انـرژی
شماره هفتاد و شش //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و شش

اولین قرارداد ،آخرین قرارداد
نیست
محسن بهرامی ارض اقدس

شــرایط سیاســی ،منطقــهای و بینالمللــی نشــان مــی دهــد
کــه قــرارداد نفتــی ایــران توتــال موفقیــت بــزرگ و یــک
تابوشــکنی اســت .بــا توجــه بــه ظرفیتهــای نفــت و گاز در
ایــران ایــن آخریــن قــرارداد مــا نیســت و قراردادهــای بزرگتــر
و مطلوبتــری در آینــده بــا شــرکتهای چندملیتــی بســته
خواهــد شــد.
توتــال فراتــر از یــک قــرارداد نفتــی اســت .ســالها تحریــم ظالمانــه همــه
مناســبات تجــاری و اقتصــادی کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
ایــن تحریمهــا موجــب فاصلــه و شــکاف عمیــق تکنولوژیکــی و تجهیزاتــی
بیــن صنایــع کشــور بهویــژه صنعــت نفــت بهعنــوان یکــی از اساس ـیترین
صنایــع توســعهای کشــور و زیربنــای هــر حرکــت اقتصــادی ،شــده اســت.
در ســالهای تصدیگــری دولــت نهــم و دهــم ،رابطــه ایــران بــا کشــورهای
توســعهیافته در ایــن صنعــت بهطــور خــاص قطــع بــوده اســت و هیــچ
ســرمایهگذاری بــرای افزایــش بهــرهوری در صنعــت نفــت انجامنشــده
اســت.
پــس از برجــام و کاهــش ایــران هراســی در جهــان ،اتــاق بازرگانــی و
دســتگاههای مختلــف اجرایــی در دولــت بــرای بهبــود روابــط بــا کشــورهای
توســعهیافته بهویــژه در جهــت جــذب ســرمایه خارجــی تــاش کردنــد.
نتیجــه ایــن تالشهــا و تعامــل بــا دنیــا چنــد قــرارداد بــزرگ درزمینــهٔ
خودروســازی ،واردات و خریــد هواپیما،تعمیــرات اساســی هواپیمــا در داخــل
کشــور و نفــت و گاز اســت.
در ایــن بیــن توتــال بزرگتریــن تابوشــکنی تاریــخ پرفرازونشــیب نفــت
پــس از انقــاب اســامی محســوب میشــود .بــرای اینکــه ایــن ســد را
بشــکنیم ،بایــد جذابیــت همــکاری را بــاال ببریــم .بعــد از بــاز شــدن راه
بهطــور طبیعــی در میتوانیــم قراردادهــای بعــدی را بیشــتر بــه نفــع
کشــورمان تنظیــم کنیــم .هــر دو ادامــه در صفحــه 10

خداحافظی با ریال؛

تومان رسما پول ایران شد
 در هیــات وزیــران الیحــه اصــاح قانــون پولــی بانکــی تصویــب شــدو واحــد پــول رســمی کشــور ،تومــان و معــادل ده ریــال تعییــن شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن ،طــی چنــد ده ســال گذشــته مــردم بــا تومــان،
پــول خــود را حســاب و بــا ریــال خریــد و فــروش مــی کردنــد .بــه طــوری کــه
ســردرگمی میــان تومــان و ریــال بــه یــک مشــکل جــدی در بان ـک هــا و حتــی
مغــازه هــا تبدیــل شــده بــود .در حالــی کــه امــروز باالخــره بــه ایــن ســردرگمی
خاتمــه داده شــد و در الیحــه اصــاح قانــون پولــی بانکــی ،واحــد پــول رســمی
کشــور ،تومــان و معــادل ده ریــال تعییــن شــد و موضوعــی کــه مدتهــا قبــل از
ســوی مــردم و در تمــام مبــادالت پولــی مــورد اســتفاده بــود ،یعنــی کاربــرد واحــد
تومــان بــه جــای ریــال ،رســمیت یافــت.
درجلســه یکشــنبه اول مــرداد مــاه هیــات وزیــران الیحــه اصــاح قانون پولــی بانکی
بررســی و تصویــب شــد .در ایــن روزهــا کــه برخــی از موسســات مالــی اعتبــاری بــا
مشــکالتی روبــرو بودنــد نقــص قانــون پولــی بانکــی بیــش از پیــش آشــکار شــد
و در الیحــه اصالحــی کــه بیــش از شــش مــاه در کمیســون اقتصــادی دولــت بــا
دقــت زیــاد مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود نقائــص قانــون از جملــه احــکام مربــوط
بــه نظــارت ،توقــف ،بازســازی ،ورشکســتگی ،انحــال ،تصفیــه  ،مدیریــت بانکهــا و
موسســات اعتبــاری ،صنــدوق ضمانــت ســپرده و مقــررات انتظامــی تدویــن و بــر
طــرف شــده اســت و گام بزرگــی در جهــت نیــل بــه یــک قانــون پولــی بانکــی
مترقــی و متناســب بــا برتریــن تجــارب روز دنیــا برداشــته شــده اســت.

اهــداف ایــن اصالحــات تامیــن ثبــات ،ســامت و پایــداری نظــام پولــی و بانکــی بــر
مبنــای موازیــن شــرعی و صیانــت از منافــع ســپردهگذاران اســت کــه مشــتمل بــر
اقدامــات مناســب ب ـ ه منظــور برونرفــت مؤسســات اعتبــاری از شــرایط نامطلــوب،
نحــوه رســیدگی بــه تخلفــات مؤسســات اعتبــاری و اقدامــات مقتضــی در زمــان
ورشکســتگی ایــن مؤسســات میباشــد .همچنیــن بــه منظــور تضمیــن ســپردههای
اشــخاص در مؤسســه اعتبــاری ،عضویــت تمامــی ایــن مؤسســات در صنــدوق
ضمانــت ســپردهها الزامــی شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،بــرای کمــک بــه پیشــرفت حرفــه بانکــداری ،اعــام مــوارد
عملکــرد غیرحرف ـهای اعضــا بــه بانــک مرکــزی ،تصمیمگیــری و اقــدام در جهــت
پیشــگیری از رقابــت ناســالم و غیرمنصفانــه بیــن اعضــاء ،هماهنگــی و تصمیمگیــری
در خصــوص نحــوه تبلیغــات و اطالعرســانی بانکــی در چارچــوب مقــررات بانــک
ت داوری بــا ضمانــت اجــرا در جهــت حــل اختــاف بیــن
مرکــزی ،تشــکیل هیئ ـ 
اعضــاء و مشــتریان و ارایــه نظــرات مشــورتی بــه اعضــاء ،کانــون بانکهــا بــا
مشــارکت مؤسســات اعتبــاری کــه در ایــران فعالیــت میکننــد ،تشــکیل شــده و
تمامــی مؤسســات اعتبــاری ملــزم بــه عضویــت در کانــون بانکهــا هســتند.
همچنیــن ،بــر اســاس ایــن الیحــه واحــد پــول رســمی کشــور ،تومــان و معــادل
ده ریــال تعییــن شــد و موضوعــی کــه مــدت هــا قبــل از ســوی مــردم و در تمــام
مبــادالت پولــی مــورد اســتفاده بــود ،یعنــی کاربــرد واحــد تومــان بــه جــای ریــال،
رســمیت یافــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

قراردادهــای گازی چنــد میلیــارد دالری
ایــران بــه تشــکیل اوپــک گازی منجــر
میشــود غــول انــرژی فرانســوی توتــال مــاه گذشــته

ـما پـ
ـان رسـ
ـال؛ تومـ
ـا ریـ
ـی بـ
خداحافظـ
ـول قــراردادی بــه ارزش  ۴.۸میلیــارد دالر بــرای توســعه میــدان
ایــران شــد در هیــات وزیــران الیحــه اصــاح گازی پــارس جنوبــی ایــران بــه همــراه چیــن و شــرکتهای
قانــون پولــی بانکــی تصویــب شــد و واحــد پــول انــرژی ایرانــی امضــا کرد.مشــروح خبــر.
رســمی کشــور ،تومــان و معــادل ده ریــال تعییــن
.شــد مشــروح خبــر
انعقــاد قــرارداد توتــال معقوالنــه و در
ـت
ـی صنعـ
ـات فنـ
ـادرات خدمـ
صـ
ـی و مهندسـ ِ
آب و بــرق ،در دولــت یازدهــم بــه 4.5
میلیــارد دالر رســید صــادرات خدمــات فنــی

ـت عضــو
چارچــوب سیاســتهای ابالغــی اسـ
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت :قــرارداد
بــا توتــال معقوالنــه و در چارچــوب سیاســتهای
ابالغــی منعقــد شــده و در آن حداکثــر اســتفاده از
تــوان داخلــی هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
.مشــروح خبــر

و مهندســی بــه صــادرات فعالیــت هــای هدفــدار
مهندســی ،تــدارکات ،طراحــی ،اجــرا ،ســاخت،
تعمیــر کاال و تجهیــزات و ماشــین آالت صنعتــی،
نصــب ،راه انــدازی ،نظــارت و آمــوزش هــای مربــوط ،ظرفیــت تولیــد پنلهــای خورشــیدی بــه
انتقــال دانــش فنــی ،فعالیــت هــای نــرم افــزاری،
 ۴۰۰مــگاوات در ســال میرســد معــاون
مطالعــات توســعه و نظایــر آنهــا گفتــه مــی شــود
وزیــر نیــرو گفــت :طــی  ۴ســال گذشــته ،بیشــترین
.مشــروح خبــر
رشــد نیروگاههــای خورشــیدی در کشــور رخ داده و
توانســتیم حــدود  ۷۰درصــد تجهیــزات و  ۱۰۰درصــد
ـی اسـ
ـا بحرانـ
ـرق واقعـ
ـاع بـ
اوضـ
ـت؟ رییــس دانــش نصــب آنهــا را ،بومــی کنیــم مشــروح خبر.
کمیتــه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق مــی
گوید«:مــا فقــط از  ٢٢٠ســاعت پیــک مصــرف
موانــع همــکاری اقتصــادی بیــن ایــران و
تابســتان عبورکردیــم و عمــ ً
ا بــراى  ٨٥٤٠ســاعت
ـود رییــس مرکــز
باقیمانــده ســال ظرفیــت آزاد و بالاســتفاده داریــم .تاجیکســتان بایدبرداشــته شـ
توســعه صــادرات وزارت نیــرو در یازدهمیــن اجــاس
مشــروح خبــر.
مشــترک همکاریهــای ایــران و تاجیکســتان
خواســتار شــد تــا موانــع موجــود بــر ســر راه
موانــع صــادرات غیرنفتــی اعضــای شــورای گســترش همکاریهــای اقتصــادی ایــران و
گفتوگــوی اســتان تهــران در ســی و پنجمیــن .تاجیکســتان رفــع شــود مشــروح خبــر
نشســت خــود ،عــاوه بــر بررســی موانــع توســعه
صــادرات و راهکارهایــی کــه میتوانــد بــه رشــد
وضعیــت ســرمایهگذاری وزارت نیــرو در
آمــار صــادرات منتهــی شــود مشــروح خبــر
ـم رونــد کنونــی تحــوالت اقتصــادی
ـت یازدهـ
دولـ
کشــور در دوران پســابرجام ،زمینــه را بــرای حضــور
عوارض،دیــوار بلنــد پیــش روی فعــاالن و فعالیــت بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی در
ـور در عـ
ـادی برای حضـ
اقتصـ
ـراق در شــرایطی زمینههــای مختلــف کشــور از جملــه صنعــت آب و
کــه بســیاری از فعــاالن اقتصــادی از کشــور عــراق به بــرق فراهــم ســاخته اســت .مشــروح خبــر.
عنــوان مهمتریــن فرصــت و بزرگتریــن بــازار حــال و
آینــده ایــران یــاد مــی کننــد مشــروح خبــر
.
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اخبار کوتاه
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ـا
ـر جابجـ
ـای تجدیدپذیـ
ـد انرژیهـ
ـورد تولیـ
رکـ
ـد مشــروح خبــر
شـ

