طــی آن
مســئوالن وزارت اقتصــاد ،بانــک مرکــزی ،ســازمان برنامــه
و بودجــه و نهادهــای مختلــف حضــور بــه هــم رســانده و
بــا ایــن مهــم آشــنا میشــوند ،آنهــا همچنیــن نســبت بــه
اقدامــات و وظایــف خــود در ایــن زمینــه مــورد ســوال قــرار
مــی گیرنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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چین در حوزه انرژی است.
عشــقی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ،مصــرف کاال در
ایــران بــه ســوی کاالهــای واســطهای و ســرمایهای ســوق
یافتــه اســت ،گفــت :اگــر چیــن در قــرن بیســتم ،در
تولیــد کاالهــای مصرفــی بــه رشــد چشــمگیری دســت
یافــت ،اکنــون ایــن کشــور بــه تولیدکننــده کاالهــای
ســرمایهای تبدیــل شــده اســت .بهرهگیــری از تجربــه
چیــن بــه عنــوان یــک کشــور نوظهــور ،بــرای ایــران
کــه در همیــن مســیر گام نهــاده اســت ،تجربــه منحصــر
بفــردی اســت .بــه طــور حتــم نمیتــوان ،مدلــی
همچــون مــدل توســعه چیــن را بــرای ایــران یافــت.
او بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی دو کشــور بایــد در
توســعه روابــط پیشــقدم شــوند ادامــه داد :بــا توجــه بــه
سیاســتی کــه ایــران بــرای توســعه اقتصــادی در پیــش
گرفتــه کــه مبتنــی بــر درونزایــی و برونگرایــی اســت
و همچنیــن در نظــر داشــتن داراییهــای عظیــم
چیــن در حــوزه ســرمایه و تکنولــوژی ،آینــده روشــنی را
میتــوان بــرای ســرمایهگذاریهای مشــترک بیــن دو
کشــور متصــور بــود.
عشــقی گفــت :اتــاق تهــران ،بــه طــور مشــخص ،توســعه
مناســبات بــا کشــور چیــن را در دســتور کار قــرار داده
اســت .از ایــن رو بایــد تــاش کنیــم بــه زبــان مشــترکی
در حــوزه اقتصــاد برســیم و بــا کمــک ایــن ادبیــات
مشــترک فرصتهــای ســرمایهگذاری را شناســایی
کــرده و بــه اجــرا بگذاریــم.
دبیــرکل اتــاق تهــران در پایــان ســخنان خــود،
انــرژی ،ثبــات سیاســی ،امنیــت و نیــروی کار جــوان
و تحصیلکــرده را از مزایــای ایــران شــمرد و کشــورمان
را یکــی از بهتریــن مقاصــد ســرمایهگذاری در جهــان
بــرای شــرکتهای چینــی توصیــف کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت ،رییــس اتحادیــه توســعه
اقتصــادی چیــن بــا کشــورهای آســیایی ،ســخنان خــود
را بــا اشــارهای بــه روابــط کهــن ایــران و چیــن روی
محــور جــاده ابریشــم آغــاز کــرد و گفــت :جــاده ابریشــم
نمــاد همکاریهــای آمریــکا ،اروپــا و آسیاســت و بــه
دلیــل اهمیــت ایــن جــاده بودکــه رییسجمهــوری
چیــن ،پیشــنهاد ســاخت یــک جــاده -یــک کمربنــد
را مطــرح کــرد .امیــدوارم همــکاری چیــن و ایــران بــا

انـرژی
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محوریــت ایــن جــاده افزایــش پیــدا کنــد.
جیائوجیــن هوانــگ ادامــه داد :شــعار قــرن بیسـتو یکم،
صلــح ،توســعه و پیشــرفت بــرای همــه اســت و ایــران و
چیــن نیــز بــا ایــن نگــرش وارد ایــن قــرن شــدهاند.
او تاکیــد کــرد کــه ایــن هیــات ،نخســتین هیــات تجــاری
چیــن بعــد از دیــدار وزیــران خارجــه دو کشــور اســت
کــه بــا هماهنگــی و نظــارت وزارت امورخارجــه چیــن
بــه ایــران میآیــد .او عنــوان کــرد کــه اتحادیــه توســعه
اقتصــادی بــا کشــورهای آســیایی زیــر نظــر وزارت امــور
خارجــه چیــن تشــکیل شــده و فعالیــت میکنــد.
هوانــگ بــا اشــاره بــه ســطح مبــادالت ایــران و چیــن،
افــزود :چیــن طــی ســالهای  2008تــا  2015بزرگتریــن
شــریک تجــاری ایــران بــوده اســت .لــذا امیدواریــم بــا
ارائــه ظرفیتهــای تــازه بــرای همکاریهــای مشــترک
از ســوی دو طــرف ،ایــن روابــط توســعه بیشــتری را
تجربــه کنــد.
هوانــگ ،ســپس بــه معرفــی اعضــای هیــات چینــی
اعزامــی بــه ایــران پرداخــت و گفــت :اکنــون ،نمایندگانی
از بخشهــای مختلــف نظیــر کشــاورزی ،شــیمیایی ،بــرق
و تجهیــزات پزشــکی ایــن هیــات را همراهــی میکننــد
و همگــی بــه نمایندگــی از شــرکتهای بــزرگ و معتبــر
چیــن در ایــن هیــات حضــور یافتهانــد.
او عنــوان کــرد کــه در آینــده ،هیاتهــای بیشــتری
را بــرای اعــزام بــه ایــران ســاماندهی خواهــد کــرد و از
فعــاالن اقتصــادی ایــران نیــز بــرای حضــور در چیــن
دعــوت بــه عمــل آورد.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه پیشــرفتهای کشــور در
عرصههــای مختلــف در طــول دوره دولــت تدبیــر و امیــد،
گفــت :در مــدت ســه و نیــم ســال مدیریــت دولــت۲۱ ،
ســد بــزرگ جدیــد ســاخته شــده کــه در نتیج ـه آن چهــار
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون مترمکعــب بــر حجــم آب کشــور
اضافــه شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان در ســخنرانی پیــش از
خطبههــای ایــن هفتــه تبریــز اظهــار کــرد :در اوایــل شــروع
بــه کار دولــت ،فقــط بــه انــداز ه  ۱۰رو ذخیــره گنــدم در
اســتان داشــتیم امــا اکنــون بــرای  ۷۰۰روز ذخیــره گنــدم
در اســتان داریــم و آمــاده ایــم کــه بــه جاهــای دیگــر نیــز
صــادر کنیــم.
وی یــادآور شــد :مــا بــه ایــن بــاور نیســتیم کــه بــه تمامــی
اهــداف خــود رســیدهایم؛ امــا تــاش هــای زیــادی در ایــن
راســتا شــده و شــاهد پیشــرفتهای خوبــی بودهایــم.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون  ۱۵۳هــزار هکتــار
شــبکه آبیــاری و زهکشــی را بــه بهــره بــرداری رســاندهایم،
تشــریح کــرد :در دولــت تدبیــر امیــد  ۵۲۰۰روســتا در دولــت

آمادهسازي زيرساختهاي انتقال برق
بـــه ارمنستان
ايرنــا هرايــر هاروتونيــان رييــس بخــش برنامههاي
اعتبــاري وزارت زيرســاختهاي انــرژي و منابــع
طبيعــي ارمنســتان اظهــار كــرد كــه در چارچــوب
برنامــه ســاخت خــط ســوم انتقــال بــرق فشــار
قــوي بيــن ايــران و ارمنســتان ،اقدامهــاي مختلفــي
در ايــن كشــور از جملــه واردات تجهيــزات انجــام
گرفتــه و همچنيــن حفــر و بتونريــزي فوندانســيون
و مونتــاژ دكلهــا رو بــه پايــان اســت .ســال 2016
در مناطــق مختلــف حــدود  100كيلومتــر مســير
دســتيابي احــداث شــده و مطالعــات مهندســي و
زمينشناســي جاگــذاري  121دكل هــم انجــام
گرفتــه اســت .ســايت خبــري نيــوزايام ارمنســتان

5

تدبیــر و امیــد بــه شــبکه آبرســانی دسترســی پیــدا کــرده
انــد.
چیــت چیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ،تاکنــون  ۲۴طــرح بــزرگ
آبرســانی بــرای  ۴۳شــهر کشــور اجرایــی شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :تاکنــون  ۸۵۰میلیــون مترمکعــب بــر حجم
آب شــرب کشــور افــزوده شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در دولــت تدبیــر و امیــد ،چهــار
و نیــم میلیــون نفــر بــر جمعیــت تحــت پوشــش آب و
فاضــاب کشــور افــزوده شــده اســت ،گفــت :مجمــوع ظرفیت
نیروگاهــی کشــور اکنــون از  ۷۶هــزار مــگاوات نیــز عبــور
کــرده اســت و کشــور مــا اکنــون چهاردهمیــن قــدرت از نظــر
بــرق و شــبکه بــرق در بیــن کل کشــورهای جهــان بــوده و در
خاورمیانــه نیــز اولیــن رتبــه را در ایــن راســتا دارد.
وی تاکیــد کــرد :تــا پایــان ســال هیــچ روســتایی بــاالی ۱۰
خانــوار ،بــدون بــرق نخواهــد بــود و همچنیــن بهــره بــرداری
از بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی کشــور نیــز توجــه عمیــق
دولــت بــه بخــش نیــروی کشــور را نشــان میدهــد.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه تــاش مــا در راســتای
پیشــرفت کشــور اســت ،گفــت :امیــد اســت کــه بتوانیــم بــا
گام هــای اســتوار در مســیر تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد
مقاوتــی بــا اتحــاد تمامــی بخشهــای اجرایــی جامعــه
حرکــت کــرده و موفــق شــویم.
روز پنجشــنبه در ايــن بــاره نوشــت :فوندانســيون
 59دكل حفــر شــده كــه 39محــل بتونريــزي
شــده و 6دكل هــم مونتــاژ شــده اســت .ايــن مقــام
ارمنســتاني ادامــه داد :فعاليتهــاي مكانيابــي
احــداث  706دكل نيــز پايــان يافتــه و تجهيــزات
مختلــف از جملــه قطعــات  384دكل نيــز تاميــن
شــده اســت .از ســوي ديگــر بــراي ســاخت خــط
ســوم بــرق فشــار قــوي ايــران -ارمنســتان ،اراضــي
شــخصي در مســير ايــن طــرح نيــز خريــداري
شــده اســت .شــركت ايرانــي صانيــر پيمانــكار
اصلــي پــروژه احــداث خــط ســوم بــرق فشــار قــوي
ايــران -ارمنســتان و بانــك توســعه صــادرات هــم
تامينكننــده بودجــه آن اســت .بــا اجــراي ايــن
طــرح ،ميــزان انتقــال بــرق در شــبكه در مرحلــه
نخســت بــه  350و ســپس بــه  700مــگاوات
خواهــد رســيد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیــام باقــری در برنامــه «ســاعت صنعــت» بــا بیــان
اینکــه در حــال حاضــر  16شــرکت بــرق منطقــه ای
در کشــور موجــود اســت ،اظهــار داشــت :امــروز
ظرفیــت نصــب شــده تولیــد  76هــزار مــگاوات
اســت و رتبــه نخســت در منطقــه و چهاردهــم در
دنیــا را داریــم.
برنامــه «ســاعت صنعــت» بــا موضــوع صنعــت بــرق کشــور
و بــا حضورعلــی بخشــی نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران ،پیــام باقــری عضــو هیئــت مدیــره ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران و رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات
ســندیکا و مهنــدس مســعود حجــت مشــاور وزیــر نیــرو
روانــه آنتــن شــد.
بــه گــزارش رادیــو اقتصــاد مهنــدس مســعود حجــت
مشــاور وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه تاریخچــه صنعــت بــرق
در ایــران گفــت :نخســتین موسســه بــرق رســانی در دنیــا،
در ســال  1253در شــهر نیویــورک توســط ادیســون افتتــاح
شــد .چهــار ســال بعــد نخســتین مولــد در ایــران در کاخ
ســلطنتی ناصرالدیــن شــاه راه انــدازی شــد.
وی افــزود :نخســتین کارخانــه در تهــران کــه بــه صــورت
عمومــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد توســط مرحــوم حــاج
امیــن و در مشــهد بــرای روشــن کــردن حــرم امــام رضــا
توســط میالنــی اجرایــی شــد .بعــد از آن بــه ترتیــب دیگــر
شــهرهای ایــران ایــن پــروژه را اجــرای کردنــد.
مشــاور وزیــر نیــرو دربــاره نــوع اســتفاده از صنعــت بــرق در
آن زمــان خاطرنشــان کــرد :آن زمــان صنعــت بــرق صرفــا
بــرای روشــنایی اســتفاده مــی شــد و حتــی در بــدو امــر
کنتــور نیــز وجــود نداشــت .در ابتــدای صنعــت بــرق از
طریــق بخــش خصوصــی وارد شــد و بعــد از آن شــهرداری
هــا و پــس از آن نیــز وزارت نیــرو وارد شــدند .امــروز

انـرژی

شماره شصت هشت  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و پنج

پیام باقری :

ایران؛ دارنده رتبه چهاردهم
صنعت برق در جهان
نیــز مجــددا صنعــت بــرق در حــال بازگشــت بــه بخــش
خصوصــی اســت .ایــن چرخــه در دیگــر صنایــع نیــز وجــود
داشــته اســت.
وی ادامــه داد :در ســال  1348شــرکت توانیــر تشــکیل
شــد و بــه ســرعت بــرق رســانی بــه نقــاط مختلــف کشــوررا
آغــاز کــرد .تــا ســال  1357تولیــد بــرق ســاالنه کشــورمان
حــدودا  17.4میلیــارد کیلــو وات ســاعت بــوده اســت و هــم
اینــک 300میلیــارد کیلــو وات ســاعت اســت .بعــد از جنــگ
تحمیلــی جهــش بزرگــی در صنعــت بــرق اتفــاق افتــاد کــه
بخشــی از آن بــه دلیــل الزاماتــی بــود کــه بــرای بــرق وجــود
داشــت و در همــه دنیــا نیــز ســاخته شــد .در آن زمــان در
منطقــه از نظــر صنعــت بــرق دارنــده دوم یــا ســوم بودیــم و
امــروز در منطقــه رتبــه نخســت را داریــم؛ اوج بــار مصــرف
بــرق بــه  52هــزار مــگاوات رســیده اســت در حالــی کــه در
ســال  57ســه هــزار و  480مــگاوات بــوده اســت .همچنیــن
تعــداد مشــترکین از ســه میلیــون و  400هــزار نفــر بــه 34
میلیــون نفــر رســیده اســت.