ـرکتهای
ـس از شـ
ـاوری پردیـ
ـارک فنـ
ـت پـ
درآمــد حاصــل از صــادرات بــرق در دولــت حمایـ
.یازدهــم مشــروح خبــر
ـرق مشــروح خبــر
ـت بـ
ـوزه صنعـ
ـال در حـ
فعـ
آلســتوم فرانســه بــه ایــران فنــاوری ریلــی روســیه درصــدد صــادرات گاز بــه کویــت
منتقــل میکنــد مشــروح خبــر.
مشــروح خبــر
اتــاق ایــران و اتــاق پاریــس ایلدوفرانــس امضــای  33تفاهمنامــه نفتــی در پســابرجام
ـی امضـ
ـه آموزشـ
تفاهمنامـ
ـا کردندمشــروح خبــر .مشــروح خبــر
ـود
ـی خـ
ـی برقـ
ـون دالر از بدهـ
ـراق  500میلیـ
معاملــه  ۱۶۲میلیــون کیلــووات ســاعت عـ
برقمشــروح خبــر.
را پرداخــت کــرد مشــروح خبــر
ـال  95با احتسـ
ـادی سـ
ـد اقتصـ
ـت :رشـ
نوبخـ
ـاب ایــران و کــره جنوبــی ۱۰تفاهمنامــه همــکاری
ـت مشــروح خبر.
ـد اسـ
ـت  ١١.١درصـ
نفـ
ـد مشــروح خبــر.
ـا کردنـ
امضـ

ســیر ســریع افزایــش ظرفیــت نیــروگاه هــای
کشــور مشــروح خبــر
شــرکت نفــت بــا  ۲۸شــرکت داخلــی و بیــن
المللــی تفاهمنامــه امضــا کــرد مشــروح خبــر

مصــرف بــرق بــه وضعیــت هشــدار رســیده
مشــروح خبــر.

ـبت
ـرق نسـ
ـرف بـ
ـی مصـ
ـزار مگاواتـ
ـش  ۵هـ
کاهـ

بــه رکــورد پیــک در ســال گذشــته مشــروح
خبــر
روســیه بزرگتریــن تامیــن کننــده گاز اتحادیــه
اروپــا شــد مشــروح خبــر

ایتالیــا کشــتی خورشــیدی میســازد مشــروح
خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
اعــام آمادگــی کشــورهای توســعهیافته بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
بــرای راهانــدازی فروشــگاههای زنجیــرهای شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
در ایــران مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه صــادرات فعالیــت
هــای هدفــدار مهندســی ،تــدارکات ،طراحــی ،اجرا ،ســاخت،
تعمیــر کاال و تجهیــزات و ماشــین آالت صنعتــی ،نصــب ،راه
انــدازی ،نظــارت و آمــوزش هــای مربــوط ،انتقــال دانــش
فنــی ،فعالیــت هــای نــرم افــزاری ،مطالعــات توســعه و
نظایــر آنهــا گفتــه مــی شــود؛ بــه نحــوی کــه صــدور کاالی
صــرف محســوب نشــود.
در یکــی دو دهــه گذشــته ،بــا ظرفیــت هــای ایجــاد شــده
در بخــش هــای مختلــف گردشــگری ،فرهنگــی و هنــری،
ترانزیــت و حمــل و نقــل ،نیــروی کار و همچنیــن بخــش
هــای فنــی و مهندســی ،صــادرات خدمــات ایرانــی شــکلی
تــازه بــه خــود گرفــت و صــادرات ایــن خدمــات در کنــار
صــادرات کاال ،افزایــش صــادرات غیرنفتــی را هدفگــذاری
کــرد.
در ایــن بیــن ،بــا حضــور شــرکت هــای فنــی و مهندســی
در پــروژه هــای خــارج از مرزهــا ،صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در دهــه گذشــته نســبت باالیــی از صــادرات
غیرنفتــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داد و همیشــه 50
تــا  98درصــد ایــن صــادرات مربــوط بــه صنعــت آب و بــرق
بــوده اســت.
میــزان صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی نیــرو در دهــه
گذشــته ســیر صعــودی داشــت امــا از ســال  1390بدلیــل
اعمــال تحریــم هــای اقتصــادی و مشــکالت نقــل و انتقــال
ارز ،شــاهد ســیر نزولــی صــادرات در ایــن بخــش بودیــم.
گفتنــی اســت مشــکالت سیاســی و وضعیــت جنگــی در
کشــورهای منطقــه نیــز در بــروز ایــن وضعیــت موثــر بــوده
اســت.
البتــه ایــن شــرایط فقــط بــه بخــش نیــرو خالصــه نمــی
شــود؛ کل صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کشــور از
ســال  90بــه بعــد نزدیــک بــه  50درصــد افــت کــرد و
بــه همیــن ترتیــب ســهم صــادارت خدمــات مهندســی از
کل صــادرات کشــور کاهــش یافــت و از  13درصــد درســال
 1388بــه هفــت درصــد در ســال  1392رســید.
بــر اســاس آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت ،ارزش
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســال  1393یــک
میلیــارد و  26میلیــون دالر ،در ســال  94دو میلیــارد و 257
میلیــون دالر و در ســال  1395دو میلیــارد و  187میلیــون
دالر گــزارش شــده اســت.
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وزیر نیرو مطرح کرد؛

مهندسی صنعت آب
صادرات خدمات فنی و
ِ
و برق ،در دولت یازدهم به  4.5میلیارد
دالر رسید
بــا توجــه بــه توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای ایجــاد شــده در
صنعــت آب و بــرق کشــور – کــه در صــورت حمایــت اصولــی
و رفــع موانــع موجــود مــی توانــد رقمــی معــادل  20میلیــارد
دالر درآمــد ارزی را بــه خــود اختصــاص دهــد -در دولــت
یازدهــم مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی منابــع آب و
بــرق در ســاختار وزارت نیــرو ایجــاد شــد.
ایــن امــر منجــر بــه افزایــش صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی صنعــت آب و بــرق شــده اســت؛ چانچــه بــه
اســتناد گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ،بخــش نیــرو در
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســالهای  1392تــا
 1395رتبــه نخســت را کســب کــرده اســت.
بــر اســاس گــزارش هــای رســمی ،ســهم صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق در ســال  1392بــه
میــزان  47درصــد ،ســال  1393بــه میــزان  62درصــد،
ســال  1394بــه میــزان  98درصــد و در  9مــاه ســال 1395
بــه میــزان  48درصــد از کل صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی کشــور اعــام شــده اســت.
حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو اردیبهشــت مــاه امســال
در همایــش تقدیــر از صادرکننــدگان تجهیــزات و خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق ،در ایــن ارتبــاط گفــت:
خوشــبختانه از ســال  92تــا پایــان ســال  95شــرکتهای
فعــال در ایــن صنعــت توانســتهاند بیــش از  94پــروژه را در
کشــورهای مختلــف بــا ارزشــی بالــغ بــر  4.5میلیــارد دالر
اجــرا کننــد.

در ایــن ایــام ،شــرکت هــای پیمانــکار صنعــت آب و بــرق
کشــور در کشــورهای اتیوپــی ،جمهــوری آذربایجــان،
ارمنســتان ،ازبکســتان ،آفریقــای جنوبــی ،افغانســتان،
الجزایــر ،پاکســتان ،تاجیکســتان ،ترکمنســتان ،ســریالنکا،
ســوریه ،ســودان ،عــراق ،عمــان و کنیــا پــروژه هــای مختفــی
را اجــرا کــرده انــد.
از مهمتریــن ایــن پــروژه هــا مــی تــوان بــه پــروژه احــداث
ســد و نیــروگاه اومااویــا در کشــور ســریالنکا ،پــروژه بــرق
رســانی بــه یــک هــزار روســتا در کشــور ســریالنکا ،ســد
و نیــروگاه ســنگ تــوده  2در کشــور تاجیکســتان ،ســد
ونیــروگاه راغــون در کشــور تاجیکســتان ،نیــروگاه حیدریــه
و صــدر در کشــور عــراق ،تصفیــه خانــه کربــا در عــراق،
نیــروگاه تشــرین و جنــدر در ســوریه ،ســد روانــدوز در
عــراق ،تصفیــه خانــه کرکــوک در عــراق و احــداث  6واحــد
تصفیــه خانــه در کشــور ســودان اشــاره کــرد.
بــا وجــود ظرفیــت هــای ملــی ایجــاد شــده در صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی ،پیمانــکاران ایرانــی مــی تواننــد
ســاالنه  25میلیــارد دالر درآمــد ارزی عایــد کشــور کننــد؛
ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون ایــن رقــم در محــدوده
یــک تــا  2میلیــارد دالر قــرار دارد؛ رســاندن ایــن یــک
تــا  2میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی مهندســی بــه
 25میلیــارد دالر ،نیازمنــد تقویــت و نوســازی تشــکل هــا،
اصــاح ســاختار صــادرات خدمــات فنــی مهندســی و صــد
البتــه تــداوم حمایــت دولــت اســت.
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درآمد حاصل از صادرات برق
در دولت یازدهم

درآمــد حاصــل از صــادرات بــرق ســال هــای  ۱۳۹۲تــا
پایــان  ۹ماهــه ســال  ۱۳۹۵بــه ســه میلیــارد و ۳۱۸
میلیــون دالر رســید.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی صانیــر از ایرنــا ،در
ایــن دوره زمانــی ۳۶میلیــارد و  ۵۷۵میلیــون کیلــووات
ســاعت بــرق بــه کشــورهای همجــوار شــامل پاکســتان،
افغانســتان ،ترکمنســتان ،آذربایجــان ،ارمنســتان ،ترکیــه
و عــراق صــادر شــد؛ ایــن در حالــی اســت مجیــد نامجــو
وزیــر نیــرو در دولــت احمــدی نــژاد ،میــزان صــادرات بــرق
در ســالهای پایانــی دولــت دهــم را حــدود هشــت میلیــارد
کیلــووات ســاعت و درآمــد حاصــل از صــادرات بــرق را
حــدود  ۸۰۰میلیــون دالر در ســال اعــام کــرده بــود.
کشــور عــراق بــا واردات  ۲۵میلیارد و  ۳۳میلیــون کیلووات
ســاعت بــرق از ایــران ،در رتبــه نخســت واردکننــدگان
بــرق ایــران قــرار گرفتــه اســت و پــس از آن ،بــه ترتیــب
ترکیــه بــا  ۶میلیــارد و  ۳۸۵میلیــون کیلــووات ســاعت،
افغانســتان بــا ســه میلیــارد و  ۷۷میلیــون کیلووات ســاعت
و پاکســتان بــا یــک میلیــارد و  ۶۶۸کیلــووات ســاعت بــرق،
مقــام هــای دوم ،ســوم و چهــارم را در واردات بــرق از ایــران
بــه خــود اختصــاص داده انــد.
در دوره زمانــی ابتــدای ســال  ۱۳۹۲تــا پایــان  ۹ماهــه
 ،۱۳۹۵ارمنســتان  ۲۱۲میلیــون کیلــووات ســاعت و
جمهــوری آذربایجــان  ۱۹۸میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق
از ایــران وارد کــرده انــد.
البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ایــران بــا برخــی از
ایــن کشــورها مبادلــه برقــی دارد؛ بــه ایــن معنــی کــه در
کنــار صــادرات ،در برخــی فصــول و ســاعت هــای شــبانه
روز ایــران از برخــی از ایــن کشــورها از جملــه ارمنســتان و
ترکمنســتان بــرق وارد مــی کنــد
هوشــنگ فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و
انــرژی در مــورد واردات بــرق از کشــورهای همســایه گفت:
بــا کشــورهای ارمنســتان و ترکمنســتان بــرای احــداث
خــط ســوم صــادرات بــرق بــه ایــران وارد مذاکــره شــده
ایــم و عــاوه بــر آن ،بــا جمهــوری آذربایجــان ،گرجســتان
و روســیه نیــز مذاکراتــی بــرای تهاتــر بــرق داشــته ایــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رکــورد زده و احتمــال خاموشــی در برخــی ســاعات شــبانه
روز وجــود دارد .ایــن روزهــا نگرانــی دولــت افزایــش مصــرف
بــرق اســت.گرمای بــی ســابقه امــان بریــده و شــبکه بــرق در
سراســر کشــور در شــرایط ریســک کامــل قــرار گرفتــه اســت.
گزارشهــا نشــان مــی دهــد ،در برخــی کالنشــهرها و البتــه
تهــران رونــد مصــرف بــه شــدت رو بــه افزایــش اســت.وزارت
نیــرو و شــرکت توانیــر ،بارهــا خواســتار کاهــش مصــرف در
ســاعات پیــک مصــرف بــرق شــده انــد .بــا ایــن حــال تاکنون
رکــورد مصــرف بــرق بــا مصــرف بیــش از  55هزارمــگاوات
زده شــده است.هشــدارها بیشــتر ازایــن جهــت اســت کــه
اگــر ایــن رونــد مصــرف ادامــه یابد،ممکــن اســت در ســاعاتی
از شــبانه روز شــاهد قطــع بــرق باشــیم.موضوعی کــه خیلــی
هــا را نگــران کــرده اســت .اینکــه چــرا مصــرف بــاال رفتــه
و چــرا کمبــود بــرق در شــبکه توزیــع اتفــاق افتاده،موضــوع
کافــه خبــری اســت کــه طــی آن بــه مشــکالت صنعــت
بــرق پرداختــه ایــم.از صــادرات بــرق شــروع کردیــم و بــه
کاهــش تولیــد و ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت رســیدیم.
گفــت وگــو بــا ایــن پیــام باقــری رییــس کمیتــه صــادرات
ســندیکای صنعــت بــرق و رییــس کمیســیون انــرژی
فدراســیون صادرکننــدگان انــرژی را بخوانیــد:

پیا م باقری :دولت کار را به بخشخصوصی
بسپارد

اوضاع برق واقعا
بحرانی است؟

 رییــس کمیتــه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرقمــی گوید«:مــا فقــط از  ٢٢٠ســاعت پیــک مصــرف
تابســتان عبورکردیــم و عم ـ ً
ا بــراى  ٨٥٤٠ســاعت
باقیمانــده ســال ظرفیــت آزاد و بالاســتفاده داریــم.
اگــر تلفــات شــبکه کــم شــود مثــل ایناســت کــه
همــان میــزان بــه ظرفیــت تولیــد اضافــه شــده
اســت» .
خاطــره وطنخــواه :گروهــی مــی گوینــد ،ضــرب المثــل
چراغــی کــه بــه خانــه رواســت...حاال بــرای صــادرات بــرق
صــدق مــی کند،آنهــم درســت در روزهایــی کــه مصــرف

افزايــش مصــرف بــرق و صرفــه جويــي در مصــرف
بحــث داغ ايــن روزهــا اســت.اخيرا وزارت نيــرو
اعــام كــرده كــه اگــر مردمحداقــل  10درصــد
صرفــه جويــي كننــد ،امــكان ســرمايه گــذاري 20
هــزار ميليــارد تومــان در ايــن صنعــت وجــود دارد.
از ســويي موضــوع قطــع بــرق هــم هشــدار داده
مــي شــود.اين هشــدارها ايــن ســئوال را ايجــاد مــي
كنــد كــه اگــر مــا كمبــود بــرق داريم،چــرا بــرق را
صــادر ميكنيــم خصوصــا امســال كــه گرمــاي هــوا
هــم تشــديد شــده اســت؟
صــادرات و واردات بــرق اتفاقــا يكــي از راهكارهــاي خــروج از
بحــران كمبــود بــرق بــا ســرمايه گــذارى بــه مراتــب كمتــر
اســت مشــروط بــر اينكــه موانــع ورود بخــش خصوصــي بــه
ايــن موضــوع برداشــته شــود .بحــران كمبــود بــرق پديــده
جديــدى نيســت و هــر ســال بــا گــرم شــدن هــوا و اســتفاده
فراگيــر از وســايل سرمايشــى پيــك مصــرف وجــود دارد.
ايــام پيــك مصــرف در طــول ســال حــدود  220ســاعت در
طــول تابســتان اســت كــه مــا را بــا بحــران كمبــود بــرق
و تهديــد خاموشــى مواجــه مــي كند.بــا هــر يــك درجــه

انـرژی
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افزايــش دمــا بيــن  500تــا  700مــگاوات افزايــش مصــرف
خواهيــم داشــت  .در تابســتان امســال بــا گرمــاي غيرقابــل
پيــش بينــي و زودتــر از موعــد مواجــه شــديم ،لــذا ايــن
بحــران زودتــر از ســنوات قبــل بوقــوع پيوســت كــه منجــر
بــه افزايــش ميــزان مصــرف شــده اســت.
در ســالهاي گذشــته پيــك مصــرف اواخــر تيرمــاه و اوايــل
مــرداد مــاه اتفــاق ميافتــاد امــا بدليــل گرمــاى زودرس و
البتــه متوســط دمــاى بيشــتر از گذشــته  ،امســال زودتــر
بــه ســاعات پيــك مصــرف رســيديم بــه گونــه اى چهاردهــم
تيــر مــاه امســال بــا مصــرف  55هــزار چهارصــد مــگاوات
يعنــي  ٦٠٠٠مــگاوات بيشــتر از ســال گذشــته در چنيــن
روزى شــاهد باالتريــن ركــورد مصــرف بــرق بوديــم .رشــد
مصــرف هميشــه در كشــور معضــل بــوده و پديــده جديــدي
نيســت ،امــا بــا فشــار يكطرفــه بــه مصــرف كننــده مســاله
حــل نميشــود  .ترديــدي نيســت كــه شــدن انــرژي در
كشــور مــا باالســت،اما علــت اصلــى ارزان بــودن منابــع
انــرژى مــا از جملــه بــرق اســت .متوســط قيمــت فــروش
بــرق در ايــران كمتــر از  ٢ســنت اســت كــه در مقايســه
بــا قيمتهــاي جهانــي در رده ارزان تريــن هــا قــرار دارد.
امــروز قيمــت بــرق در اروپــا بيــن  10تــا  15ســنت اســت.
در برخــى كشــورها حتــى بيشــتر بنابرايــن مــا كشــور
مصــرف گرايــي در حــوزه انــرژي هســتيم كــه بايــد ايــن
رويــه را تغييــر دهيــم و صرفــه جويــى ايــن منابــع ارزشــمند
خــدادادي را در دســتور كار قــرار دهيــم .ولــی بــه مــوازات
اقداماتــي هــم بايــد توســط مســئولين و دســتگاه هــاى
ذيربــط صــورت پذيــرد كــه ارتباطــي بــه صرفــه جويــي
ندارد.حــال آنکــه بيــش از آن و بطــور اثرگــذار در مديريــت
بحــران كمبــود بــرق در ســاعات پيــك بــه كمــك مــا
مياينــد .در ســالهاي اخيــر بــه طــور متوســط  6درصــد
افزايــش مصــرف بــرق در كشــور داشــته ايــم .البتــه امســال
در مقاطعــي ايــن رشــد تقاضــا بــه  10درصــد هــم رســيد.از
ابتــداي ســال تاكنــون بيــن  7تــا  8درصــد افزايــش مصــرف
گــزارش شــده ،يعنــى بيــش از متوســط ســالهاي اخيــردر
حاليكــه هنــوز صنعــت مــا در شــرايط اوج دوران رونــق
قــرار نــدارد.
يعنــي معتقديــد اگــر صنعــت بــه رونق برسد،ســطح
مصــرف باالتــر هــم خواهــد رفت؟
بلــه ،قطع ـاً ايــن اتفــاق خواهــد افتــاد .بنابرايــن بايــد بــراي