در ادامــه پیــام باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 1300
مــدل ذهنــی بــه ایــن ســمت حرکــت کــرد کــه بایــد بــه
بــرق بــه عنــوان محــور توســعه توجــه شــود ،گفــت :بــر
همیــن اســاس در ســنوات بعــد ،برنامــه ریــزی هایــی انجــام
شــد تــا بــرق رســانی بــه صــورت شــبکه ای در کشــور دیــده
شــود و بــه صــورت جزیــره ای ادامــه نیابــد.
وی افــزود :بــر همیــن اســاس در برنامــه هــای عمرانــی
هفــت ســاله آن زمــان ،کــم کــم جایــگاه صنعــت بــرق بــه
عنــوان یــک صنعــت اســتراتژیک کــه مــی توانــد محــور
توســعه باشــد ،مــورد توجــه قــرار گرفــت.
عضــو هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا
بیــان اینکــه در حــال حاضــر  16شــرکت بــرق منطقــه ای
در کشــور موجــود اســت ،اظهــار داشــت :امــروز ظرفیــت
نصــب شــده تولیــد حــدود  76هــزار مــگاوات اســت و از ایــن
بابــت رتبــه نخســت در منطقــه و چهاردهــم در دنیــا را دارا
هســتیم و بعــد از انقــاب ماموریتــی کــه بــرای صنعــت بــرق
تعریــف شــد ،ماموریــت توســعه رفــاه اجتماعــی و ظرفیــت

6

ســازی بــود.
وی ادامــه داد :در آن دوران بــا هشــت ســال دفــاع مقــدس
مواجــه شــدیم و تحریــم هــا از اوایــل انقــاب علیــه
کشــورمان توســط قــدرت هــای جهانــی اعمــال شــد،
مســئوالن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد بــه ســمت
خودکفایــی حرکــت کنیــم و بــرای ایــن مهــم بایــد ظرفیــت
ســازی رخ مــی داد کــه در حــال حاضــر ایــن اتفــاق افتــاده
اســت.
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران بــا اشــاره بــه ظرفیــت ســازی هــای صــورت گرفتــه
بیــان داشــت :از نظــر رفــاه اجتماعــی کــه ماموریــت صنعــت
بــرق بــود ،بــه مرحلــه کامــل رســیده ایــم و مــی تــوان
گفــت ایــن ماموریــت تقریبــا تمــام شــده اســت99.8 .
روســتاهای کشــورمان از نعمــت بــرق برخــوردار هســتند و
روســتاهای باقــی مانــده روســتاهای زیــر ده خانــوار هســتند
کــه فاقــد توجیــه اقتصــادی هســتند و از طریــق نیــروگاه
هــای خورشــیدی در محــل ،ایــن روســتاها نیــز بــرق رســانی
مــی شــوند.
در ادامــه علــی بخشــی بــا اشــاره بــه خودکفایــی صنعــت
بــرق گفــت :بیــش از  95درصــد تجهیــزات مــورد نیــاز
صنعــت بــرق در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود .از نظــر
فنــاوری هــای روز جهانــی در وضعیــت بســیار مطلوبــی بــه
ســر مــی بریــم .تجهیــزات ایــران از نظــر کیفــی و قیمــت
تمــام شــده مــی توانــد در ســطح جهانــی رقابــت کنــد.
وی از همــه گیــر شــدن شــبکه بــرق در کشــور گفــت و
اظهــار داشــت :در حقیقــت در کشــورمان دارای شــبکه ای
یــک پارچــه و بــه هــم پیوســته هســتیم کــه جــزو شــبکه
هــای بــزرگ منطقــه اســت و از نظــر حجــم تولیــد مقــام
نخســت منطقــه و در ســطح جهــان مقــام چهاردهــم را
داریــم کــه نشــان مــی دهــد صنعــت بــرق وظیفــه خــود
را بــرای بــرق رســانی بــه نقــاط مختلــف کشــور بــه خوبــی
انجــام مــی دهیــم.
نایــب رئیــس ســندیکای بــرق کشــور ،ابــراز داشــت :میــزان
تولیــد در صنعــت بــرق بیــش از میــزان مصــرف اســت کــه
همیــن موضــوع باعــث شــده بتوانیــم اقــدام بــه صــادرات
بــرق کنیــم .ســاالنه صنعــت بــرق توســعه پیــدا مــی کنــد
و بــرای حفــظ شــرایط موجــود در هــر دو زمینــه نیازمنــد
توجــه روز افــزون هســتیم و بــا روش هــای مختلــف پیــش
بینــی شــده اســت  4الــی  8درصــد توســعه ســاالنه صنعــت
بــرق را شــاهد باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یکــی از مهمتریــن چالشهــای وزارت نیــرو در ســالهای
اخیــر ،اقتصــادی نبــودن صنعــت بــرق بــوده اســت کــه
ریشــه آن در تفــاوت میــان قیمــت تمامشــده بــا قیمــت
فــروش بــرق ارزیابــی میشــود.
در حــال حاضــر متوســط قیمــت فــروش بــرق در کشــور
بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت  ۵۰تومــان اســت کــه از
هزینــه تمامشــده  ۸۵تومانــی آن کمتــر اســت .ایــن
تفــاوت قیمــت هــر ســال بدهــی هــای جدیــدی بــرای
ایــن وزارتخانــه ایجــاد میکنــد کــه باعــث شــده ایــن
وزارتخانــه هــم اکنــون حــدود  ۱۲هــزار میلیــارد تومــان
بــه بخــش غیردولتــی از ایــن مســیر بدهــکار باشــد.
ایــن مســئله ،مشــکالت متعــددی را بــرای شــرکتهای
فعــال در صنعــت بــرق ایجــاد کــرده و در شــرایط کنونــی
کــه ایــن شــرکتها کشــور را در زمینــه ســاخت نیروگاههــا
بــه خودکفایــی رســاندهاند ،انگیــزه شــان را بــرای ادامــه
فعالیــت در ایــن صنعــت کاهــش داده اســت.
بــا توجــه بــه تنگناهــای فعالیــت شــرکتهای توانمنــد
صنعــت بــرق در بــازار داخــل ،برخــی از ایــن شــرکتها
بــرای حفــظ و بهبــود توانمندیهــای خــود بــه ســراغ
بازارهــای خارجــی رفتهانــد .بــ ه عنــوان نمونــه شــرکت
مپنــا کــه از جملــه  ۱۰شــرکت برتــر نیروگاهســاز دنیــا
بــه شــمار مــیرود ،بهجــای انعقــاد قــرارداد بــا وزارت
نیــرو ،قــراردادی را بــا وزارت بــرق عــراق بــرای ســاخت
 ۳۰۰۰مــگاوات نیــروگاه در شــهر بصــره منعقــد کــرده
اســت و بــه ایــن منظــور ،تامیــن مالــی ایــن پــروژه را
نیــز بــا کنسرســیومی از بانکهــای داخلــی و خارجــی بــر
عهــده گرفتــه اســت.
اینگونــه قراردادهــا نشــان میدهــد کــه قــدرت رقابــت
پذیــری شــرکت هــای صنعــت بــرق کشــور در ســطح
قابــل قبولــی قــرار داد .بــا ایــن حــال فراهــم نبــودن
شــرایط فعالیــت ایــن شــرکت هــا در داخــل ،منجــر بــه
از دســت رفتــن فرصــت طالیــی اســتفاده اهرمــی از بــازار
داخــل بــرای ارتقــای توانمنــدی ایــن شــرکتها شــده
اســت.

انـرژی
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اقتصادی نبودن
صنعت برق چالش
اصلی وزارت نیرو

بخــش عرضــه و تقاضــای انــرژی اتخــاذ کنــد.
طبــق اعــام کارشناســان در ایــن حــوزه اصلیتریــن
مانــع افزایــش تعرفههــای بــرق و جبــران فاصلــه میــان
قیمــت فــروش بــا قیمــت تمامشــده بــرق را میتــوان
در فشــارهای اجتماعــی وارد بــر دولــت ارزیابــی کــرد؛ زیــرا
افزایــش قیمــت فــروش ایــن حامــل انــرژی ،توســط آحــاد
جامعــه رصــد میشــود و مخالفــت بــا آن ،دســت دولــت را
در اعمــال تعرفــه هــای جدیــد میبنــدد.
بــا ایــن حــال راه گریــز از تنگنــای اقتصــاد صنعــت بــرق
را میتــوان در افزایــش هدفمنــد و هوشــمندانه قیمــت
بــرق دنبــال کــرد .تجربــه کشــورهای توســعهیافته نشــان
میدهــد کــه باوجــود آزاد بــودن قیمــت انــرژی ،تعرفــه
بــرق مشــترکان کممصــرف بــا مشــترکین پرمصــرف
متفــاوت اســت.
نظــام تعرفــه گــذاری پلکانــی افزایشــی ( )IBTمــورد
اســتفاده در ایــن کشــورها نشــان میدهــد کــه میتــوان
بــا تعریــف میزانــی از مصــرف بهعنــوان الگــوی مجــاز،
تعرفــه را بــرای گروهــی کــه مصرفــی بیــش از آن دارنــد
بــا افزایــش قابــل توجــه مواجــه کــرد و تعرفــه را بــرای
دیگــر مشــترکینی کــه در حــد الگــو مصــرف مــی کننــد،
ثابــت نگــه داشــت.
راهکاری برای حل چالشهای وزارت نیرو
بــرای برونرفــت از ایــن چالــش کــه میتوانــد تــوان در ایــن صــورت عمــوم مــردم از افزایــش قیمــت مصــون
شــرکت هــای داخلــی را بــا مشــکل روبــرو ســازد ،ضــروری میماننــد و تنهــا مشــترکان پرمصــرف رفتــار مصرفــی
اســت وزارت نیــرو تصمیماتــی متفــاوت از گذشــته را در خــود را اصــاح مــی کننــد .در نتیجــه در ایــن روش