4

ايــن كمبــود هــم چــاره انديشــي اساســي كرد.شــما بــه
صــادرات بــرق اشــاره كرديــد كــه اتفاقــا يكــى از راهكارهــاى
عملــى هميــن صــادرات بــرق يــا بعبــارت دقيقتــر تبــادل و
تجــارت بــرق اســت يعنــى صــادرات و واردات و ترانزيــت
بــرق  .متاســفانه امــروز تبــادل بــرق مــا در قيــاس بــا
ظرفيــت هــاى توليــد كشــور بســيار ناچيــز اســت و همــان
ميــزان ناچيــز هــم متعلــق بــه بخــش دولتــي اســت.در
حــال حاضــر در خوشــبينانه تريــن  ٢٠٠٠٠مــگاوات تبــادل
بــرق بــا كشــورهاى همســايه داريــم كــه  1400مــگاوات ان
صــادرات و  600مــگاوات ان واردات بــرق اســت و از ايــن
 1400مــگاوات صــادرات حــدود 1000تــا  1100مــگاوات آن
فقــط بــه كشــور عــراق صــادر مــي شــود.
ميدانيــد كــه وزارت نيــرو مطالبــات زيــادي هــم از ايــن
بابــت از ايــن كشــور دارد كــه بــه ســختي وصــول مــي شــود.
حتــي در مقطعــي بــرق عــراق را قطــع كردنــد تــا توانســتند
بخشــي از مطالبــات را وصــول كنند،بــا ایــن حــال هنــوز
وزارت نيــرو حــدود  800ميليــون دالر همچنــان طلبــكار
اســت .شــبكه بــرق مــا بــه تمــام كشــورهايي كــه بــا آنهــا
مــرز خاكــي داريــم متقــل اســت.با دو كشــور آذربايجــان و
ارمنســتان مبادلــه بــرق داريــم يعنــي هــم صــادرات بــرق
داريــم هــم واردات.از تركمنســتان هــم فقــط بــرق وارد
مــي كنيــم و بــه كشــورهاى عــراق  ،تركيــه  ،افغانســتان
و پاكســتان هــم صــادرات بــرق داريــم امــا نكتــه اينجاســت
كــه بــا توجــه بــه  76هــزار مــگاوات ظرفيــت نصــب شــده
و ظرفيتهــا و توانمنديهــاى صنعــت بــرق كشــور ٢٠٠٠ ،
مــگاوات مبــادالت بــرق بــا كشــورهاي همســايه عــدد بزرگــي
نيســت.اين در حالــي اســت كــه در همــه برنامــه هــاي
باالدســتي بــه موضــوع تبديــل شــدن كشــور بــه قطــب بــرق
منطقــه بعنــوان نقطــه ثقــل مركــز بــازار بــرق اشــاره شــده
اســت.
در برنامــه ششــم وزارت نيــرو مكلــف شــده بــه گونــه اي
برنامــه ريــزي كنــد كــه ارتبــاط الكتريكــى ايــران بــا تمــام
كشــورهاي همســايه برقــرار شــود.البته بــا كشــورهايي كــه
مــرز خاكــي داريم،ايــن ارتبــاط برقــرار اســت،اما بــا ســاير
كشــورها هنــوز ايــن ارتبــاط برقــرار نشــده اســت .تبديــل
شــدن بــه قطــب بــرق منطقــه در سياســت هــاي اقتصــاد
مقاومتــي هــم مــورد تاكيــد قــرار گرفتــه اســت.حال آنكــه
بــا  2هــزار مــگاوات تبــادل برقــي حتمــا فاصلــه زيــادي بــا
ايــن هــدف داريــم .شــايد ايــن ســوال مطــرح شــود كــه ايــن
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آلستوم فرانسه به ایران فناوری ریلی
منتقل میکند

اتاق ایران و اتاق پاریس ایلدوفرانس
تفاهمنامه آموزشی امضا کردند

زیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :موافقتنامــه امضــا
شــده ریلــی بــا شــرکت آلســتوم فرانســه بــرای مشــارکت
ســرمایه گــذاری ،انتقــال فنــاوری ،تولیــد و صــادرات و
اســتفاده حداکثــری از توانمنــدی داخلــی اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت صنعــت،
محمدرضــا نعمــت زاده شــامگاه یکشــنبه در مراســم امضــای
توافقنامــه همــکاری مشــترک در ســاخت واگــن هــای متــرو
شــهری و حومــه میــان ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
ایــران (ایــدرو) ،شــرکت آلســتوم فرانســه و یــک شــرکت
واگــن ســازی داخلــی در جمــع خبرنــگاران افــزود :در ایــن
مشــارکت ســه جانبــه شــرکت هــای پیــش گفتــه بــه ترتیــب
بــا ســرمایه گــذاری  ۶۰ ،۲۰و  ۲۰درصــدی حضــور دارنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،هــدف از ایــن مشــارکت
توســعه کارخانــه واگــن ســازی در ابهــر اســت کــه اکنــون
طــرح توســعه آن آغــاز شــده و قــرار اســت بــا ایــن مشــارکت
تکمیــل شــود.
وی بیــان داشــت :پیــش بینــی شــده کــه هــزار دســتگاه
واگــن بــا مشــارکت شــرکت آلســتوم در ایــن مجموعــه
ســاخته شــود و بــا توجــه بــه ســهام عمــده آنهــا در ایــن
قــرارداد ،مــا نیــز خواســتار صــادرات واگــن بــه خــارج کشــور
عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی شــدیم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس
ایــن توافقنامــه ،قــرار اســت آخریــن فنــاوری هــای روز جهان
نیــز بــه کشــور وارد و در بخــش نخســت همــکاری ۲ ،هــزار
دســتگاه واگــن مــورد نیــاز متــرو تامیــن شــود.
وی ادامــه داد :توافقنامــه امضــا شــده بــرای یــک مشــارکت
ســرمایه گــذاری ،انتقــال فنــاوری ،تولیــد و صــادرات و
اســتفاده حداکثــری از توانمنــدی داخلــی اســت کــه در کنــار
آن چندیــن قــرارداد همــکاری بــرای تامیــن ســایر اجــزا
و قطعــات از جملــه موتــور ،ریــل ،ترمــز و سیســتم هــای
الکتریکــی بــه صــورت جداگانــه بــا ســایر شــرکت هــا نیــز
منعقــد خواهــد شــد.
نعمــت زاده خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه نیــاز بــاالی
داخلــی ،تولیــدات فعــا بــرای تامیــن نیــاز کشــور و پــس از
آن صــادرات خواهــد بــود.

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و
اتــاق بازرگانــی پاریــس ایلدوفرانــس بــا هــدف افزایــش
همکاریهــای آموزشــی و پژوهشــی ،تفاهمنامــه همــکاری
امضــا کردنــد.
بــه گــزار ش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا و ســیما،
بــر اســاس تفاهمنام ـهای کــه دوشــنبه در پاریــس میــان
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران و دیدیــر کلینگ
رئیــس اتــاق بازرگانــی پاریــس ایلدوفرانــس بــه امضــا
رســید ،دو طــرف توافــق کردنــد ســمینارها ،کارگاههــا و
دورههــای مشــترک آموزشــی برگــزار کننــد.
همچنیــن اتــاق بازرگانــی ایــران و اتــاق بازرگانــی پاریــس،
زمینــه تاســیس یــک مرکــز آموزشــی بینالمللــی را بــه
منظــور ایجــاد دورههــای تجــارت بینالملــل ،مدیریــت،
اقتصــاد و دیگــر رشــتههای مرتبــط در تهــران فراهــم
خواهنــد کــرد.
غالمحســین شــافعی پــس از امضــای ایــن تفاهمنامــه
گفــت« :اتــاق بازرگانــی پاریــس در زمینــه مســائل
آموزشــی از درجــه مقبولیــت بســیار باالیــی در دنیــا
برخــوردار اســت و تجــارب آن بــا بســیاری از دانشــگاههای
مطــرح دنیــا قابــل مقایســه اســت؛ بــه همیــن دلیــل اتــاق
ایــران مصمــم بــه اســتفاده از ایــن تجربیــات اســت.
رئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه جایــگاه آمــوزش در
توســعه اقتصــادی گفــت« :آموزشهــای ب ـهروز در حــوزه
کســب و کار و بــه ویــژه آمــوزش بازاریابــی بیــن المللــی
نقطــه مفقــوده محیــط کســب و کار ایــران اســت و
امیدواریــم اتــاق ایــران بتوانــد در آینــده نزدیــک شــعبهای
از دانشــکدههای وابســته بــه اتــاق پاریــس را در تهــران
ایجــاد کنــد تــا زمینــه توســعه آموزشهــای الزم بــرای
بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی ایــران بیــش از پیــش
فراهــم شــود».
همچنیــن مرتضــی اهلل داد ،معــاون اقتصــادی اتــاق ایــران
نیــز در توصیــف وضعیــت آموزشــی کشــور گفــت« :در
ایــران بــا تعــدد مراکــز آموزشــی روبــرو هســتیم ،امــا در
زمینــه تحصیــات تکمیلــی ،کمبــود مراکــز باکیفیــت
علمــی همچنــان احســاس میشــود».

انـرژی
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معامله  ۱۶۲میلیون کیلووات
ساعت برق
در آخریــن روز معامالتــی بــورس انــرژی ایــران در هفتــه
جــاری ،در تابلــوی ســلف مــوازی اســتاندارد ۱۱ ،هــزار و
 ۸۰۰قــرارداد بــه ارزش  ۲۹میلیــارد و  ۸۳۲میلیــون ریــال
معاملــه شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بــورس انــرژی،
بــازار بــرق بــورس انــرژی ایــران در آخریــن روز معامالتــی
هفتــه جــاری ،شــاهد معاملــه  ۲میلیــون و  ۸۰۸هــزار
قــرارداد معــادل  ۵۸میلیــون و  ۱۵۸هــزار کیلــووات ســاعت
بــه ارزش  ۱۹میلیــارد و  ۲۱۹میلیــون ریــال بــود .همچنیــن
در روز جــاری ،نمادهــای بارپایــه ،کمبــاری و میانبــاری
ت  ۳۲۴ ،۳۷۲و  ۳۷۲ریــال بــر کیلــووات
بــا متوســط قیم ـ 
ســاعت مــورد معاملــه قــرار گرفتنــد .در هفتــهای کــه
گذشــت حجــم معامــات بــرق بــورس انــرژی ایــران در دو
بــازار فیزیکــی و مشــتقه بــه حــدود  ۱۶۲میلیــون کیلــووات
ســاعت بالــغ گردیــد.
از نــکات قابــل توجــه معامــات در هفتــه جــاری میتــوان
بــه دومیــن معاملــه مصرفکننــدگان بــزرگ بــرق در
تابلــوی بــازار فیزیکــی اشــاره کــرد .در مجمــوع ارزش

نوبخت :رشد اقتصادی سال 95
با احتساب نفت  ١١.١درصد است
تهــران  -ایرنــا  -ســخنگوی دولــت رشــد اقتصــادی کشــور
در ســال  1395را بــا احتســاب نفــت  11.1درصــد اعــام
کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا« ،محمدباقــر نوبخــت»
روز ســه شــنبه در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران افــزود:
در گذشــته تفــاوت در نتیجــه آمــار رشــد اقتصــادی از
ســوی مرکــز آمــار و بانــک مرکــزی وجــود داشــت کــه بــه
دلیــل محاســبات بــر اســاس ســال پایــه یــود ،اکنــون بــرای
محاســبه رشــد اقتصــادی ســال پایــه  ١٣٩٠در نظــر گرفتــه
مــی شــود.
وی بــا اســتناد بــه اعــام مرکــز آمــار ایــران افــزود :رشــد
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معامــات آخریــن روز معامالتــی بــورس انــرژی در بــازار
مشــتقه ،بــه  ۴۹میلیــارد و  ۵۲میلیــون ریــال بالــغ گردیــد.
بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران از ابتــدای ســال جــاری
تاکنــون شــاهد عرضــه حــال  ۴۰۲از ســوی پاالیشــگاه
هــای مختلــف بــوده اســت کــه در نتیجــه شــاهد معاملــه
ّ
حــال  ۴۰۲بــه ارزش بیــش
بیــش از  ۱۸۲میلیــون لیتــر
از  ۲.۳۱۳میلیــارد ریــال بودهایــم .از ایــن مقــدار بیــش
از  ۱۲۰میلیــون لیتــر و بــه ارزش بیــش از  ۱.۵۰۸میلیــارد
ریــال ســهم بــازار فیزیکــی و  ۶۲میلیــون لیتــر بــه ارزش
 ۸۰۵میلیــارد ریــال ســهم رینــگ بیــن الملــل بــوده اســت.
ایــن مقــدار معاملــه حــال  ۴۰۲در ســال جــاری نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال گذشــته گویــای ۳برابــر شــدن ارزش و
 ۲برابــر شــدن حجــم معامــات ایــن فــرآورده در بــورس
انــرژی ایــران اســت.
در جیــان معامــات روز چهارشــنبه گذشــته ،در بــازار
فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران کاالهــای حــال ۴۰۲
پاالیــش نفــت شــیراز ،آیزوریســایکل پاالیــش نفــت
بندرعبــاس ،بــرش ســنگین پتروشــیمی جــم ،قطــران
فــوالد زرنــد ایرانیــان و حــال  ۴۰۲عمــده پاالیــش نفــت
کرمانشــاه در رینــگ داخلــی عرضــه شــدند.
اقتصــادی ســال گذشــته بــدون احتســاب نفــت بــر پایــهب
ســال  1376رقــم  6.3درصــد اســت کــه بــر اســاس ســال
پایــه  ١٣٩٠ایــن رقــم  6.4درصــد مــی شــود.
ســخنگوی دولــت گفــت :همچنیــن رشــد گــروه کشــاورزی
بــر پایــه ســال  1376رقــم  5درصــد بــود کــه بــر اســاس
پایــه ســال  ١٣٩٠ایــن رقــم  2درصــد اســت.
نوبخــت افــزود :رشــد گــروه صنعــت بــر بایــه ســال 1376
رقــم  ١١.٣درصــد اســت کــه بــر اســاس ســال پایــه ١٣٩٠
ایــن رقــم بــه  ١٨.١درصــد مــی رســد.
معــاون رئیــس جمهــوری گفــت :در بخــش ســاختمان هــم
رشــد اقتصــادی بــر اســاس ســال پایــه  1376منفــی 12.6
درصــد بــود کــه بــر اســاس ســال پایــه  ١٣٩٠منفــی ١١.٣
درصــد اســت.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد :رشــد خدمــات بــر پایــه ســال
 1376رقــم  ٧.١درصــد بــود کــه بــر اســاس ســال پایــه
 ١٣٩٠رقــم  5.9درصــد اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعضــای شــورای گفتوگــوی اســتان تهــران در ســی و
پنجمیــن نشســت خــود ،عــاوه بــر بررســی موانــع توســعه
صــادرات و راهکارهایــی کــه میتوانــد بــه رشــد آمــار
صــادرات منتهــی شــود ،بــه بررســی مشــکالت بخشهایــی از
اقتصــاد پایتخــت نیــز پرداختنــد؛ ماننــد مســایلی کــه قانــون
مشــاغل ســخت و زیــانآور بــرای برخــی بنگاههــا ایجــاد
کــرده یــا مشــکالتی کــه در رابطــه بــا تامیــن بــرق شــهرک
صنعتــی عباسآبــاد وجــود دارد .همچنیــن در ایــن نشســت
فعــاالن واردکننــده برنــج نیــز از ب ـهروز نبــودن ارزشگــذاری
کاالی وارداتیشــان گالیهمنــد بودنــد و ایــن مســاله را از
طریــق شــورا پیگیــر شــدند.
در ابتــدای نشســت ســیوپنجم شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان تهــران ،سیدحســین هاشــمی،
اســتاندار و رییــس شــورای گفتوگــوی اســتان تهــران،
بــا عــرض تســلیت بــه مناســبت فــرا رســیدن شــهادت
امــام جعفــر صــادق (ع) بــه انعقــاد قــرارداد نفتــی ایــران و
کنسرســیوم نفتــی شــامل شــرکت توتــال فرانســه اشــاره کــرد
و گفــت :دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی هشــت درصــدی،
مســتلزم ســرمایهگذاری  65میلیــارد دالری در ســال اســت و
بــه وضــوح منابــع داخلــی بــرای ایــن میــزان ســرمایهگذاری
کافــی نیســت .در چنیــن شــرایطی انعقــاد قــرارداد بــا توتــال
بــرای توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی ،هــم از منظــر سیاســی
و هــم از آنجــا کــه میتوانــد دیگــر ســرمایهگذاران را نیــز
بــرای ورود بــه ایــران ترغیــب کنــد،
سه مانع اساسی صادرات
در ادامــه ایــن جلســه ،محمــد عیدیــان ،مســئول دبیرخانــه
شــورای گفتوگــوی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه مصوبــه
ســی و دومیــن جلســه شــورا از تشــکیل کارگــروه رفــع موانــع
صــادرات غیرنفتــی خبــر داد کــه بــه صــورت هفتگــی هماننــد
کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد تشــکیل جلســه
میدهــد .او افــزود :در ایــن کارگــروه راهکاریهایــی
بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی ارائــه شــده اســت کــه
آسیبشناســی موانــع صادراتــی ســال گذشــته و اصــاح آن،
انتقــال دبیرخانــه شــورای عالــی صــادرات بــه اتــاق ایــران،
تاکیــد بــر شــکلگیری شــرکتهای مدیریــت صــادرات،
ایجــاد بانــک جامــع صادرکننــدگان غیرنفتــی و توســعه
بــازار ســرمایه و جلــب ســرمایههای خارجــی از جملــه ایــن
راهکارهاســت.

انـرژی

شماره هفتاد و شش //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و شش

در سی و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد

موانع صادرات غیرنفتی

پــس از آنکــه محمــد عیدیــان شــرح ایــن  26راهــکار
را قرائــت کــرد ،ســایرحاضران در نشســت نیــز بــه نقــد و
بررســی آن پرداختنــد.
محمــد الهوتــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران ،بــا اشــاره بــه اینکــه از
ایــن نمونــه ارائــه راهکارهــا بــه کــرات در ســالهای گذشــته
ارائــه شــده اســت ،روی ســه مانــع اصلــی توســعه صــادرات
غیرنفتــی دســت گذاشــت و توضیــح داد :بــه نظــر میرســد،
غیرواقعــی بــودن نــرخ ارز و عــدم تعدیــل آن بــر مبنــای
نــرخ تــورم ،تســهیالت گــران قیمــت و حمــل و نقــل گــران
کــه شــامل هزینههــای بنــدری نیــز میشــود از مهمتریــن
مســایلی اســت کــه مانــع رشــد صــادرات شــده اســت.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه آمارهــا از کاهــش صــادرات
حکایــت دارد ،افــزود :بســته حمایــت از صــادرات در قانــون
بودجــه لحــاظ شــده و در شــورای اقتصــاد و ســازمان
برنامــه و بودجــه جلســاتی در ایــن مــورد برگــزار شــده
اســت امــا ظاهــرا در قبــال 40میلیــارد دالر صــادرات،
قــرار اســت120،میلیارد تومــان تشــویق در نظــر بگیرنــد و
ســازمان برنامــه قــرار اســت ایــن رقــم را بــه صــورت نقــدی
پرداخــت کنــد .تخصیــص ایــن اعتبــار ناچیــز بــرای تشــویق
صادرکننــدگان در شــرایطی اســت کــه نــرخ ارز نیــز بــه طــور
دســتوری پاییــن نــگاه داشــته شــده اســت ،قابــل اعتنــا
نیســت.
رییــس کنفدراســیون صــادرات در ادامــه بــه تعییــن نــرخ 11
درصــدی تســهیالت صادرکننــدگان در ســال گذشــته اشــاره
کــرد و گفــت :در ســال جــاری ،زمزمههایــی مبنــی بــر