مخالفتهــای اجتماعــی بــرای افزایــش تعرفههــا و
جبــران فاصلــه میــان قیمــت تمامشــده بــا متوســط
قیمــت فــروش بــه حداقــل میرســد.
همچنیــن درحالیکــه بدهیهــای چنــد هــزار میلیــارد
تومانــی وزارت نیــرو ،مانعــی بــرای حضــور بخــش
غیردولتــی در توســعه ظرفیــت نیروگاهــی محســوب
میشــود ،ایــن وزارتخانــه بــا ارایــه تضامینــی باالتــر
نســبت بــه تضامیــن ارایــه شــده بــه شــرکتهای داخلــی،
قــراردادی را بــرای احــداث  ۵۰۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد
بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال ترکیــه بــه امضــا رســانده
اســت.
تضامــن ارایــه شــده بــه ایــن شــرکت بــر اســاس قانــون
ســرمایهگذاری خارجــی توســط دولــت ایــران و وزارت
نیــرو اســتوار نبــوده و لــذا بــرای شــرکت خارجــی از
مطلوبیــت باالیــی برخــوردار اســت.
در ایــن شــرایط شــرکت ترکی ـهای بــا در اختیــار داشــتن
تضامیــن دولــت ایــران میتوانــد از بانکهــای خارجــی
تســهیالت الزم را دریافــت و پــروژه خــود را بــه اجــرا
درآورد .ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت هــای داخلــی از
دریافــت ایــن تضامیــن محــروم بــوده و بــه علــت بدهــی
هــای کالن وزارت نیــرو نمــی تواننــد در ایــن زمینــه
مشــارکت داشــته باشــند .اگــر بــه ایــن شــرکتها نیــز
تضامینــی مشــابه شــرکت ترکیـهای داده شــود ،میتواننــد
تامیــن مالــی پروژههــا را بهآســانی بــر عهــده بگیرنــد.
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روسها در هرمزگان نیروگاه
میسازند
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی گفــت :نیــروگاه بخــاری  ۱۴۰۰مگاواتــی ســیریک
و پســت فشــارقوی بالفصــل آن بــا تامیــن مالــی دولــت
روســیه طــی پنــج ســال آینــده در اســتان هرمــزگان
احــداث خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن طرزطلــب در نشســتی خبری
بــا بیــان اینکــه شــرکت مهندســی تکنوپــروم اکســپورت
روســیه بــا عنــوان پیمانــکار نیــروگاه و پســت فشــار قــوی
 GISبالفصــل آن بــا همــکاری پیمانــکاران و ســازندگان
ایرانــی راهانــدازی میشــود ،اظهــار کــرد :ایــن نیــروگاه
بخــاری در جنــوب شــرقی هرمــزگان در ســاختگاهی بــه
مســاحت  ۱۹۹هکتــار راهانــدازی خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی ،ایــن نیــروگاه بخــاری در چهــار واحــد ۳۵۰
مگاواتــی بــا راندمــان حــدود  ۴۵درصــد ۱۴۰۰ ،مــگاوات
بــرق تولیــد خواهــد کــرد کــه از نظــر فنــاوری از نــوع
پیشــرفته و بویلــر آن فــوق بحرانــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه تامیــن مالــی ایــن پــروژه ،گفــت :تامیــن
مالــی ایــن پــروژه از محــل تســهیالت یــک میلیــارد و
 ۲۰۰میلیــون یورویــی دولــت روســیه بــه دولــت ایــران
صــورت میگیــرد.
طرزطلــب ادامــه داد :تامیــن آب مــورد نیــاز نیــروگاه از
دریــا صــورت گرفتــه و بــرای تامیــن آب شــیرین مصرفــی
نیــروگاه نیــز ســاخت آبشــیرینکن بــا ظرفیــت ۲۰۰
متــر مکعــب در ســاعت مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی مــدت زمــان کل قــرارداد را  ۵۵مــاه پیشبینــی
کــرد و گفــت :ســنکرون اولیــن واحــد نیروگاهــی بــا
شــبکه بــرق کشــور  ۴۱مــاه پــس از شــروع قــرارداد در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه منظــور تامیــن آب شــرب
مــردم بندرعبــاس و منطقــه ،آبشــیرینکن جدیــدی بــه
ظرفیــت  ۱۰۰هــزار متــر مکعــب در روز بــا اســتفاده از دود
خارجــی ایــن نیــروگاه احــداث خواهــد شــد کــه قطعــا
ایــن کار میتوانــد تاثیــر زیــادی در افزایــش راندمــان
نیــروگاه نیــز داشــته باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
 5سند همكاري ميان ايران و سوئد امضا شد
بعــد از پايــان هياتهــاي عاليرتبــه  2كشــور5 ،ســند
همــكاري در زمينههــاي فنــاوري ،علــوم و تحقيقــات ،امــور
جادهيــي ،ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات و امــور زنــان و
خانــواده ميــان ايــران و ســوئد در حضــور رييسجمهــوري
اســامي ايــران و نخس ـتوزير ســوئد امضــا شــد.
پــس از ايــن ديدارهــا ،يادداشــت تفاهــم همــكاري در
زمينههــاي نــوآوري و فنــاوري از طــرف ايــران ،ســورنا
ســتاري معــاون فنــاوري رييسجمهــوري و از طــرف
ســوئد خانــم آن لينــد وزيــر اتحاديــه اروپــا و تجــارت
ســوئد بــه امضــا رســيد.
همچنيــن يادداشــت تفاهــم همــكاري در زمينــه آمــوزش
عالــي و تحقيقــات بــه امضــاي محمــد فرهــادي وزيــر علــوم
و تحقيقــات و خانــم آن لينــد وزيــر اتحاديــه اروپــا و تجارت
ســوئد رســيد .يادداشــت تفاهــم همــكاري در زمينــه امــور
جادهيــي كــه از طــرف ايــران عبــاس آخونــدي وزيــر
راه و شهرســازي و يادداشــت تفاهــم ديگــري در زمينــه
ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات كــه از ســوي ايــران محمــود
واعظــي وزيــر ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات و از طــرف
ســوئد خانــم آن لينــد وزيــر اتحاديــه اروپــا و تجــارت
ســوئد امضــا شــد.
پنجميــن يادداشــت تفاهــم همــكاري هــم در زمينــه امــور
زنــان و خانــواده بــود كه بــه امضاي شــهيندخت مــوالوردي
معــاون رييسجمهــوري و آن لينــد وزيــر اتحاديــه اروپــا و
تجــارت ســوئد رســيد.
تامين مالي طرحهاي بزرگ فارس توسط بانك
صنعت
ســيدمحمدعلي افشــاني اســتاندار فــارس گفــت :بانــك
صنعــت و معــدن طرحهــاي بزرگــي را در ايــن اســتان
تاميــن مالــي كــرده و نقــش موثــري در توســعه صنعتــي
اســتان دارد .بــه گــزارش پايــگاه اطالعرســاني بانــك
صنعــت و معــدن ،وي در جلســه اقتصــاد مقاومتــي كــه
بــه مناســبت دهــه فجــر و بــا حضــور پورمحمــدي وزيــر
دادگســتري كشــورمان برگــزار شــد بــه تشــريح خدمــات
بانــك صنعــت و معــدن در ايــن اســتان پرداخــت .افشــاني

در ايــن جلســه گفــت :طــرح نيــروگاه 930مگاواتــي المــرد
بــا ســرمايهگذاري  500ميليــون يورويــي ،توســط بانــك
صنعــت و معــدن از محــل اگزيــم بانــك چيــن تاميــن مالــي
شــده اســت .وي در ادامــه از ديگــر طرحهــاي اســتان،
نظيــر فــوالد نيريــز بــا ســرمايهگذاري 240ميليــون
يورويــي و ســيمان خاكســتري نيريــز بــا ســرمايهگذاري
103ميليــون يورويــي ايــن بانــك نــام بــرده و اعــام كــرد
كــه ايــن طرحهــا بــهزودي بــه بهرهبــرداري خواهنــد
رســيد و بــه چرخــه اقتصــاد كشــور خواهنــد پيوســت.
گفتنــي اســت 65طــرح از طرحهــاي صنايــع كوچــك و
متوســط اســتان فــارس تاكنــون در قالــب طــرح رونــق
توليــد مبلــغ  995ميليــارد ريــال تســهيالت از بانــك
صنعــت و معــدن دريافــت كردهانــد

انـرژی

شماره شصت هشت  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و پنج

كــه تمــام نيــاز وارداتــي عــراق را در ايــن كاالهــا تاميــن
نميكنــد و بخشــي از تقاضــاي عــراق در ايــن رديفهــاي
تعرفــه از طريــق رقبــا تاميــن ميشــود .چنيــن موضوعــي
در مــورد برخــي از كاالهــاي عمــده وارداتــي تركيــه نيــز
صــادق اســت .ضمــن اينكــه در ســال  1394اگرچــه ايــران
در 140رديــف تعرفــه  6رقمــي داراي تخفيفــات ترجيحــي
بــا تركيــه بــوده تنهــا در  52رديــف از آنهــا صــادرات
داشــته و ايــن يعنــي اينكــه حــدود يــك ســوم از تجــارت
ترجيحــي ايــران بــا تركيــه محقــق و فعــال شــده اســت
همچنيــن در ايــن نشســت ،نحــوه بهرهبــرداري از منابــع
بينالمللــي بــراي تحقيقــات بــازار بــه فعــاالن كس ـبوكار
و حاضــران در جلســه آمــوزش داده شــد.
هیات اقتصادی کره جنوبی  4اسفند به تهران
میآید
امــور بیــن الملــل اتــاق ایــران بــا صــدور اطالعیــه ای اعــام
کــرد فعــاالن اقتصــادی اســتان جیــن جــو کــره جنوبــی 4
اســفندماه بــه تهــران ســفر مــی کننــد و در هتــل پارســیان
اســتقالل بــا فعــاالن اقتصــادی ایــران مالقــات خواهنــد
کــرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:
بــه اســتحضار مــی رســاند همایــش تجــاری هیــات
اقتصــادی اســتان جیــن جــو کــره جنوبــی ،روز چهارشــنبه
 1395.12.4در ســالن نوفــل لوشــاتو هتــل پارســیان
اســتقالل برگــزار خواهــد شــد.
زمینــه فعالیــت ایــن هیــات عبارتنــد از :قطعــات ماشــین
آالت راهســازی ،قطعــات هیدرولیکــی ،کوپلینــگ هــای
تهویــه هــوا ،تجهیــزات ماشــین آالت ســنگین ،قطعــات
ماشــین آالت کشــاورزی ،محصــوالت کشــاورزی ،قطعــات
ماشــین آالت کشــاورزی و منســوجات.
عالقمنــدان شــرکت در ایــن همایــش پــس از تکمیــل فــرم
ثبــت نــام ،آنــرا بــه شــماره  26206689ارســال نماینــد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــا مرکــز
تجــارت و ســرمایه گــذاری کــره جنوبــی (کتــرا) ،با شــماره
 26206652یــا  22010278تمــاس حاصــل فرماییــد.

فقط يكسوم تجارت ترجيحي ايران و تركيه فعال
است
توســعه صــادرات غيرنفتــي يكــي از اولويتهــاي اصلــي
اقتصــاد كشــور محســوب ميشــود كــه در ايــن ميــان
كشــورهاي همســايه بــه لحــاظ موقعيــت جغرافيايــي و
تشــابهات فرهنگــي نســبتا نزديــك بــا ايــران از اهميــت
دوچندانــي برخــوردار هســتند .در ايــن راســتا معاونــت
بررســيهاي اقتصــادي اتــاق بازرگانــي تهــران ،اقــدام
بــه برگــزاري سلســله نشســتهايي بــا هــدف شناســايي
پتانســيلهاي صادراتــي ايــران بــه كشــورهاي همســايه
كــرده اســت .پــس از برگــزاري نخســتين نشســت ايــن
معاونــت بــا موضــوع بررســي پتانســيلهاي صادراتــي ايــران
بــه «پاكســتان» در دي مــاه ســال جــاري ،نشســت مشــابه
ديگــري تحــت عنــوان «بررســي پتانســيلهاي صادراتــي
ايــران بــه كشــورهاي تركيــه و عــراق» بــا حضــور رايــزن
بازرگانــي ايــران در عــراق ترتيــب داده شــد كــه با اســتقبال
قابــل توجهــي از اعضــاي اتــاق و فعــاالن بخــش خصوصــي
مواجــه شــد .در ايــن نشســت ،خالصهيــي از گــزارش تهيــه
شــده در معاونــت اقتصــادي اتــاق تهــران توســط كارشــناس
ايــن معاونــت ارائــه شــد كــه ضمــن اشــاره بــه شــاخصهاي
اقتصــادي دو كشــور عــراق و تركيــه ،رونــد تجــاري ايــن
كشــورها ،تنــوع اقــام صادراتــي ايــران بــه آنهــا ،نيازهــاي
بررسی زمینههای همکاری با آژانس بینالمللی
عمــده وارداتــي كشــورهاي تركيــه و عــراق و مزيــت نســبي
انرژیهای تجدیدپذیر
ايــران در آنهــا نيــز مــورد بررســي قــرار گرفــت .براســاس
آمــار ،ايــران در ميــان برخــي از كاالهــاي عمــده وارداتــي فرصتهــا و زمینههــای همــکاری بــا آژانــس بینالمللــی
عــراق داراي مزيــت نســبي آشــكار شــده اســت؛ درحالــي انرژیهــای تجدیدپذیــر در بیســتمین جلســه شــورای
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عالــی همفکــری ســتاد توســعه فنــاوری انرژیهــای
تجدیدپذیــر معاونــت علمیوفنــاوری ریاســتجمهوری
بررســی شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بیســتمین جلســه شــورای عالــی
همفکــری ســتاد توســعه فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر
بــا حضــور علــی وطنــی معــاون توســعه معاونــت علمــی،
ســیروس وطنخــواه دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری
انرژیهــای تجدیدپذیــر معاونــت علمــی در محــل معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تشــکیل شــد.
وطنخــواه در ابتــدای ایــن جلســه ،مقدمــهای از اهــداف،
راهبردهــا و اقدامــات ســتاد در حــوزه همکاریهــای
بینالمللــی شــکلگرفته بــا ســازمانهای دولتــی،
انجمنهــا و صنایــع کوچــک و بــزرگ را بــرای اعضــای
شــورای ســتاد ارائــه کــرد.
در ادامــه امیرحســین میرآبــادی ،مدیــر کارگــروه امــور
بینالملــل و دیپلماســی فنــاوری ایــن ســتاد ضمــن
ارائــه گــزارش از اهــداف و فعالیتهــا و منابــع آژانــس
بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ،بــه اقدامــات
صورتگرفتــه در جهــت برقــراری ارتبــاط و بهرهگیــری
از ایــن فرصــت در داخــل کشــور پرداخــت.
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی معاونــت علمــی ،در پایان
حاضریــن جلســه نیــز دیدگاههــای خــود را در زمینــه
اســتفاده از ظرفیتهــای بینالمللــی مطــرح کردنــد.
اعتبار  ۱۰۰میلیاردی برای تجهیزات برق آسیبپذیر
خوزستان
مدیرعامــل توانیــر گفــت :تعویــض نزدیــک بــه  ۳۰هــزار
زنجیــره مقــره ،پوشــش عایقــی بــرای  ۲۴پســت حســاس
و آســیبپذیر و خریــد  ۱۵دســتگاه مقــره شــور بــرای
خوزســتان بــه اعتبــاری معــادل  ۱۰۰میلیــارد تومــان نیــاز
دارد کــه بــا دســتور وزیــر نیــرو ایــن اعتبــار تامیــن خواهــد
شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،آرش کــردی در جلســه ســتاد مدیریــت
بحــران خوزســتان کــه شــنبه شــب ( ۲۳بهمــن مــاه) در
اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد ،بــا بیــان ایــن کــه در
کشــور بــا پدیــده تغیــر اقلیــم مواجــه هســتیم اظهــار کــرد:
 ۸۵۰۰کیلومتــر خطــوط بــرق در خوزســتان وجــود دارد
کــه یــک ســوم ایــن خطــوط در معــرض آســیب قــرار
دارنــد.
وی افــزود :ســابقه راه انــدازی شــبکه بــرق در خوزســتان