افزایــش نــرخ  11درصــدی بــه  14درصــد مطــرح اســت ،بــا
ایــن اســتدالل کــه صادرکننــدگان بتواننــد از منابــع بانکــی
نیــز بهــره بگیرنــد ،امــا بــه نظــر میرســد افزایــش ایــن نــرخ،
رقابتپذیــری صادرکننــدگان در بازارهــای جهانــی را تحــت
تاثیــر قــرار دهــد .تــا زمانــی کــه در رفتــار و سیاســتگذاریها
تغییــر ایجــاد نشــود ،نمیتــوان بــه توســعه صــادرات امیــد
داشــت.
محمدرضــا نجفیمنــش نیــز از ضــرورت بسترســازی
بــرای تولیــد صــادرات محــور ســخن گفــت و ادامــه داد:
اتــاق تهــران ســال گذشــته ،تعــدادی از انتظــارات بخــش
خصوصــی را خطــاب بــه دولــت اعــام کــرد و بــرای حــل
آن کار عملیاتــی صــورت گرفــت .الزم اســت در ســال جــاری
ی صــورت گیــرد .چــرا کــه اگــر صــادرات
نیــز چنیــن اقدام ـ 
توســعه نیابــد ،تولیــد بــه حرکــت در نمیآیــد و البتــه ایجــاد
فرصتهــای شــغلی نیــز بــا مشــکل مواجــه میشــود.
حمیدرضــا صالحــی بــا بیــان اینکــه حــوزه صــادرات
متولــی متمرکــزی نــدارد ،افــزود :الزم اســت ،توســعه
صــادرات از طریــق فــرد کارآمــدی در قالــب معاونــت
توســعه صــادرات در نهــاد ریاســت جمهــوری مــورد
پیگیــری قــرار گیــرد .همچنیــن تجدیدنظــر در
مــورد جهتگیریهــا در دیپلماســی سیاســی و
نیــز افزایــش تعامــل بــا همســایگان از ضرورتهــای
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت.
ابراهیــم بهادرانــی ،مشــاور عالــی رییــس اتــاق تهــران نیــز
در ایــن بــاره گفــت :عارضـهای کــه اقتصــاد ایــران را گرفتــار
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کــرده ،کمرشــدی اســت و کلیــد حــل ایــن مســاله ،توســعه
صــادرات اســت .مــواردی کــه بــه عنــوان راهکارهــای کارگروه
توســعه صــادرات غیرنفتــی مطــرح شــد ،میتــوان بــه عنــوان
خواســتههای بخــش خصوصــی اولویتبنــدی کــرد و بــرای
هــر یــک از آنهــا راهــکار عملیاتــی اندیشــید.
رییــس اتــاق تهــران نیــز بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه مــوارد
مطــرح شــده ،بیشــتر شــبیه رهنمــود اســت و جنبــه اجرایــی
نــدارد .مســعود خوانســاری گفــت :از ســاختار شــورای
گفتوگــو بایــد در حــد جایــگاه آن در تصمیمســازیها
انتظــار داشــت؛ بنابرایــن بهتــر اســت ســعی کنیــم مشــکالت
بخشهــای مختلــف در امــر صــادرات را مــورد بررســی قــرار
دهیــم ،و موانــع را از ســر راه آنهــا برداریــم.
اســتاندار تهــران هــم بــا تاییــد ســخنان رییــس اتــاق تهــران،
دســتور داد کــه در جلســات آتــی ،مشــکالت بخشهــای
مختلــف صنعــت ،احصــا شــده و راهکارهــای کوتاهمــدت و
عملیاتــی بــرای رفــع مســایل آنهــا در امــر صــادرات مطــرح
شــود.
آغاز فعالیت باکابینهای جوان و کارآمد
در ادامــه ایــن نشســت ،مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق
تهــران و دبیــر شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان تهــران ،بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه
اینکــه دولــت دوازدهــم فعالیتهــای خــود را بــا کابین ـهای
جوانتــر و کارآمدتــر در پیــش بگیــرد ،آغــاز کــرد.
او بــا بیــان اینکــه همچنــان چنــد مســاله اساســی در بخــش
اقتصــاد حــل نشــده باقــی مانــده اســت گفــت :یکــی از
ایــن مســایل چالشهــای نظــام بانکــی اســت کــه ایــن
چالشهــا ،هــم بــا توجــه بــه فضــای کلــی کشــور و هــم
بــه دلیــل نقشــی کــه نظــام بانکــی در تولیــد و توســعه دارد،
بایــد مــورد رســیدگی عاجــل قــرار گیــرد.
خوانســاری از نظــام چندگانــه ارزی و بیــکاری بــه عنــوان
دیگــر مشــکالت اقتصــادی کشــور یــاد کــرد و گفــت:
امیدواریــم دولــت دوازدهــم پــس از تشــکیل کابینــه بــه طور
جــدی بــه ایــن مســایل بپــردازد.
رییــس اتــاق تهــران ،در ادامــه ،انعقــاد قــرارداد توتــال را
مقدمــهای بــرای ورود ســایر کمپانیهــای بــزرگ خارجــی
بــه ایــران توصیــف کــرد و گفــت :آنچــه شــکلگیری
ایــن قراردادهــا را تســریع میکنــد ،اصــاح روشهــا و
فرآیندهاســت .در واقــع از ایــن طریــق در فضــای کســب و
کار بهبــود حاصــل میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در شــرایطی کــه بســیاری از فعــاالن اقتصــادی از کشــور
عــراق بــه عنــوان مهمتریــن فرصــت و بزرگتریــن بــازار حــال
و آینــده ایــران یــاد مــی کننــد و بســیاری فرصــت بازســازی
شــهر موصــل را زمانــی طالیــی بــرای حضــور شــرکت هــای
ایرانــی بــه خصــوص در حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی و
ســاخت و ســاز تصــور مــی کننــد ،مدیــرکل معــادن غیرفلــزی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه ســدهای پیــش روی
حضــور شــرکت هــای ایرانــی درعــراق اشــاره مــی کنــد و از
عــوارض بــه عنــوان بلندتریــن دیــوار نــام مــی بــرد.
ســیف اهلل امیــری مــی گویــد «:تعرفــه  ۴۵درصــدی عــراق
بــرای واردات ســیمان یکــی از موانــع صــادرات ایــن محصــول
اســت.در حــال حاضــر صــادرات ســیمان بــه صــورت مســتقیم
انجــام میشــود ولــی همچنــان عــراق کــه ســابقا یکــی از
بازارهــای اصلــی ســیمان ایــران بــود هنــوز تعرفــه  ۴۵در
صــدی واردات ســیمان را بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی
خــود حفــظ کــرده اســت و مــا مــی توانیــم فقــط بــرای عــراق
کلینکــر بفرســتیم».
ســیمان یکــی از کاالهــای اساســی صادراتــی ایــران بــه عــراق
اســت کــه تــا ســال گذشــته از رونــق خوبــی برخــوردار بــود
ولــی بــا راه انــدازی چنــد کارخانــه ســیمان در عــراق و تامیــن
بخشــی از نیــاز داخلــی از ایــن کارخانــه هــا ،مســئوالن ایــن
کشــور تعرفــه ســنگین  45درصــدی روی واردات ســیمان
ایــران گذاشــته انــد ،موضوعــی کــه بــا وجــود جلســات متعدد
مســئوالن ایرانــی بــا عراقــی حــل نشــده اســت .عــاوه بــر
ایــن چنــدی پیــش مرتضــی لطفــی عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران و نایــب رئیــس انجمــن کارفرمایــان صنعــت
ســیمان کشــور از توافــق بیــن ایــران و عــراق بــرای حــل
مشــکالت صنعــت ســیمان خبــر داده بــود؛ او بعــد از دیــدار
ســفیر عــراق در ایــران گفــت «:قــرار شــد شــرکت بازرگانــی
مشــترکی بیــن ایــران و عــراق تاســیس شــود و ســاعت هــای
کاری گمــرک عــراق هــم افزایــش یابــد».
درحــال حاضــر میــزان کل صــادرات ایــران بــه عــراق در
حــدود  6میلیــارد دالر و بــا احتســاب صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی بــه گفتــه دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق
 9میلیــارد دالر اســت کــه عــددی بســیار پاییــن محســوب
مــی شــود .البتــه پیــش از ایــن رئیــس اتــاق مشــترک ایــران
و عــراق یحــی آل اســحاق در گفــت و گــو بــا ســایت خبــری
اتــاق تهــران اعــام کــرده بــود کــه رســیده بــه میــزان 20
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عوارض،دیوار بلند پیش روی فعاالن
اقتصادی برای حضور در عراق
میلیــارد دالر صــادرات بــه عــراق عــدد دور از دسترســی
نیســت و تنهــا نیــاز بــه برنامــه ریــزی و تشــکیل شــوراهایی
ویــژه بــرای پیگیــری موضــوع دارد.
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق هفتــه
گذشــته در جلســه بررســی همــکاری هــای مشــترک بیــن
ایــران و عــراق کــه در اتــاق تهــران برگــزار شــد جزییاتــی
از ســهم ایــران از اقــام وارداتــی بــه عــراق ارائــه کــرد و
گفت«:تحلیــل آمــار صــادرات ایــران بــه عــراق و واردات عــراق
در گــروه هــای کاالیــی نشــان دهنــده ســهم  55درصــدی
ایــران در بــازار مصالــح ســاختمانی اســت .ســهم ایــران در
واردات فــراورده هــای شــیمیایی عــراق  28درصــد ،آرایشــی
و بهداشــتی 21درصــد ،ســوخت ،موادمعدنــی ومحصــوالت
پاالیشــگاهی  48درصــد ،فلــزات و مصنوعــات فلــزی 11
درصــد و صنایــع دارویــی و تجهیــزات پزشــکی ،یــک درصــد
بــرآورد شــده اســت».
از یــک مــاه پیــش و بعــد از آزادســازی موصــل فعــاالن
اقتصــادی بــه فرصــت طالیــی بازســازی ایــن شــهر و حضــور
شــرکت هــای ایرانــی بســیار اشــاره کــرده انــد؛ حســن
داناییفــرد ســفیر ســابق ایــران در عــراق در جلســه بررســی
همــکاری هــای مشــترک بیــن ایــران و عــراق کــه در اتــاق
تهــران ،گفــت «:اکنــون دوره طالیــی و تاریخــی پیــش روی
فعــاالن اقتصــادی ایــران قــرار گرفتــه تــا ســهم خــود از بــازار
عــراق را افزایــش دهنــد .بــه گفتــه وی ،مــردم عــراق بــه
خوبــی نقــش ایــران در آزادســازی موصــل را درک کردهانــد
و اکنــون نــگاه مــردم ایــن کشــور بــه کاالهــای ایرانــی در
مقایســه بــا ســالهای گذشــته بهبــود یافتــه اســت».

داناییفــرد بــا اشــاره بــه اینکــه نســبت بودجــه جــاری بــه
عمرانــی عــراق 85 ،بــه  15اســت ،افــزود « :عــراق کشــوری
کامــا وارداتــی و پرمصــرف اســت و ایــن در حالــی اســت کــه
هیــچ کشــوری بــه انــدازه ایــران اســتحقاق حضــور در بــازار
ایــن کشــور را نــدارد».
امــا نکتــه مهــم بــرای اســتفاده و حضــور پررنــگ در بــازار
عــراق اســتفاده تشــکیل کمیتــه هــای مشــترک بیــن
دو کشــور و برداشــته شــدن موانــع پیــش روی فعــاالن
اقتصــادی اســت ،موانعــی همچــون تعرفــه ی  45درصــدی
واردات ســیمان از عــراق کــه اگــر برداشــته نشــود بــه
اعتقــاد کارشناســان بــازار عــراق جذابیــت خــود را حداقــل
بــرای صــادارت کاالهایــی ایــن چنینــی از دســت خواهــد
داد .از طــرف دیگــر کارشناســان معتقدنــد همچنــان کــه
عــراق بــازاری مناســب بــرای ایــران اســت کشــورهای دیگــر
بــه خصــوص اروپایــی هــا ،آمریــکا و ترکیــه هــم در تــاش
هســتند کــه در ایــن کشــور حضــوری فعــال داشــته باشــند
و اگــر مــا فرصــت را غنیمــت نشــماریم و از ایــن فرصــت
اســتفاده نکیــم فضــا را بــه رقبــا خواهیــم داد.
در همایــش بررســی همــکاری هــای مشــترک بیــن ایــران
و عــراق دبیــرکل اتــاق تهــران بهمــن عشــقی گفــت «:اتــاق
بازرگانــی تهــران تمــام تــاش خــود را خواهــد کــرد تــا در
همــکاری بــا اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق ،راههــای
تــازهای بــرای ورود و حضــور مســتمر تجــار ایرانــی در بــازار
عــراق بــاز شــود .همچنیــن او از تاســیس دفتــر نمایندگــی
مشــترک میــان اتــاق تهــران و اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق
در بغــداد طــی آینــده ای نزدیــک خبــر داد.
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در چهــار ســال گذشــته عملیــات اجرایــی  ۲۰هــزار
مــگاوات نیــروگاه جدیــد آغــاز شــده کــه تاکنــون حــدود
 ۸۰۰۰مــگاوات بــه ظرفیــت نیروگاهــی کشــور اضافــه
شــده و در طــول ســال جــاری و قبــل از تابســتان ۱۳۹۷
نیــز بــه میــزان  ۴۰۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد
شــبکه بــرق سراســری میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای
صــورت گرفتــه قــرار شــده تــا در یــک ســال آینــده ۴۰۰۰
مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد شــبکه بــرق سراســری
شــود ،در طــول چهــار ســال گذشــته نیــز در دولــت
یازدهــم  ۵۴واحــد نیــروگاه جدیــد در ســطح کشــور بــه
بهــره بــرداری رســید و ظرفیــت نیروگاهــی مــرز  ۷۷هــزار
مــگاوات افزایــش یافــت کــه بــا بهرهبــرداری از ایــن ۱۲
هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد تــا ســال آینــده ظرفیــت
نیروگاهــی کشــور بــه  ۸۰هــزار مــگاوات خواهــد رســید.
عــاوه بــر ایــن در چهــار ســال گذشــته  ۴.۵میلیــون
مشــترک جدیــد نیــز بــه مشــترکان بــرق اضافــه شــده
و شــمار مشــترکان بــرق کشــور بــه مــرز  ۳۴میلیــون
اشــتراک رســیده ،همچنیــن در دولــت یازدهــم ظرفیــت
نیروگاههــای تجدیدپذیــر نیــز بــا رشــد قابــل توجهــی
مواجــه بــوده اســت ،بــه طــوری کــه ظرفیــت نیروگاههــای
تجدیدپذیــر در چهــار ســال اخیــر از  ۱۶۵مــگاوات بــه
 ۴۰۰مــگاوات نزدیــک شــده و تــا پایــان ســال جــاری
نیــز ایــن میــزان بــه حداقــل  ۶۰۰مــگاوات خواهــد رســید.
از ســوی دیگــر در راســتای برنامــه ملــی ارتقــای بهــرهوری
انــرژی ،در ســال  ۱۳۹۵عملیــات اجرایــی نیروگاههــای
جهــرم ،پرنــد ،ســبالن ،کاشــان ،فردوســی ،ارومیــه،
عســلویه ،رودشــور و چابهــار مجموعــا بــه ظرفیــت ۳۵۴۵
مــگاوات آغــاز شــده اســت.
همچمیــن تکمیــل و بهــره بــرداری بیــش از ۲۵۰۰
مــگاوات نیــروگاه جدیــد شــامل افتتــاح دو نیــروگاه بــرق
آبــی رودبــار لرســتان و داریــان جمعــا بــه ظرفیــت ۳۰۵
مــگاوات ،وارد مــدار شــدن  ۱۱واحــد نیروگاهــی مجموعــا
بــه ظرفیــت  ۱۸۲۰مــگاوات و  ۱۲۱مــگاوات نیــروگاه
تجدیــد پذیــر از جملــه برنامــه هــای اجرایــی دولــت
یازدهــم بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شرکت نفت با  ۲۸شرکت داخلی و بین المللی
تفاهمنامه امضا کرد
شــرکت ملــی نفــت ایــران تــا خردادمــاه  ۱۳۹۶بــا ۲۸
شــرکت بیــن المللــی و ایرانــی حائــز صالحیــت ،تفاهمنامــه
همــکاری امضــا کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،شــرکت ملــی نفــت ایــران پــس از
اجرایــی شــدن برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام)
در تیرمــاه ســال  ،۹۴و لغــو تحریمهــا در دی مــاه ،۹۴
اقــدام بــه مذاکــره بــا شــرکتهای داخلــی و بیــن المللــی
بــرای توســعه میدانهــای نفــت و گاز کــرده اســت کــه تــا
خردادمــاه موفــق بــه امضــای  ۳۳تفاهمنامــه نفتــی شــده
اســت.
از ایــن تعــداد ،تفاهــم نامــه ایــران بــا توتــال ،ســی ان پــی
ســی آی و پتروپــارس منجــر بــه امضــای قــرارداد در ۱۲
تیرمــاه امســال شــده اســت.
همچنیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران ۲۶ ،تیرمــاه ،تفاهمنامــه
خدمــات نوســازی تاسیســات و افزایــش تولیــد گاز میــدان
ســلمان را بــا شــرکتهای پتروپــارس و مهندســی تویــو
( )TOYOژاپــن امضــا کــرد.
در میــان تفاهمنامههــای امضــا شــده بــا کشــورهای
خارجــی ،روســیه بیشــترین ســهم را داراســت ،شــرکتهای
لــوک اویــل ،زاروبژنفــت ،تــات نفــت و گازپــروم نفــت بــه
ترتیــب مطالعــه میدانهــای نفتــی آب تیمــور و منصــوری-
آبــان و پایــدار غــرب -دهلــران و شــادگان -چشــمه خــوش
و چنگولــه را بــه عهــده دارنــد.
انتظــار مــی رود از ایــن تعــداد تفاهــم نامــه امضــا شــده تــا
پایــان ســال چنــد مــورد آن بــه امضــا منتهــی شــود .بــر
اســاس مصوبــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی ،شــرکت ملــی نفــت
ایــران مکلــف شــده اســت تــا پایــان امســال  ۱۰قــرارداد
توســعه ای میدانهــای نفــت و گاز را بــه نتیجــه برســاند
کــه مقدمــات ایــن کار در قالــب مناقصــه و مذاکــرات بــه
صــورت مــوازی در دســت اقــدام اســت.

و  ۸۱۶مــگاوات را ثبــت کــرد کــه در مــدت مشــابه ســال
قبــل ،رکــورد بیســابقه مصــرف  ۵۲هــزار و  ۶۹۲مــگاوات
بــرای صنعــت بــرق ثبــت شــده بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،روز
گذشــته (جمعــه) پیــک مصــرف بــرق در حالــی عــدد ۴۶
هــزار و  ۸۱۶مــگاوات را ثبــت کــرد کــه در مــدت مشــابه
ســال قبــل ،رکــورد بــی ســابقه  ۵۲هــزار و  ۶۹۲مــگاوات
مصــرف بــرای صنعــت بــرق ثبــت شــده بــود؛ البتــه ایــن
اتفــاق بــه دلیــل تعطیلــی مراکــز عمومــی و دولتــی در روز
جمعــه رخ داده اســت.
کاهــش مصــرف بــرق در روز گذشــته و همزمانــی آن
بــا پیــک مصــرف بــرق در ســال گذشــته ،از ایــن منظــر
میتوانــد یــک امتیــاز باشــد کــه در روزهــای اخیــر ،مــا
شــاهد افزایــش بیــش از  ۱۱هــزار مگاواتــی مصــرف
بــرق نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بودیــم .امــری
کــه بــه گفتــه کارشناســان صنعــت بــرق ،تــداوم آن مــی
توانســت پایــداری شــبکه بــرق را کــه بــرای مــدت  ۱۵ســال
هیچگونــه خاموشــی سراســری را تجربــه نکــرده اســت ،بــا
خطــر مواجــه کنــد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد ،میــزان مبــادالت بــرق در روز
گذشــته ،حــدود یــک هــزار و  ۹۲۸مــگاوات بــوده کــه از
ایــن میــزان ،ســهم صــادرات یــک هــزار و  ۳۱۶مــگاوات ،و
ســهم واردات  ۶۰۰مــگاوات بــوده اســت.
گفتنــی اســت میــزان مصــرف بــرق صنایــع نیــز در ایــن روز،
برابــر بــا  ۴هــزار و  ۲۹۲مــگاوات بــوده کــه نســبت بــه روز
گذشــته بیــش از  ۱۰۰مــگاوات رشــد داشــته اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــه طــور کلــی تــداوم رونــد
افزایشــی مصــرف بــرق بــه ویــژه در بخــش خانگــی ،حامــل
پیامــی هشــدار دهنــده مبنــی بــر افزایــش هزینــه هــای
صنعــت بــرق بــرای ســال جــاری و ســالهای آتــی اســت.
گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه بــا رشــد  ۷درصــدی
پیــک مصــرف بــرق در ســال جــاری نســبت بــه ســال
گذشــته ،تنهــا در شــهری ماننــد تهــران بــرای پوشــش
چنیــن رشــدی بایــد ســال آینــده حــدود  ۱۵۰۰میلیــارد
تومــان در بخــش توزیــع و انتقــال و حــدود  ۳۰۰۰میلیــارد
تومــان در بخــش تولیــد هزینــه کــرد.