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه بیــش از چندیــن دهــه مــی رســد .ایــن شــبکه بــر
اســاس روش اســتاندارد و قاعــده بیــن المللــی طراحــی
شــد امــا حوادثــی در چنــد ســال گذشــته و بــه ویــژه
در ســال جــاری در خوزســتان رخ داد کــه مقابلــه بــا
هیچکــدام از آنهــا در شــبکه هــای مــا پیــش بینــی نشــده
بــود.
مدیرعامــل توانیــر تصریــح کــرد :بیــش از  ۹۳هــزار
زنجیــره مقــره در خوزســتان وجــود دارد کــه بایــد
نزدیــک بــه  ۳۰هــزار زنجیــره از ایــن تعــداد بــا مقــره
ســیلیکونی بــا رویــه اســتاندارد تعویــض شــود .ســابقه
ورود مقــره ســیلیکونی بــه صنعــت بــرق کمتــر از یــک
دهــه اســت.
کــردی بیــان کــرد :همچنیــن بایــد پوشــش جدیــد عایقی
بــرای  ۲۴پســت حســاس در خوزســتان اجــرا شــود کــه
در صــورت تزریــق نقدینگــی ،تــا قبــل از اردیبهشــت مــاه
ســال آینــده ایــن اقــدام اجرایــی خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :تعویــض نزدیــک بــه  ۳۰هــزار زنجیــره
مقــره ،پوشــش عایقــی بــرای  ۲۴پســت حســاس و
آســیب پذیــر و خریــد  ۱۵دســتگاه مقــره شــور بــرای
خوزســتان بــه اعتبــاری معــادل  ۱۰۰میلیــارد تومــان
نیــاز دارد کــه بــا دســتور وزیــر نیــرو ایــن اعتبــار تامیــن
خواهــد شــد تــا یــک کار ضربتــی و کوتــاه مــدت بــرای
مقابلــه بــا مشــکالت بــرق ناشــی از پدیــده هایــی نظیــر
گــرد و غبــار صــورت گیــرد و کارهــای میــان مــدت و
بلندمــدت نیــز بایــد در کنــار آن پیگیــری شــود.
سرمایهگذاری سه میلیارد دالری خارجی در
انرژیهای نو
وزیــر نیــرو اظهــار کــرد :طــی دو ســه هفتــه آینــده
نیــروگاه بــرق در اســتان اصفهــان بــا ظرفیــت ۲۰
مــگاوات بــه بهرهبــرداری میرســد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود چیتچیــان در حاشــیه
جلســه هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران ،اظهــار کــرد:
بیــش از ســه میلیــارد دالر بــرای ســرمایهگذاری در امــر
انرژیهــای نــو توســط خارجیهــا درخواســت شــده و
در وزارت اقتصــاد بــه ثبــت رســیده اســت .در چارچــوب
ایــن ســه میلیــارد دالر تاکنــون قــرارداد احــداث ۱۴۰۰
مــگاوات نیــروگاه توســط ســرمایهگذاران خارجــی بــا
ســازمان انرژیهــای نــو کــه تابــع وزارت نیروســت امضــا

و نهایــی شــده ســت.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :همیــن االن  ۷۰۰مگاوات
نیــروگاه تجدیدپذیــر فعــال هســتند و  ۴۰۰مــگاوات
قــرارداد هــم امضــا میشــود .تــا پایــان ســال هــم یــک
ســایت  ۵۰مگاواتــی بــادی هــم در اطــراف قزویــن بــه
بهرهبــرداری میرســد.
نیروگاههای برق ایران  CNGسوز میشوند
یــک مقــام مســئول بــا تشــریح جزئیــات طــرح گازرســانی
بــه برخــی از نیروگاههــای بــرق ایــران بــه روش ،CNG
گفــت :اجــرای اولیــن طــرح گازرســانی نیروگاههــا بــه
روش  CNGآغــاز شــده اســت.
ســعید مومنــی در گفتگــو بــا مهــر در تشــریح جزئیــات
طــرح گازرســانی بــه برخــی از نیروگاههــای بــرق ایــران
بــه روش  ،CNGگفــت :اجــرای اولیــن طــرح گازرســانی
بــه نیروگاههــا بــه روش  CNGدر نیــروگاه بــرق چابهــار
آغاز شــده اســت.
مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران بــا اعــام اینکــه
بــا اجــرای پــروژه گازرســانی بــه نیــروگاه چابهــار از طریــق
 CNGبــدون ســاخت خطــوط لولــه بــه طــور متوســط
روزانــه  ۲تــا  ۲.۵میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی تحویــل
ایــن واحــد نیروگاهــی در جنــوب شــرق ایــران خواهــد
شد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه در روش
گازرســانی بــه نیروگاههــا از مســیر  CNGگاز طبیعــی
پــس از فشــرده ســازی از طریــق تریلرهــا بــه ایســتگاههای
تغدیــه (ایســتگاههای گازی بــه اصطــاح مــادر و دختــر)
انجــام خواهــد شــد ،اظهــار داشــت :در ایــن روش جدیــد
در اطــراف نیروگاههــا مخــازن ویــزه ذخیــره ســازی گاز
پیــش بینــی شــده اســت.
مومنــی بــا اعــام اینکــه ایــن پــروژه بــا مشــارکت بخــش
خصوصــی و بــرای نخســتین بــار در صنعــت گاز ایــران
انجــام میشــود ،خاطرنشــان کــرد :بــا اســتفاده از
ایــن روش در کنــار تامیــن گاز نیروگاههــا در هزینــه
طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری از خطــوط لولــه گاز هــم
صرفهجویــی مالــی قابــل توجهــی حاصــل خواهــد شــد.
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــور هــم
پیشــتر در جلســه شــورای اقتصــاد بــا تاکیــد بــر اســتفاده
از روش  CNGبــه منظــور گازرســانی بــه مناطــق دور
افتــاده کشــور ،گفتــه اســت :ایــن روش فرصــت مناســبی

انـرژی

شماره شصت هشت  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و پنج

اســت تــا مــردم ایــن مناطــق از نعمــت گاز طبیعــی
برخــوردار شــوند.
کشف  6.5میلیارد بشکه نفت جدید در دولت
یازدهم
تهــران  -ایرنــا  -مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت
ایــران ضمــن تشــریح جزئیــات اکتشــافات جدیــد انــرژی
در کشــور گفــت :دولــت یازدهــم تاکنــون در دوره خــود
در مجمــوع  9میــدان گازی ،چهــار میــدان نفتــی و یــک
مخــزن نفتــی جدیــد بــا ظرفیــت  6.5میلیــارد بشــکه
نفــت درجــا و بیــش از  64میلیــارد فــوت مکعــب گاز
درجــا را اکتشــاف کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،ســیدصالح هنــدی
امــروز (دوشــنبه) در نشســت خبــری بــا تشــریح آخریــن
وضعیــت منابــع نفــت و گاز کشــور افــزود :مجمــوع ذخایر
نفــت و میعانــات کشــف شــده در طــول برنامــه پنجــم
توســعه  30میلیــارد بشــکه ذخایــر درجاســت کــه 4.7
میلیــارد بشــکه از آن قابــل اســتحصال اســت.
وی اضافــه کــرد :براســاس برنامــه پنجــم توســعه کــه
ســال  95نیــز بــه آن الحــاق شــد 11 ،میــدان گازی10 ،
میــدان نفتــی ،دو مخــزن جدیــد گازی و دو مخــزن نفتــی
نیــز کشــف شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد :چهــار میــدان نفتــی
پیــش تــر کشــف شــده بــود و چــاه هــای تحدیــدی
بــرای تعییــن مــرز نیــز انجــام شــد کــه افزایــش ظرفیــت
میــدان هــا را بــه دنبــال داشــت.
وی اضافــه کــرد :میــدان هــای پــاژن ،خارتنــگ ،چــارک،
یادمــان و ســپهر جنــوب غربــی از جملــه میــدان هــای
تــازه کشــف شــده نفــت و گاز کشــور محســوب مــی
شــوند.
کویت 114میلیارد دالر در بخش نفت
سرمایه گذاری میکند
نــزار العدســانی مدیــر عامــل شــرکت نفــت کویــت ،اعــام
کــرد :ایــن شــرکت انتظــار دارد در پنــج ســال آینــده 35
میلیــارد دینــار (معــادل  114میلیــارد و  ٨٠٠میلیــون
دالر) در پروژههــای نفتــی ســرمایهگذاری کنــد.
وزیر امور خارجه ونزوئال :صادرکنندگان نفت
برای تثبیت نهایی بازار نفت تالش میکنند
دلســی رودریگــز گومــز وزیــر امور خارجــه ونزوئــا ،گفت:
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صادرکننــدگان نفــت بــا پایبنــدی بــه توافق اخیر ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) ،میکوشــند بــازار
نفــت را تثبیــت کننــد و انتظــار مــیرود ایــن بــازار در
پــی توافــق کاهــش تولیــد بــه تــوازن برســد.
حرکت عربستان به سوی انرژیهای تجدیدپذیر
عربســتان ســعودی ،بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان،
قصــد دارد بــا اســتفاده از انــرژی هــای بــاد و خورشــید
تــا ســال  2023میــادی تأسیســات تولیــد  10گیــگاوات
انــرژی هــای تجدیدپذیــر ایجــاد کنــد کــه معــادل 80
هــزار بشــکه نفــت در روز اســت.
پیشبینی کاهش نرخ تورم در منطقه یورو
کمیســیون اروپــا پیــش بینــی کــرد نــرخ تــورم در منطقه
یــورو از  1.7درصــد در ســال  2017بــه  1.4درصــد در
ســال  2018برســد.
علــت ایــن امــر ،وجــود نشــانه هایــی از بــروز موانــع رشــد
قیمتهــای جهانــی نفــت و کاهــش تأثیــر هزینــه هــای
بــاالی انــرژی بــر اقتصــاد کشــورهای ایــن منطقــه ذکــر
شــده اســت.
شار بر بازار انرژی تنها با نفت باالی  60دالر
کاهش مییابد
مدیــر شــرکت خدمــات مالــی و بانکــداری ســنگاپور «او
ســی بــی ســی  »OCBCاعــام کــرد کــه قیمــت نفــت
بایــد از مــرز  60دالر فراتــر رود تــا فشــار بازپرداخــت وا م
هــای حــوزه نفــت و گاز کاهــش یابــد.
افزایش درآمد شرکت نوبل انرژی در سه ماه
چهارم 2016
تولیدکننــده نفــت و گاز آمریــکا «نوبــل انــرژی» ،اعــام
کــرد درآمــد ایــن شــرکت در ســه مــاه چهــارم ســال
 2016میــادی  20درصــد نســبت بــه زمــان مشــابه
ســال  2015افزایــش داشــته کــه علــت آن کاهــش 50
درصــدی هزینههــا و افزایــش قیمتهــای جهانــی نفــت
بــوده اســت .ایــن شــرکت ضــرر خــود را در ایــن دوره 90
درصــد کمتــر از ســال  2015اعــام کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حضــور «هيــات بلندپايــه ســوئدي در تهــران»؛ در روزهايــي
كــه رييسجمهــور جديــد امريــكا ،تــاش ميكنــد پرونــده
ايرانهراســي را بــار ديگــر در ســطح افــكار عمومــي
بينالمللــي فراگيــر كنــد و از تمــام ابزارهــاي ممكــن بــراي
تحقــق ايــن هــدف اســتفاده ميكنــد ،معانــي متفاوتــي را بــه
اذهــان عمومــي متبــادر ميكنــد .اينكــه دســتگاه ديپلماســي
دولــت يازدهــم بــدون توجــه بــه ايــن حاشيهســازيها
تــاش ميكنــد تــا سياسســت تنشزدايــي دولــت يازدهــم
را در مواجهــه بــا ســاير كشــورهاي جهــان پيگيــري كنــد و
اتفاقــا واكنــش كشــورهاي اروپايــي بــه حاشيهســازيهاي
ترامــپ كــه توســعه مناســبات بــا ايــران اســت در نــوع خــود
جالبتوجــه بــه نظــر ميرســد.
حســن روحانــي و اســتفان لوفــون نخســتوزير ســوئد كــه
جمعهشــب وارد تهــران شــده بــود ،صبــح روز گذشــته پــس از
اســتقبال رســمي توســط رييسجمهــوري ايــران وارد مذاكــره
شــدند .مذاكراتــي كــه نهايتــا منجــر بــه امضــاي 5تفاهمنامــه
مهــم در زمينههــاي «فنــاوري»« ،علــوم و تحقيقــات»« ،امــور
جادهيــي»« ،ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات» و «امــور زنــان
و خانــواده» ميــان ايــران و ســوئد در حضــور رييسجمهــوري
ايــران و نخســتوزير ســوئد شــد .روحانــي در ديــدار بــا
ش گروههــاي تنــدرو بــراي
هيــات عاليرتبــه ســوئدي از تــا 
بازكــردن دوبــاره پرونــده ايرانهراســي انتقــاد كــرد و اقدامــات
رژيمصهيونيســتي در منطقــه را بســيار تحريككننــده
دانســت ،ضمــن اينكــه از ضــرورت توســعه همكاريهــاي
بانكــي ايــران و ســوئد در فضــاي پســابرجام صحبــت كــرد.

انـرژی

شماره شصت هشت  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و پنج

ضرورت تقويت همكاريهاي بانكي و
مالي با اروپا

اثبــات رســانيد.روحانــي بــا اشــاره بــه اينكــه ظرفيتهــاي
فراوانــي بــراي توســعه روابــط ايــران و ســوئد وجــود دارد،
گفــت :بــاتوجــه بــه تجربــه ســوئد در زمينــه امنيــت
نيروگاههــاي هســتهيي و تجهيــزات ايمنــي نيروگاههــا و
همچنيــن مديريــت پســماند ،ايــن حــوزه ميتوانــد يكــي از
زمينههــاي همــكاري بيــن دو كشــور باشــد.
 وي همــكاري دو كشــور در بخشهــاي مختلــف از جملــه
توليــد دارو و تجهيــزاتپزشــكي ،صنعــت و فناوريهــاي
نويــن ،حملونقــل ،محيطزيســت ،انرژيهــاي تجديدپذيــر،
معــدن و فنــاورياطالعــات را از زمينههــاي مهــم همــكاري
بيــن دو كشــور عنــوان كــرد و گفــت :ايــران و ســوئد
ميتواننــد در تمــام ايــنحوزههــا همكاريهــاي دوجانبــه
و مشــتركي داشــته باشــند و در ايــران ايــن آمادگــي وجــود
برجام؛ الگويي براي همكاريهاي مشترك
دارد تــا بهعنــوان هــابمنطقهيــي در زمينــه صنعــت و
رييسجمهــوري بــا بيــان اينكــه تهــران و اســتكهلم از تكنولوژيهــاي مختلــف ،بــا ســرمايهگذاريهاي مشــترك
روابــط تاريخــي و ديرينــه مثبتــي برخــوردار هســتند ،اظهــار بتوانيــم محصــوالت مشــتركيرا توليــد و در منطقــه و جهــان
داشــت« :ايــن ســفر در شــرايطيانجــام ميشــود كــه توافــق عرضــه كنيــم.
هســتهيي انجــام و تحريمهــا برداشــته شــده و شــرايط نيــز
بــراي توســعه روابــط اقتصــادي دوكشــور بيــش از گذشــته ضرورت تقويت همكاريهاي بانكي و مالي
آمــاده اســت و بــدون ترديــد ايــن ســفر ميتوانــد نقطــه رييسجمهــوري همچنيــن ضــرورت تقويــت همكاريهــاي
عطفــي در روابــط دو كشورباشــد».
بانكــي و مالــي را مــورد تاكيــد قــرار داد و گفــت :بــراي
و
ايــران
رتبــه
ي
عال
هــاي
رييسجمهــوري در نشســت هيات
اينكــه بتوانيــم همــه ظرفيتهــاي همــكاري را فعــال كنيــم،
ســوئد گفــت :توافــق هســتهيي بيــن ايــران و 6قــدرت بــزرگ نيازمنــد ،توســعه و تســهيل هــر چــه بيشــتر روابــط بانكــي
ايــن واقعيــت را روشــن كــرد كــهكشــورمان در زمينــه مســائل هســتيم.روحانــي خاطرنشــان كــرد :ايــران و اروپــا ميتواننــد
مهــم بينالمللــي داراي شــفافيت اســت و همچنيــن صداقــت همــكاري گســتردهيي در حــوزه انــرژي داشــته باشــند و از
و صلحآميــز بــودن فعاليتهــاي هســتهيي ايــران را بــه لحــاظ ترانزيتــي نيــز ميتوانيــم مســير جنــوب بــه شــمال

10

رييسجمهــوري همچنيــن بــه شــرايط و وضعيــت ســوريه
اشــاره كــرد و گفــت :امــروز همــه بايــد مراقبــت كنيــم تــا
آتشبســي كــه در ســوريه بــه وجــود آمــده ،پايــدار بمانــد و
در كنــار آن ،مذاكــره بيــن معارضيــن و دولــت ســوريه ادامــه
يابــد ،ضمــن اينكــه بايــد بــا تروريســتها يعنــي داعــش و
النصــره مبــارزه و مقابلــه كــرد و چنانچــه ايــن ســه موضــوع در
كنــار هــم رعايــت شــود ،در آينــده شــاهد شــرايط جديــدي
در ســوريه خواهيــم بــود.
روحانــي همچنيــن بــه موضــوع يمــن ،اشــاره كــرد و گفــت:
وضعيــت مــردم يمــن بســيار خطرنــاك اســت وهمــه بايــد
كمــك كننــد تــا ضمــن برقــراري آتشبــس و توقــف حمــات،
مذاكــرات يمني-يمنــي برگــزار شــود .رييسجمهــوري
همچنيــن اقدامــات رژيمصهيونيســتي در منطقــه را بســيار
تحريككننــده دانســت و گفــت :در زمينــه مســالهفلســطين
را بــراي ســوئد تســهيل كــرده و اروپــاي شــرقيو شــمالي را همــه بايــد بهعنــوان يــك مســووليت بــزرگ درك كنيــم كــه
بــه دريــاي عمــان و شــرق آســيا متصــل كنيــم .لــذا دو كشــور اعمــال و رفتــار رژيمصهيونيســتي يكــي ازريش ـههاي اصلــي
ميتواننــد از لحــاظ ترانزيتــي ســرمايهگذاري وطرحهــاي ايجــاد ناامنــي و تنــش در منطقــه و خاورميانــه اســت.
جديــدي بــا مشــاركت يكديگــر اجــرا كننــد.
رييسجمهــوري در ادامــه بــا اشــاره بــه مســائل منطقهيــي ،اولويت سوئداجراي كامل برجام است
بــه حضــور ســوئد در جمــع اعضــاي غيردايــم شــوراي امنيــت اســتفان لوفــون نخســتوزير ســوئد نيــز در ايــن نشســت
ســازمان ملــل اشــاره كــرد و گفــت :امــروز در منطقــه بــا اشــاره بــه اينكــه نخســتين نخس ـتوزير كشــورش اســت
خاورميانــه شــاهد مشــكالت و درگيريهــاي فراوانــي بيــن كــهدر چارچــوب ديــدار دوجانبــه بــه ايــران ســفر ميكنــد،
كشــورها هســتيم و بــا توجــه بــه ديدگاههــاي ســوئد در گفــت :امــروز بــه ايــران آمدهايــم تــا گفتوگوهــاي عميــق
زمينــه چندجانبهگرايــي و ميانــهروي و عضويــتغيردايــم و جامعــيرا بــراي تقويــت روابــط دوجانبــه و توســعه ثبــات
ايــن كشــور در شــوراي امنيــت ســازمان ملــل ،اميدواريــم انجــام دهيــم .خواهــان افزايــش ســطح مناســبات تجــاري بــا
شــوراي امنيــت بتوانــد نقــش خــود را در ايجــاد صلــحو ثبــات تهــران بــه پيــش از زمــان تحريمهــا هســتيم و بــه هميــن
دليــل هيــات نســبتا بــزرگ اقتصــادي و سياســي را بــه همــراه
در منطقــه بــه خوبيايفــا كنــد.
روحانــي تصريــح كــرد :هــدف اصلــي جمهــوري اســامي خــودبــه تهــران آوردهام.
ايــران ،ايجــاد ثبــات و امنيــت درسراســر منطقــه اســت و نخس ـتوزير ســوئد بــا اســتقبال و اعــام آمادگــي كشــورش
بــراي امنيــت همســايگان خــود اهميــت بســيار زيــادي قائــل بــراي توســعه و افزايــش همــكاري در تمــام زمينههــا بيــن
هســتيم و بــه هميــن دليــلكشــورهايي كــه در مبــارزه بــا دو كشــور ،گفــت :در حــوزه مالــي و بانكــي نيــز بهدنبــال
تروريســم از ايــران درخواســت كمــك كردهانــد ،بيدرنــگ راهحلهــاي متنــوع هســتيم و از تمــام اقدامــات ارتباطــي
بــه آنهــا كمــك كردهايــم .وي تروريســم را مهمتريــن بانكهــاي خــود در ايــن زمينــه حمايــت ميكنيــم.لوفــون
مشــكل و معضــل منطقــه دانســت و گفــت :نخســتين گام در همچنيــن ضــرورت تعهــد دو طــرف بــه اجــراي كامــل برجــام
مبــارزه بــا تروريســمخشــكاندن افــكاري اســت كــه تروريســت را مــورد تاكيــد قــرار داد و گفــت :اولويــت ســوئداجــراي
را پــرورش ميدهنــد و ســپس بايــد بــه كشــورهايي كــه كامــل برجــام اســت و از عمــل كــردن دوطــرف بــه تعهــدات
تروريسـتهادر آنهــا فعــال هســتند ،كمــك شــود تــا بتواننــد خــود حمايــت ميكنيــم و روزگذشــته نيــز خانــمموگرينــي
بــا تروريســم مقابلــه كننــد و در گام بعــدي بايــد در ايــن بــه امريــكا ســفر كــرد تــا ايــن پيــام را بــه طــرف امريكايــي
كشــورهاشــرايطي فراهــم كــرد كــه همــه اقــوام و گروههــا برســاند ،چراكــه بهدنبــال اطمينــان از عمــل كــردنطرفيــن
بــه تعهــدات خــود هســتيم.
بتواننــد در حكومــت آن كشــور مشــاركت داشتهباشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضاي  6سند همكاري ميان
ايران و مجارستان

در كميســيون مشــترك اقتصــادي ايــران و مجارســتان كــه
بــا حضــور علــي طيبنيــا ،وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي
كشــورمان در بوداپســت برگــزار شــد  6ســند همــكاري در
زمينههــاي اقتصــادي ،فرهنگــي و ورزشــي ميــان دو كشــور
بــه امضــا رســيد.
بــه گزارش«تعــادل» و بــه نقــل از شــادا ،كميســيون مشــترك
اقتصــادي ايــران و مجارســتان پــس از 23ســال در شــهر
بوداپســت ،پايتخــت مجارســتان برگــزار شــد .در پايــان ايــن
نشســت اقتصــادي دكتــر طيبنيــا ،وزيــر امــور اقتصــادي و
دارايــي ايــران و پيتــر ســارتو ،وزيــر امــور خارجــه و تجــارت
مجارســتان و مســوول مجــاري برگــزاري كميســيون مشــترك
اقتصــادي در يــك كنفرانــس مشــترك مطبوعاتــي ضمــن
تشــريح اقدامــات و گفتوگوهــاي انجــام شــده بــه ســواالت
خبرنــگاران رســانههاي ارتبــاط جمعــي پاســخ دادنــد.
وزيــر امــور خارجــه مجارســتان در ايــن كنفرانــس مطبوعاتــي
بــا اشــاره بــه لــزوم افزايــش همكاريهــاي اقتصــادي و
تجــاري ميــان دو كشــور اظهــار كــرد :بانــك توســعه صــادرات
مجارســتان(اگزيم بانــك) بــراي افزايــش مبــادالت تجــاري
بيــن دو كشــور يــك خــط اعتبــاري  85ميليــون يورويــي را
بــه ايــران اختصــاص داده كــه ميتوانــد در اجــراي پروژههــاي
اقتصــادي مشــترك مــورد اســتفاده قــرار گيــرد .وي ضمــن
تاكيــد بــر حمايــت از ســرمايهگذاريهاي دو كشــور در
كشــورهاي يكديگــر افــزود :مذاكــرات اوليــه بــراي حمايــت از
ســرمايهگذاريهاي دو كشــور انجــام شــده اســت .بيشــك
بــا برطــرف شــدن برخــي مشــكالت موجــود بــر ســر راه
همكاريهــاي اقتصــادي بــه زودي شــاهد افزايــش مبــادالت
تجــاري بيــن ايــران و مجارســتان خواهيــم بــود كــه منافــع دو
ملــت را در پــي خواهــد داشــت.
طيبنيــا نيــز در ايــن همايــش مشــترك خبــري ضمــن
تشــكر از مهماننــوازي مجارســتان و تالشهــاي ايــن كشــور
بــراي برگــزاري موفــق كميســيون مشــترك اقتصــادي اظهــار
كــرد :بــا توجــه بــه ظرفيتهــا و پتانســيلهاي موجــود بــراي
گســترش همكاريهــاي اقتصــادي و تجــاري ،توافــق شــد تــا
حجــم مبــادالت تجــاري ميــان دو كشــور افزايــش يابــد.
وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي جمهــوري اســامي ايــران

انـرژی

شماره شصت هشت  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و پنج

بــا اشــاره بــه اهميــت موقعيــت جغرافيايــي مجارســتان در
اروپــاي مركــزي ادامــه داد :جمهــوري اســامي ايــران از
مجارســتان بــه عنــوان پايگاهــي بــراي افزايــش همكاريهــاي
اقتصــادي خــود بــا اروپــا اســتفاده خواهــد كــرد .در
جريــان برگــزاري كميســيون مشــترك اقتصــادي ايــران و
مجارســتان كــه در محــل وزارت امــور خارجــه ايــن كشــور
برگــزار شــد عــاوه بــر ســند اصلــي كميســيون مشــترك
اقتصــادي ،چنديــن يادداشــت تفاهــم و قــرارداد همــكاري
نيــز ازجملــه در بخشهــاي گردشــگري ،ورزشــي ،حمــل و
نقــل و خدمــات شــهري ،ميــراث فرهنگــي بــه امضــا رســيد.
وزيــر امــور اقتصــاد و دارايــي ايــران و وزيــر امــور خارجــه و
تجــارت مجارســتان همچنيــن شــامگاه سهشــنبه بــا حضــور
در يــك همايــش اقتصــادي كــه توســط خانــه ملــي تجــارت
مجارســتان برگــزار شــد ،حضــور يافتــه و بــه ايــراد ســخنراني
پرداختنــد .در ايــن نشســت فرصتهــاي ســرمايهگذاري
در ايــران و افزايــش فعاليتهــاي شــركتهاي اقتصــادي
مجارســتان در ايــران مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

جملــه مــی تــوان بــه راه انــدازی خــط کشــتیرانی بندرعبــاس
و خصــب عمــان از حــدود ســال پیــش اشــاره کــرد.
ســال گذشــته ســعید بــن صالــح الکیومــی ،رئیــس اتــاق
بازرگانــی عمــان کــه در راس گروهــی از فعــاالن اقتصــادی
و بازرگانــی ایــن کشــور بــه ایــران آمــده بــود ،گفــت «:بایــد
روابــط اقتصــادی دو کشــور بایــد ماننــد روابــط سیاســی شــان
گــرم ،پرحجــم و پررونــق باشــد و دوســتان در یــک بــازی
بــرد ـ بــرد از ظرفیــت هــای یکدیگــر بهــره ببرنــد .هــدف
اصلــی مــا گســترش روابــط تجــاری و اقتصــادی اســت .ایــن
کــه مــا بتوانیــم راحــت تــر بــا ایــران رابطــه داشــته باشــیم و
همچنیــن ایــران بــا کشــور عمــان .فعالســازی حرکــت واردات
و صــادرات از طریــق بنــدر شــناص در عمــان و نیــز فعــال
کــردن نقــش شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران عمانــی و ایرانــی
از دیگــر برنامــه هــای ماســت کــه زمینــه را برای ســفر بیشــتر
هیــات هــای تجــاری میــان دو کشــور فراهــم خواهــد کــرد.
همچنیــن طــرح اعطــای ویزاهــای چنــد منظــوره ســه ماهــه
بــرای ســفر تاجــران ایرانــی بــه عمــان بــرای تقویــت و افزایش
ســطح مبــادالت تجــاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و
طــرح تاســیس دفتــر اتــاق بازرگانــی عمــان در تهــران نیــز از
دیگــر برنامــه هــای عمــان بــرای افزایــش تبــادل تجــاری بیــن
دو کشــور اســت.

ا رئیس جمهور به عمان سفر کرد
یــران و عمــان روابــط سیاســی و دیپلماتیــک قــوی و عمیقــی
دارنــد و شــاید ســفر رئیــس جمهــور بــه عمــان فرصــت
مناســبی بــرای گــرم شــدن روابــط اقتصــادی دو کشــور هــم
باشــد .کشــور عمــان در منطقــه خلیــج فــارس مهــم تریــن
شــریک و هــم پیمــان کشــورمان از نظــر سیاســی محســوب
مــی شــود و بــه اعتقــاد کارشناســان ایــن شــرایط مــی توانــد
فرصــت مناســبی را بــرای توســعه همــکاری هــای مشــترک
اقتصــادی و بازرگانــی فراهــم کنــد .بــه اعتقــاد کارشناســان
شــرکت هــای ایرانــی و عمانــی در زمینــه هــای مختلــف
تجــاری ماننــد تجهیــزات نفــت و گاز ،الکترونیــک و کامپیوتــر،
بانکــی و ســرمایه گــذاری ،مشــاوره ،ســاختمانی و حمــل و نقل
مــی تواننــد همــکاری هــای مشــترکی داشــته باشــند و حتــی
تاجایــی روابــط اقتصادیشــان را توســعه دهنــد کــه عمــان
نقــش کنونــی امــارات را بــرای تجــار و فعــاالن اقتصــادی
ایــران بــازی کنــد .البتــه در ایــن بیــن و بعــد از روی کار
آمــدن دولــت یازدهــم قــدم هــای اجرایــی بــرای توســعه روابط
اقتصــادی بیــن ایــران و عمــان برداشــته شــده اســت کــه از آن

تجارت بین ایران و عمان
چندمــاه پیــش وزیــر صنایــع و تجــارت عمــان در حاشــیه
برگــزاری نمایشــگاه انفــرادی توانمنــدی هــای ایــران در عمان
دربــاره حجــم تجــارت بیــن دو کشــور گفــت میــزان تبــادالت
تجــاری میــان عمــان و ایــران در اکتبــر  ،2016تقریبــا بــه 1
میلیــارد دالر رســیده اســت .وی افــزور کــه ایــن میــزان در
ســال  ،2015برابــر بــا 560میلیــون دالر بــوده اســت.
عمــده تريــن اقــام صادراتــي ايــران بــه عمــان شــامل انــواع
ميــوه و ســبزيجات ،مــس خــام  ،قيروآســفالت ،ميلگــرد،
موادغذايــي  ،ســيمان  ،كلينكــر مــی شــود .عمــان بيــش از
نــود درصــد ازموادغذايــي خــود را از خــارج ازكشــور تاميــن
مــي کنــد کــه ایــن مــی توانــد فرصــت مناســبی بــرای خضــور
ایــران در ایــن بــازار باشــد .از طــرف دیگــر مهــم تریــن
کاالهــای صادراتــی از عمــان بــه ایــران شــامل انــواع خــودرو
ســواري و توريســتي ،عطــر ،لــوازم آرايــش ،انــواع البســه مــی
شــود کــه بــه صــورت صــادرات مجــدد از ایــن کشــور بــه
ایــران مــی آیــد
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آمادگی ایران در حوزههای
اکتشاف نفت و ساخت نیروگاه
در کوبا

وزیــر بهداشــت در زمینــه همــکاری در خصــوص اکتشــاف نفــت
بــا کوبــا گفــت :مــا آمــاده همــکاری در ایــن زمینــه هســتیم
و کارشناســان کوبایــی میتواننــد بــا حضــور در ایــران از
تجهیــزات  ،امکانــات و میادیــن نفتــی مــا بازدیــد کننــد.
هاشــمی همچنیــن در خصــوص تولیــد بــرق نیــز گفــت :از
آنجایــی کــه ایــران تجهیــزات نیروگاهــی را در شــرکت مپنــا
میســازد و بــه  ۳۶کشــور دنیــا صــادر میکنــد ایــن امــکان
وجــود دارد کــه در ســاخت و تجهیــز نیــروگاه و فنــاوری هــا
مرتبــط نیــز بــا کوبــا همــکاری مشــترک داشــته باشــیم.
هاشــمی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در تفاهــم نامــهای کــه در
کمیســیون مشــترک امضــا خواهــد شــد بنــدی نیــز بــرای
فــروش نیــروگاه پیــش بینــی شــده اســت ،افــزود :پیشــنهاد
میکنــم کــه در ســفر کارشناســان وزارت انــرژی کوبــا فرصتــی
بــرای همــکاری نفتــی ایــران و برگــزاری جلســات بــا اتــاق
بازرگانــی در زمینــه ســرمایه گــذاری فراهــم شــود.
وزیــر بهداشــت در ادامــه از  58ســال ایســتادگی کوبــا و پایداری
در اصــول انقالبــی خــود تقدیــر کــرد و گفــت :بعــد از انتخابــات
ریاســت جمهــوری امریــکا و روی کار آمــدن رئیــس جمهــور
جدیــد ،شــکاف هــای اجتماعــی ایجــاد شــده اســت و ایــن
شــکاف هــا بیشــتر خواهــد شــد ولــی آینــده از آن ملتهاســت.
بنابــر اعــام وبدا ،وزیــر انــرژی کوبــا نیــز در ایــن دیــدار بــا
بیــان ایــن کــه در حــوزه صنعــت نفــت میتوانیــم بــا ایــران
همــکاری داشــته باشــیم کــه ایــن همــکاری بــه نفــع هــر دو
کشــور اســت ،افــزود :یکــی از موضوعاتــی کــه بــرای مــا اهمیــت
دارد شناســایی حــوزه هــای نفتــی بویــژه در خلیــج مکزیــک
اســت کــه ایــران میتوانــد در اکتشــافات نفــت در خلیــج
مکزیــک کــه درحــال حاضــر امریکایــی هــا و مکزیکــی هــا از
ایــن میادیــن مشــترک برداشــت میشــود
وزیــر انــرژی کوبــا ضمــن بیــان ایــن کــه در کوبــا بدنبــال
تولیــد  600مــگاوات انــرژی بــادی و همینطــور ســاخت
نیروگاههــای جدیــد هســتیم ،افــزود :از آنجایــی کــه در آینــده
مشــکل جــدی بــرق داریــم ،لــذا میتوانیــم در ایــن خصــوص
نیــز از تجهیــزات و فناوریهــای ایــران در ســاخت نیروگاههــا
و اســتفاده از انــرژی بــاد بــرای تولیــد بــرق اســتفاده کنیــم.
کننــد ،بــا کوبــا همــکاری کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیریت 30هزار
مگاوات برق با نصب
450هزار کنتور هوشمند
میسر است

امــروزه مــا در حوزههــاي امنيتــي عــراق بــا مشــاركت
kckc
ايــن كشــور تصميمســاز و تصميمگيــر هســتيم امــا در
حوزههــاي اقتصــادي ،چالشهــاي زيــادي داريــم .در
هميــن راســتا ،ســتاد توســعه روابــط اقتصــادي ايــران و
عــراق اتــاق فكــري تشــكيل داده و بــه ايــن نتيجه رســيده
كــه در  6كميتــه نفــت و انــرژي ،گردشــگري ،صنعــت و
معــدن و تجــارت ،كشــاورزي ،امــور بانكــي ،ســامت و
خدمــات فني-مهندســي ،افزايــش تعامــل دو كشــور
را پيگيــري كنــد .مشــاور معــاون اول رييسجمهــور
در امــور عــراق در هميــن زمينــه گفــت :اگــر مســائل
امنيتــي عــراق حــل و موصــل آزاد شــود ،روي پروژههــاي
اقتصــادي ايــن كشــور جنــگ اقتصــادي آغــاز ميشــود.
ســعيد اوحــدي افــزود :ايــران در مســائل سياســي عــراق
صاحبنظــر اســت و نفــوذ بااليــي در ايــن كشــور دارد و
لــذا مســائل راهبــردي امنيتــي عــراق كــه بســيار پيچيــده
اســت بايــد بــه درســتي تحليــل شــود .وي بــا بيــان اينكه
امــروزه در حــوزه خدمــات فني-مهندســي در عــراق بــه
بنبســت مطلــق رســيدهايم ،گفــت :يكميليــاد و 300
ميليــون دالر ســقف قراردادهــاي مــا در جنــوب عــراق
اســت كــه دولــت مركــزي در آن اســت و همچنيــن
 600ميليــون دالر قــرارداد در اقليــم كردســتان داريــم.

«هــادی مدقــق» در گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنا
افــزود :نخســتین گام در پیــاده ســازی شــبکه هوشــمند
بــرق ،راه انــدازی سیســتم انــدازه گیــری هوشــمند «آ.ام.
آی» ( )AMIو نصــب کنتورهــای هوشــمند اســت.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،براســاس الــزام قانونــی مــاده 47
قانــون اصــاح الگــوی مصــرف و همچنیــن قانــون برنامــه
پنجــم توســعه کشــور ،ایــن مرحلــه از هوشمندســازی
شــبکه بــرق کشــور در قالــب طــرح ملــی «فهــام» آغــاز
شــده و پــس از مطالعــات امــکان ســنجی ،طراحــی
سیســتم و اجــرای طــرح هــای نمونــه (پایلــوت) ،اکنــون
بــا اولویــت مشــترکان پرمصــرف (دیمانــدی) و چــاه هــای
کشــاورزی در سراســر کشــور در حــال اجراســت.
وی اضافــه کــرد :تاکنــون  14هــزار مشــترک در قالــب
طــرح هــای آزمایشــی و  78هــزار مشــترک بــزرگ شــامل
 10هــزار مشــترک چــاه هــای کشــاورزی بــا مجمــوع بــار
بیــش از پنــج هــزار مــگاوات بــه ایــن ســامانه مجهــز شــده
انــد.

ايران در بنبست
صادرات خدمات
فني -مهندسي
به عراق
مشــاور معــاون اول رييسجمهــور در امــور عــراق بــا
بيــان اينكــه پرداخــت تســهيالت 200ميليــون دالري بــه
عنــوان مســكني بــراي شــركتهاي طلبــكار در عــراق
اســت ،گفــت :بســياري از پيمانكارهــا نتوانســتند طلــب
خــود را بابــت خدمــات فني-مهندســي كــه انجــام دادهانــد،
دريافــت كننــد .اوحــدي همچنيــن بــا بيــان اينكــه ظرفيــت
مناســبي بــراي صــادرات لبنيــات در عــراق وجــود دارد،

انـرژی
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مدقــق ادامــه داد :پیــش بینــی مــی شــود بــا کامــل شــدن
ایــن مرحلــه از طــرح فهــام و نصــب  450هــزار کنتــور
هوشــمند مشــترکان بــزرگ و چــاه هــای کشــاورزی ،افــزون
بــر  30هــزار مــگاوات از بــار مصرفــی کــه نزدیــک بــه نیمــی
از حداکثــر بــار شــبکه اســت ،رویــت پذیــر و قابــل مدیریــت
شــده و امــکان پیــک ســایی و مدیریــت بــار نزدیــک بــه
ســه مــگاوات از اوج مصــرف (پیــک بــار) شــبکه سراســری
فراهــم شــود.
معــاون سیســتم هــای انــدازه گیــری و شــبکه هوشــمند
ســابا اضافــه کــرد :در مرحلــه بعــد ،طبــق الــزام قانونــی
همــه مشــترکان آب و بــرق سراســر کشــور بــا مشــارکت و
ســرمایه گــذاری بخــش غیردولتــی بــه ایــن ســامانه مجهــز
مــی شــوند.
وی گفــت :تاکنــون در زمینــه روش هــای ســرمایه گــذاری
و تامیــن مالــی ایــن مرحلــه از طــرح مطالعــات گســترده ای
انجــام شــده اســت و مذاکــره بــا ســرمایه گــذاران داخلــی و
خارجــی ادامــه دارد.

وی تاکیــد کــرد طــرح اپراتــور هوشــمند انــدازه گیــری
بــا همیــن هــدف تدویــن شــده اســت و ادامــه داد :ارزش
افــزوده بــاال و بازگشــت مناســب ســرمایه ایــن طــرح،
ســرمایه گــذاران بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
را بــه ســرمایه گــذاری در ایــن طــرح ملــی عالقــه منــد
کــرده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،فهــام بخــش نخســت هوشمندســازی
شــبکه بــرق کشــور اســت کــه در آن از فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات (آی.ســی.تی) بــرای بهــره بــرداری
بهتــر از شــبکه بــرق اســتفاده و امــکان ارتبــاط دوســویه
بــا مشــترکان فراهــم مــی شــود.
بــه گفتــه قائــم مقــام وزیــر نیــرو کــه طــرح فهــام را
در شــهریور  1394کلیــد زد ،ایــن طــرح در چارچــوب
اقتصــاد مقاومتــی طراحــی و اجــرا مــی شــود و زمینــه
ارتقــای بهــره وری ،کاهــش تلفــات بــرق و فراهــم ســازی
زمینــه توانمنــدی هــای داخلــی را بــرای صــادرات
خدمــات بــه خــارج کشــور مهیــا مــی کنــد.

اظهــار داشــت :ســاالنه 500ميليــون دالر محصــوالت لبنــي
ايــران بــه عــراق صــادر ميشــود امــا بايــد درنظــر داشــت
كــه تعــدد شــركتهاي ايرانــي در ايــن بــازار بــه اعتبــار مــا
لطمــه وارد كــرده اســت .وي افــزود 320 :شــركت لبنــي
بــه موضــوع صــادرات لبنيــات بــه عــراق مشــغول هســتند
امــا فعاليــت حاصــل برخــي از ايــن شــركتها باعــث شــده
ت مــا در ايــن كشــور زيــر ســوال بــرود.
كــه هويــت لبنيــا 
مشــاور معــاون اول رييسجمهــور بــا اشــاره بــه اينكــه در
حمــل و نقــل بــه عــراق بــا مشــكل روبـهرو هســتيم ،گفــت:
بــراي حمــل و نقــل كاال بــه ايــن كشــور بهتــر اســت بــا
مشــاركت خــود عراقيهــا ايــن كار انجــام شــود.
از ســوي ديگــر ،رييــس اتــاق مشــترك بازرگانــي ايــران
و عــراق ،بــا اشــاره بــه ســرمايهگذاري فرانســويها در
صنعــت ســيمان عــراق ،گفــت :عــراق بهدنبــال خودكفايــي
و توســعه صنايــع خــود اســت كــه ايــران نيــز بــراي حضــور
مســتمر در ايــن كشــور بايــد ســرمايهگذاريهاي مشــترك
داشــته باشــد .يحيــي آلاســحاق اظهــار كــرد :بــا رفــع
مشــكالت امنيتــي و ناامنيهــاي موجــود در كشــور عــراق
وضعيــت اميدواركنندهيــي در حــال ايجــاد اســت ،براســاس
آخريــن آمــار عــراق بعــد از چيــن و امــارات ســومين طــرف
تجــاري ايــران بــه حســاب ميآيــد كــه اگــر وضعيــت

تجــاري بــا ايــن كشــور ســاماندهي شــود حداقــل ايــن
بــازار در  10تــا 15ســال آتــي يكــي از بازارهــاي مهــم
خدمــات فنــي -مهندســي بــراي مــا ميشــود .وي
همچنيــن تاكيــد كــرد :ســيمان ازجملــه اقــام عمــده
صادراتــي مــا بــه كشــور عــراق بــود بهطوريكــه واحــد
ســيمان ايــام بــه ايــن منظــور ايجــاد شــد امــا در حــال
حاضــر بــا توجــه بــه طرحهــاي حمايتــي عــراق از صنعــت
و توليــد ســيمان در كشــور خــود صــادرات ســيمان مــا به
ايــن كشــور متوقــف شــده اســت .رييــس اتــاق مشــترك
بازرگانــي ايــران و عــراق در ادامــه گفــت :وزيــر صنايــع
عــراق اعــام كــرده كــه 70درصــد از واحدهــاي صنعتــي
نيمهفعــال ايــن كشــور آمــاده مشــاركت هســتند كــه مــا
ميتوانيــم بــا بررســي ايــن واحدهــا ســرمايهگذاريهاي
مناســبي در ايــن كشــور داشــته باشــيم .وي بــا اشــاره بــه
مشــكالت پيــش روي حمــل و نقــل كاال بــه عــراق تاكيــد
كــرد :شــركتهاي حمــل و نقــل كاال در ايــن كشــور
وجــود دارد كــه آمــاده همــكاري و حتــي ســرمايهگذاري
مشــترك بــا ايــران اســت كــه در صــورت تحقــق ايــن امــر
ميتوانيــم بســياري از مشــكالتي كــه امــروز بــراي حمــل
مســتقيم كاال بــه ايــن كشــور را داريــم برطــرف كنيــم.
منبع  :تعادل

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضای تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و سازمان
محیط زیست

شرط همکاری آب و
برقی ایران با سوئد
وزیــر نیــرو ،شــرط همــکاری ایــران بــا
شــرکتهای ســوئدی را انتقــال دانــش و فنــاوری
اعــام کــرد و گفــت :صنایــع آب و بــرق ایــران،
بــازار فــروش کاال و اجنــاس ســوئدی نیســت.
بــهگــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
حمیــد چیتچیــان در نشســت مشــترک بــا «آن لینــد»،
وزیــر امــور اروپــا و تجــارت خارجــی ســوئد بــا اشــاره
بــه ســابقه روابــط دو کشــور ،اظهــار داشــت :حضــور
شــرکتهای ســوئدی و نخســت وزیــر ایــن کشــور در
ایــران ،نشــان از عــزم دو کشــور بــرای ارتقــای ســطح
روابــط اقتصــادی و سیاســی دارد.
وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه ایــران در طــول ســالهای
گذشــته ،روابــط خوبــی در زمینــه توســعه صنعــت آب و
بــرق بــا کشــور ســوئد داشــته اســت ،تصریــح کــرد :یکــی
از عوامــل موفقیــت شــرکتهای ســوئدی در ایــران ،ایــن
اســت کــه ایــن شــرکتها بــه صــورت طوالنــی مــدت بــه
روابــط دو کشــور نــگاه میکننــد.
ایــن عضــو کابینــه یازدهــم افــزود :بنابرایــن شــرکتهای
ســوئدی نبایــد صرف ـاً بهدنبــال فــروش اجنــاس خــود بــه
شــرکتهای ایرانــی باشــند ،بلکــه بایــد توجــه داشــته
باشــند کــه ایــران نیــز دارای قابلیتهــای فراوانــی در
حــوزه صنعــت اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف از توســعه روابــط بــا ســوئد،
دســتیابی بــه جدیدتریــن تکنولوژیهــای ایــن کشــور در
صنعــت آب و بــرق اســت و شــرکتهای ســوئدی بــا پیــدا
کــردن شــریک تجــاری مناســب در ایــران ،زمینــه ســاز
توســعه روابــط دو کشــور بــا یکدیگــر شــوند ،یــادآور شــد:
انتقــال تکنولــوژی و فنــاوری ســاخت آنهــا بــرای وزارت
نیــرو بســیار مهــم بــوده و شــرکتهای ســوئدی بایــد
توجــه داشــته باشــند کــه ایــران صرفــاً مصــرف کننــده
محصــوالت نهایــی آنهــا نیســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،ایــران بــازار بســیار بــزرگ
بــا بیــش از  ۳۳میلیــون مشــترک اســت و مســلماً پیــش

انـرژی

شماره شصت هشت  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و پنج

شــرط توســعه همــکاری میــان دو کشــور فراهــم کــردن
شــرایط ســرمایه گــذاری و تأمیــن مالــی پروژههــا
اســت.
چیــت چیــان بــا اشــاره بــه روابــط شــرکت مدیریــت
شــبکه ایــران بــا شــرکت  ABBســوئد ،بیــان کــرد:
دو شــرکت در زمینــه توســعه و تجهیــز سیســتم
دیســپاچینگ بــا همدیگــر همکاریهــای جدیــد دارنــد
و هــر چــه زودتــر ایــن شــرکت ســوئدی بایــد تعهــدات
خــود بــرای تجهیــز سیســتم دیســپاچینگ در ایــران را
اجــرا کنــد.
وزیــر نیــرو ،ادامــه داد :هوشمندســازی شــبکه و اســتقرار
سیســتمهای انــدازه گیــری بــرای وزارت نیــرو بســیار
مهــم بــوده و ایــن امــر میتوانــد یکــی از زمینههــای
بســیار مهــم بــرای توســعه همکاریهــای دو کشــور
باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد نیروگاههــای زبالــه ســوز و
توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر هــم میتوانــد از جملــه
زمینههــای بســیار مهــم دیگــر جهــت توســعه ســطح
روابــط دو کشــور باشــد ،گفــت :شــرکتهای ســوئدی
در زمینههــای تحقیقاتــی و پژوهشــی همکاریهــای
خوبــی بــا ایــران داشــتهاند و امیدواریــم بتوانیــم ســطح
ایــن نــوع همکاریهــا را نیــز گســترش دهیــم.
آن لینــد ،وزیــر امــور اروپــا و تجــارت خارجــی ســوئد
هــم بــا اشــاره بــه روابــط طوالنــی دو کشــور در ســاالنه
گذشــته اظهــار داشــت :ســوئد تــا ســال  ۲۰۴۰تقریب ـاً
 ۱۰۰درصــد انــرژی خــود را از انرژیهــای تجدیدپذیــر
و پــاک تولیــد کنیــم و در ایــن زمینــه تجربیــات خوبــی
کســب کردهایــم کــه میتوانیــم آنهــا را در اختیــار
ایــران قــرار دهیــم.

ســیامین نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران بــه موضــوع بــازار نفــت و
چشــمانداز آن اختصــاص یافــت .در ایــن نشســت
کــه بــا حضــور معــاون امــور بینالملــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران برگــزار شــد ،پــس از آنکــه
اعضــای کمیســیون بــه بیــان برخــی اخبــار و
حواشــی حــوزه نفــت و انــرژی پرداختنــد ،صفرعلــی
کرامتــی دیدگاههــای خــود پیرامــون بــازار نفــت
ایــران را مطــرح کــرد.
در ابتــدای ایــن جلســه منصــور معظمــی ،رییــس کمیســیون
انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران ،بــه برخــی رخدادهــای
بــرون مــرزی مرتبــط بــا کشــورمان اشــاره کــرد و تصمیــم
چنــدی پیــش رییسجمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا مبنــی
بــر لغــو ویــزای هفــت کشــور از جملــه ایــران و جلوگیــری از
ورود اتبــاع ایــن کشــورها بــه آمریــکا را نشــانه بــروز ناپختگــی
و توهــم در قــدرت و ســاختار سیاســی دولــت جدیــد آمریــکا
عنــوان کــرد.
معظمــی افــزود :در حالــی رییسجمهــور جدیــد آمریــکا،
ایــران را در فهرســت کشــورهای لغــو روادیــد قــرار داده اســت
کــه بیشــترین تعــداد دانشــجویان خارجــی ایــن کشــور را
ایرانیــان تشــکیل میدهنــد.
رییــس کمیســیون انــرژی در ادامــه بــه موضــوع انــرژی و
وضعیــت آن پــس از برجــام اشــاره کــرد و گفــت :شــرکتهای
خارجــی از قراردادهــای جدیــد نفتــی بــه خوبــی اســتقبال
کردهانــد و وزارت نفــت بایــد ســرعت عمــل بیشــتری از خــود
نشــان داده و قراردادهــای جدیــد بــا شــرکتهای خارجــی را
هــر چــه ســریعتر نهایــی کنــد.
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امضــای تفاهمنامــه همــکاری اتــاق ایــران و ســازمان
ط زیســت
محی 
محمدحســین شــریعتمدار ،عضــو کمیســیون انــرژی و
محیــط زیســت اتــاق تهــران ،نیــز طــی ســخنانی از امضــای
تفاهمنامــه همــکاری میــان اتــاق ایــران و ســازمان حفاظــت
محیطزیســت بــا هــدف تعامــل و همــکاری میــان دولــت
و بخشخصوصــی بــرای تحقــق توســعه پایــدار و گســترش
اقتصــاد ســبز در کشــور ،خبــر داد.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه،
چارچوبهــای همــکاری ایــن دو نهــاد بخشخصوصــی و
دولتــی تببیــن شــده اســت ،افــزود :بــر ایــن اســاس ،کمیتــه
راهبــردی متشــکل از دو نفــر از مدیــران ارشــد ایــن دو نهــاد
تشــکیل شــده اســت و مســائل کالن زیس ـتمحیطی کشــور
در ایــن کمیتــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
شــریعتمدار همچنیــن از تشــکیل کمیتــه عملیاتــی میــان
اتــاق ایــران و ســازمان حفاظــت محیطزیســت خبــر داد.
تفاهمنامــه همــکاری میــان ایــن دو نهــاد ،دی مــاه امســال بــه
امضــای غالمحســین شــافعی رییــس اتــاق ایــران و معصومــه
ابتــکار رییــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت رســید.
تاکیــد بــر اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی در
حــوزه تجهیــزات نفــت
رضــا پدیــدار دیگــر عضــو کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران نیــز بــه تحــرکات بینالمللــی در حــوزه نفتــی
ایــران اشــاره کــرد و گفــت :ســازمانهای بینالمللــی در
حــوزه انــرژی ،رشــد  26درصــدی ســرمایهگذاری در صنعــت
نفــت ایــران بــرای ســال آتــی را پیشبینــی کردهانــد.
وی بــا اشــاره بــه رقــم  108میلیــارد دالری ســرمایهگذاریها
کــه در قراردادهــای جدیــد نفتــی بــر آن تاکیــد شــده ،افــزود:
معــادل  60درصــد ظرفیــت قراردادهــای جدیــد نفتــی بــه
حــوزه تجهیــزات اختصــاص دارد کــه ارزش آن بالــغ بــر 60
میلیــارد دالر اســت ،بنابرایــن امیدواریــم کــه بــا حمایــت
دولــت در تســریع تامیــن مالــی ایــن حــوزه ،بخــش خصوصــی
بتوانــد از ظرفیتهــای خالــی ایــن حــوزه در رونــد توســعه
صنعــت نفــت کشــور ،نقشآفرینــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -رئیس ســازمان امــور مالیاتی کشــور
از اعمــال نــرخ صفــر مالیاتــی بــرای پنــج حــوزه
صــادرات خدمــات و کاالهــای غیرنفتــی ،محصــوالت
بخــش کشــاورزی ،فعالیــت هــای تولیــدی و معدنــی
اشــخاص حقوقــی غیردولتــی و بیمارســتان هــا ،هتــل
هــا و مراکــز اقامتــی گردشــگری خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی،
«ســیدکامل تقــوی نــژاد» روز چهارشــنبه افــزود :در دولــت
یازدهــم معافیــت هــا و مشــوق هــای مالیاتــی گســترده ای
بــرای حمایــت از تولیــد و ســرمایه گــذاری در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن حــوزه مــی تــوان بــه اعمــال نــرخ
صفــر مالیاتــی نســبت بــه  100درصــد درآمــد حاصــل از
صــادرات خدمــات و کاالهــای غیرنفتــی و محصــوالت بخــش
کشــاورزی ،اعمــال نــرخ صفــر مالیــات بــرای فعالیــت هــای
تولیــدی و معدنــی اشــخاص حقوقــی غیردولتــی و همچنیــن
بیمارســتان هــا ،هتــل هــا و مراکــز اقامتــی گردشــگری بــه
مــدت پنــج ســال و در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه بــه
مــدت  10ســال اشــاره کــرد.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ،افزایــش میــزان
معافیــت مالیاتــی واحدهــای صنعتــی و معدنــی مناطــق
کمترتوســعه یافتــه تــا ســقف معافیــت هــای منظــور شــده
در مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی را از دیگــر مشــوق هــای
مالیاتــی دولــت یازدهــم بــرای رونــق تولیــد برشــمرد.
تقــوی نــژاد تصریــح کــرد :بســیاری از ایــن مشــوق هــا و
معافیــت هــای مالیاتــی جنبــه تعدیــل مالیاتــی دارنــد کــه
رابطــه مســتقیم بــا امــور مالیاتــی اکثریــت جامعــه دارد کــه
از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه اصــاح ســاختار و تعدیــل و
یکســان ســازی نــرخ مالیــات حقــوق همــه حقــوق بگیــران
(اعــم از دولتــی و غیردولتــی) و تعییــن نــرخ  10و 20
درصــدی مالیــات حقــوق اشــاره کــرد.
وی ،تعدیــل معافیــت پایــه متناســب بــا نــرخ تــورم ســالیانه و
کاهــش طبقــات مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی از پنــج
بــه ســه طبقــه و کاهــش نــرخ نهایــی آن از  35درصــد بــه 25
درصــد را از دیگــر اقــدام هــای مهــم دولــت یازدهــم در حــوزه
تعدیــل مالیاتــی عنــوان کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :در دولــت یازدهــم بــه دلیــل اصــاح
قانــون مالیــات هــای مســتقیم ،معافیــت هــا و مشــوق هــای
مالیاتــی گســترده ای بــرای حمایــت از تولیــد و ســرمایه

انـرژی
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نشست خبرگان صنعت برق کشور
برای برق خوزستان

اعمال مالیات صفر برای
صادرات غیرنفتی
کشاورزی ،معدن ،گردشگری و درمان

گــذاری در نظــام مالیاتــی ایــران بــه وجــود آمــد.
تقــوی نــژاد افــزود :همچنیــن براســاس سیاســت هــای دولــت
یازدهــم ،ســازمان امــور مالیاتــی بــا صــدور بخشــنامه هــای
مختلــف تــاش کــرد بــرای حمایــت از تولیــد ،گام هــای
موثــری بــردارد کــه تقســیط بدهــی هــای مالیاتــی واحدهــای
تولیــدی کوچــک و متوســط از آن جملــه اســت.
**حمایــت از تولیــد و ســرمایه گــذاری ،رویکــرد
دولــت در اعمــال معافیــت هــا
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تاکیــد کــرد :دولــت
یازدهــم فراهــم کــردن شــرایط و زمینــه هــای مســاعد در
چارچــوب یــک نظــام انگیزشــی و اعطــای معافیــت هــای
مالیاتــی بــرای حمایــت از تولیــد و ســرمایه گــذاری را بــه
عنــوان یکــی از سیاســت هــای کارآمــد و موثــر نظــام مالیاتــی
کشــور برگزیــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،دولــت در ایــن مــدت بــا اعطای
تخفیــف هــا و معافیــت هــای مالیاتــی موفــق شــد کــه زمینــه
هــای الزم بــرای انتقــال ســرمایه هــا بــه نقــاط محــروم کشــور
بــرای تمرکززدایــی فراهــم ســازد.
تقــوی نــژاد خاطرنشــان کــرد :فراهــم کــردن شــرایط بــرای
توســعه فضــای کســب و کار ،رونــق تولیــد و افزایــش صــادرات
و همچنیــن سیاســت هــای خــروج از رکــود از دیگــر اهــداف
دولــت یازدهــم بــود کــه بــا اصــاح قانــون مالیــات هــای
مســتقیم محقــق شــد.
وی یــادآوری کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از آغــاز بــه
کار دولــت یازدهــم ،اعطــای معافیــت هــای مالیاتــی بــه صورت

غیرهدفمنــد و غیرشــفاف ،تبعاتــی چــون ایجــاد زمینــه هــای
فســاد تبعیــض مالیاتــی و فــرار مالیاتــی را بــه دنبــال داشــت.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بیــان داشــت :قانــون
اصالحیــه مالیــات هــای مســتقیم ،از یــک ســو بــا ایجــاد
تغییــرات در معافیــت هــا و مشــوق هــای مالیاتــی غیرهدفمنــد
و ناکارآمــد و از ســوی دیگــر بــا حــذف حمایــت هــای تبعیــض
آمیــز ،گام مهــم دولــت روحانــی بــرای تغییــر رونــد ســابق و از
بیــن بــردن تبعیــض و فــرار مالیاتــی بــود.
وی گفــت :دولــت بــا اصــاح قانــون مالیــات هــای مســتقیم،
اقــدام بــه بهبــود نظــام انگیزشــی و فراهــم کــردن زمینــه
مســاعد بــرای اصــاح نظــام مالیاتــی و افزایــش فضــای رقابتــی
در اقتصــاد و در نهایــت تحقــق هرچــه بیشــتر عدالــت مالیاتــی
کــرد.
تقــوی نــژاد بــا اشــاره بــه تدابیــر دولــت بــرای اصــاح قانــون
مالیــات هــا ،عنــوان داشــت :تدابیــری در اصالحیــه قانــون
مالیــات هــای مســتقیم درنظــر گرفتــه شــد کــه مهمتریــن آنها
بــه خــروج معافیــت هــا از حالــت عمومــی و تمرکــز آن در
حــوزه هــای اثرگــذار بــاز مــی گــردد.
وی اضافــه کــرد :در ایــن اصالحیــه ،هدفمندســازی معافیــت
هــای مالیاتــی در بخــش هــای صــادرات ،تولیــد ،بــورس،
کشــاورزی ،گردشــگری ،بهداشــت و درمــان ،حقــوق کارکنــان،
شــرکت هــای دانــش بنیــان ،فعالیــت هــای پژوهشــی و
تحقیقاتــی و همچنیــن ایجــاد مشــوق هــای جدیــد مالیاتــی
بــرای فعــاالن اقتصــادی بــرای افزایــش ســرمایه گــذاری هــای
اقتصــادی و جــذب ســرمایه گــذاری هــای خارجــی مدنظــر
قــرار گرفــت.

نشســت خبــرگان صنعت بــرق کشــور درباره بررســی
راهکارهــای بــرق خوزســتان شــامگاه سهشــنبه بــا
حضــور قائممقــام وزیــر نیــرو در خوزســتان برگــزار
.شد
بهگــزارش ایســنا ،در ایــن نشســت کــه در آن
محمودرضــا حقیفــام ،معــاون توزیــع و ســیدزمان
حســینی ،معــاون انتقــال توانیــر ،کفاشــیان ،رییــس
بخــش انــرژی ســازمان برنامهریــزی و مدیریــت
کشــور ،میرفتــاح فتــاح قرهبــاغ ،مدیرعامــل ســابق
شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و همچنیــن
مدیــران اســبق و مدیــران کنونــی صنعــت بــرق
اســتان خوزســتان برگــزار شــد ،راهکارهــای فــوری
و بلندمــدت مشــکل بــرق اســتان خوزســتان و شــهر
.اهــواز بررســی شــد
در حاشــیه ایــن نشســت ،ســتار محمــودی ،قائممقــام
وزیــر نیــرو در زمینــه بحثهــای مطــرح شــده
اظهــار داشــت :بــا جمعبنــدی تمامــی نظرهــای
خبــرگان و پیشکســوتان صنعــت آب و بــرق ،مقــرر
شــده کــه رونــد پیشــرفت کارهــا و برنامههــای از
پیــش تعییــن شــده در نشسـتهای منظــم هفتگــی
.مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد
وی بــه تصمیمهــای فــوری و اجرایــی ایــن نشســت
اشــاره کــرد و گفــت :بــر اســاس نظــر اعضــا
تصمیــم گرفتــه شــد تــا از فــردا بــار تامیــن بــرق
تصفیهخانــه شــماره یــک اهــواز در زمــان حــوادث از
شــبکه سراســری جــدا شــود تــا بــروز حادثــه خللــی
.در رونــد آبرســانی بــه شــهروندان ایجــاد نکنــد
قائممقــام وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در زمــان
حاضــر  ۳۰درصــد بودجــه مــورد درخواســت بــرای
اقدامهــای فــوری در بخــش بــرق خوزســتان تامیــن
شــده اســت ،گفــت :تامین بــه موقــع اعتبــار موردنیاز
نقــش مهمــی در رونــد اجــرای برنامههــا خواهــد
داشــت و خوشــبختانه بــا حضــور نماینــده ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور در ایــن نشســت
.امیدواریــم ایــن امــر بــه موقــع محقــق شــود
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دانلود کتاب تجارت جهانی و نظام پرداخت ها
کتــاب حاضــر ترجمــه نیمــه دوم کتــاب تجــارت جهانــی و نظــام پرداختهاســت .همــان طورکــه نیمــه اول ایــن کتــاب بــه
بخــش حقیقــی اقتصــاد بینالملــل مــی پــردازد ،نیمــه دوم بــه بخــش پولــی داد و ســتدهای بینالمللــی نــگاه میکنــد.
تحــوالت مربــوط بــه ایــن بخــش یــا آنچــه کــه بهطــور معمــول از آن بهعنــوان مالیــه بینالملــــل یـــاد میکننــد ،در
دهههــای اخیــر دســتخوش تغییــرات عمیقــی شــده اســت .درحقیقــت ایــن دگرگونیهــا بــا تحــت فشــار قــرار گرفتــن نظــام
برتــون وودز درســال  1958بــه دلیــل کســری فزاینــده تــراز پرداختهــای آمریــکا کــه نهایتــا موجــب فروپاشــی آن درســال
 1973گردیــد ،بــا ســرعت فزاینــدهای آغــاز شــد .از آن پــس کشــورها کوشــیدند نظــام ارزی و نهایتــا نظــام پرداختهــای خــود
را هرچــه بیشــتر ،در راســتای منافــع ملــی خــود تنظیــم کننــد و در ایــن رهگــذر بــود کــه شــاهد تنــوع نظامهــای ارزی ،تنــوع
راهکارهــا بــرای برونرفــت از عــدم تعادلهــا و تنــوع بازارهــای مالــی بینالمللــی بودیــم .بــه همــراه ایــن دگرگونیهــا،
نوآوریهــای زیــادی ،هــم در صحنــه نظامهــای ارزی و هــم انــواع محصــوالت مالــی کــه در ســطح بینالملــل دادوســتد
میشــود ،شــکل گرفــت.
ایــن کتــاب را ســه تــن از اســتادان اقتصــاد دانشــگاههای آمریــکا بــه نــام ریچــارد کیــوز ،جفــری فرانــکل و رونالــد جونــز
تالیــف کردهانــد و دکتــر ابوالقاســم هاشــمی اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی ترجمــه کــرده اســت .دایــره شــمول مباحــث
جلــد دوم بیــش از مطالــب جلــد اول اســت و عــاوه بــر اهمیتــی کــه بــه عنــوان درســنامه معتبــر دارد بــرای مطالعــات عمومــی
و غیرتخصصــی هــم حــاوی اطالعاتــی ذیقیمــت اســت.
ایــن کتــاب بــر خــاف جلــد اول آن کــه بیشــتر رنــگ و بــوی درســنامهای داشــت ،کتابــی اســت کــه میتوانــد بــرای
سیاســتگذاران یــا بهطورکلــی ،آنهــا کــه در وادی مســائل پولــی وارزی کار میکننــد جالــب باشــد .ازســوی دیگــر کتــاب
درســی بســیاری از دانشــگاهها بــرای مالیــه بینالملــل در ســطح کارشناســی یــا کارشناســی ارشــد اســت .مطــرح کــردن
مباحــث مربــوط بــه کشــورهای درحــال توســعه ،بازارهــای نوظهــور و بحرانهــای مالــی ایــن کشــورها ،ایــن کتــاب را بــرای
خواننــدگان کشــور مــا جذابتــر میکنــد.
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