کاهش  ۵هزار مگاواتی مصرف برق نسبت به رکورد
پیک در سال گذشته
اوج مصــرف بــرق ،روز گذشــته در حالــی عــدد  ۴۶هــزار

روسیه بزرگترین تامین کننده گاز اتحادیه اروپا شد
ســهم صــادرات گاز روســیه در ســه مــاه نخســت ســال
جــاری میــادی بــه اتحادیــه اروپــا ،بــه  ۴۱درصــد رســید

اخـــبــار کــوتـــــاه

انـرژی
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و ایــن کشــور توانســت ،عنــوان بزرگتریــن تامینکننــده گاز ازطریــق پنلهــای خورشــیدی ،بــاد و توربینهــای آبــی
تامیــن میکنــد.
اروپــا را از آن خــود کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر به نقــل از اســپوتنیک ،کمیســیون همچنیــن دارای دو موتــور باقــدرت  ۸۰اســب بخــار اســت
اتحادیــه اروپــا اعــام کــرد ،ســهم صــادرات گاز روســیه بــه و میتوانــد بــا ســرعت  ۱۰مایــل بــر ســاعت حرکــت کنــد.
ایــن اتحادیــه در ســه مــاه نخســت ســال جــاری میــادی،
بــه  ۴۱درصــد رســیده و ایــن کشــور ،عنــوان بزرگتریــن اعالم آمادگی کشورهای توسعهیافته برای راهاندازی
فروشگاههای زنجیرهای در ایران
تامیــن کننــده گاز اروپــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
همچنیــن ســهم بــازار گاز روســیه در ســه مــاه نخســت ســال رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران از اعــام آمادگــی
جــاری میــادی ،در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از شــرکتهای آلمانــی و فرانســوی بــرای راهانــدازی
آن بــا  ۲واحــد افزایــش بــه  ۳۹درصــد رســیده؛ البتــه ســهم فروشــگاههای بــزرگ زنجیرهیــی در کشــور خبــر داد و
بــازار گاز نــروژ هــم در ســه مــاه اول ســال  ۲۰۱۷میــادی گفــت :ایــن شــرکتها پیشــنهادهای عملــی و برنامههــای
بــه  ۳۵درصــد جهــش پیــدا کــرده و در جایــگاه دوم بعــد از خــود را از ســال آینــده میــادی( )2018بــه بعــد اعــام
خواهنــد کــرد .مجتبــی خســروتاج افــزود :اتبــاع ایرانــی و
روســیه قــرار گرفتــه اســت.
خارجــی بــرای راهانــدازی فروشــگاههای زنجیرهیــی در
بــر همیــن اســاس ،مجمــوع صــادرات گاز روســیه در نیمــه کشــور مطابــق مقــررات بــا هیــچ مشــکل و محدودیتــی
نخســت ســال جــاری میــادی ،در مقایســه بــا مــدت مشــابه مواجــه نیســتند .بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول تاکنــون از
ســال قبــل ۱۸ ،درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد و نزدیــک کشــورهای آلمــان ،فرانســه و برخــی دیگــر از کشــورهای
اروپایــی پیشــنهاداتی در ایــن خصــوص ارائــه شــده کــه در
بــه رکــورد ســه مــاه آخــر ســال  ۲۰۱۶میــادی اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش« ،الکســی میلــر» ،مدیــر عامــل دســت بررســی اســت و برخــی از آنهــا از اعــام برنامههــای
«گازپــروم» روســیه در مــاه گذشــته میــادی گفــت :پیــش خــود در ســال  2018خبــر دادهانــد .معــاون وزیــر صنعــت،
بینــی مــی شــود رشــد تقاضــای اروپــا بــرای واردات گاز معــدن و تجــارت اظهــار کــرد :برخــی کشــورهای عربــی
تــا ســال  ۲۰۲۵میــادی ،حداقــل بــه  ۱۰۰میلیــارد متــر حاشــیه خلیــج فــارس نیــز در ایــن زمینــه درخواس ـتهایی
مکعــب برســد؛ ضمــن اینکــه ایــن رقــم بــرای ســال  ،۲۰۳۵ارائــه کردهانــد و بعضــی از آنهــا کــه پیشتــر فعالیتهایــی
داشــتهاند بــه توســعه شــعبههای خــود مشــغولند.
ســاالنه  ۱۵۰میلیــارد متــر مکعــب خواهــد بــود.
عــاوه بــر ایــن ،صــادرات گاز «ال ان جــی» روســیه در ســه خســروتاج خاطرنشــان کــرد :ایــن شــرکتها بــا راهانــدازی
مــاه نخســت ســال  ۲۰۱۷میــادی ،فقــط  ۱۲درصــد از فروشــگاههای زنجیرهیــی در شــبکه توزیــع کشــورمان
مجمــوع گاز صادراتــی ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهــد کــه فعالنــد و بــه توزیــع کاالهــای داخلــی ســاخت ایــران و
همچنــان گــران و نیازمنــد افزایــش ســرمایه گــذاری بــر روی ارائــه برخــی محصــوالت و تولیــدات خارجــی کــه بــا رعایــت
قوانیــن و مقــررات بــه کشــور وارد شــده باشــد ،میپردازنــد.
زیرســاخت ایــن منبــع مهــم انــرژی وجــود دارد.
وی تصریــح کــرد :هــدف از توســعه ایــن فروشــگاهها در
کشــور بــه حداقــل رســاندن هزینههــا ،تامیــن بــا کیفیــت
ایتالیا کشتی خورشیدی میسازد
یــک شــرکت ایتالیایــی طــرح اولیــه از کشــتی بــا ظاهــر و مطابــق نیــاز مصرفکننــدگان ،کوتــاه کــردن دســت
فضاپیمــا ارائــه کــرده کــه ازطریــق پنلهــای خورشــیدی ،واســطهها و دالالن ،افزایــش شــفافیت در نظــام توزیــع،
بــاد و توربینهــای آبــی انــرژی موردنیــاز خــود را تأمیــن کنتــرل بهتــر مســائل مالــی و مالیاتــی و ارتقــای بهــرهوری
در خریــد اســت.
میکنــد.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» شــرکت ایتالیایــی Jet
رکورد تولید انرژیهای تجدیدپذیر جابجا شد
 Capsuleطــرح اولیــه از یــک ســفینه شــناور بــه نــام
 2.0.U.F.Oرا ارائــه کــرده کــه در حقیقــت ظاهــری اســکاتلند بــا اســتفاده از نیــروی بــاد ،رکــوردی بیســابقه
بــرای تامیــن انــرژی مــردم کشــورش بــه جــا گذاشــته اســت.
چــون یــک فضاپیمــا را دارد.
کشــتی مذکــور ســه طبقــه اســت و انــرژی موردنیــاز را بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از بیزنــس اینســایدر ،تولیــد
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انــرژی از بــاد در نیمــه اول امســال بــه یــک رکــورد جدیــد
رســید .بــر اســاس گزارشــات ،توربینهــای بــادی در ایــن
کشــور در مــاه ژوئــن بــا تولیــد بیــش از  1میلیــون مــگاوات
ســاعت بــرق ،رکــورد جدیــدی در ایــن زمینــه بــر جــای
گذاشــتند.
ایــن رقــم نشــان میدهــد کــه میــزان بــرق تولیــد شــده در
مــاه گذشــته بــرای تامیــن انــرژی حــدود  3میلیــون خانــه
کفایــت میکنــد .یعنــی رقمــی در حــدود  118درصــد و
بیــش از نیــاز خانوارهــای اســکاتلندی.
در شــش مــاه اول امســال تنهــا از طریــق توربینهــای
بــادی ،انــرژی مــورد نیــاز بــرای تامیــن انــرژی همــه امــور
کشــور اســکاتلند بــرای  6روز تولیــد شــده اســت .توربینهــا
بیــش از  6.5میلیــون مــگا وات ســاعت بــرق بــرای شــبکه
ملــی تولیــد کردهانــد کــه بــه اعتقــاد کارشناســان بــه طــور
متوســط نیــاز  124درصــد از خانوارهــای اســکاتلندی را
تامیــن میکنــد.
حمایت پارک فناوری پردیس از شرکتهای فعال در
حوزه صنعت برق
پــارک فنــاوری پردیــس بــا انتشــار فراخوانــی آمادگــی خــود
را بــرای حمایــت از شــرکتهای عضــو ایــن پــارک در زمینــه
اجــرای طرحهــای اولویـتدار صنعــت بــرق اعــام کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا توجــه بــه فراخــوان اولویتهــای
تحقیقاتــی مصــوب ســال  ۱۳۹۶صنعــت بــرق ،پــارک
فنــاوری پردیــس معاونــت علمیوفنــاوری ریاس ـتجمهوری
از شــرکتهای عضــو ایــن پــارک حمایتهــای ویــژهای
صــورت میدهــد.
بــر ایــن اســاس ،پــارک فنــاوری پردیــس بــا هــدف حمایــت
از تحقیــق توســعه و ایجــاد بــازار بــرای شــرکتهای
دانشبنیــان و فنــاور عضــو ،اقــدام بــه همــکاری و حمایــت
از شــرکتهای فعــال در صنعــت بــرق کــرده اســت.
بــر اســاس اعــام پــارک فنــاوی پردیــس ،محورهــای
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در حوزههــای انتقــال
و توزیــع بــرق ،انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر ،تولیــد و نیــز
مطالعــات کالن انــرژی اســت.
شــرکتهای متقاضــی بــرای دریافــت ایــن حمایتهــا
میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه مرکــز تحقیقــات بــرق
بــه آدرس  ،http: //satab. tavanir. org. irاز
ن دســته
عناویــن کامــل پروژههــا اطــاع پیــدا کــرده و آ 

از پروژههایــی را کــه توانایــی اجــرا را داشــته ،انتخــاب و
پــس از دریافــت فــرم  ۱۳صفحـهای ،بــرای هــر پــروژه فــرم
را تکمیــل و بــه شــرکت بــرق منطقــهای مخاطــب جهــت
بررســی ارســال کننــد.
حمایــت از انجــام قراردادهــای تحقیقاتــی شــرکتهای
عضــو پــارک بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،حمایــت از
همافزایــی بیــن شــرکتهای عضــو پــارک ،حمایــت انجــام
پایاننامههــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ب ـ ه منظــور
رفــع نیازهــای تخصصــی ،حمایــت از کارآمــوزی دانشــجویان
در واحدهــای دانشمحــور و واحدهــای فنــاور از جملــه
حمایتهــای ایــن پــارک تعییــن شــده اســت.
افزایش تعداد شرکتهای بینالمللی صاحب صالحیت
در لیست شرکت ملی نفت
مدیــر برنامهریــزی تلفیقــی وزارت نفــت از افزایــش تعــداد
شــرکتهای بیــن المللــی صاحــب صالحیــت در لیســت
شــرکت ملــی نفــت خبــر داد و گفــت :تعــداد ایــن شــرکتها
از  29شــرکت بــه  34شــرکت افزایــش یافــت.
کریــم زبیــدی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه بازنگــری
شــرایط برخــی از شــرکتهای بیــن المللــی ،اظهــار کــرد:
برخــی از شــرکتها درخواســت خــود را بــرای بازنگــری
شــرایط شــان بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران ارســال
کردهانــد و صالحیــت و مدارکــی کــه آنهــا مجــدد ارســال
کردنــد ،مجــددا توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران مــورد
بازنگــری قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد :در ایــن بازنگــری چهــار شــرکت روســی و
شــرکت ســوکار آذربایجــان تاییــد صالحیــت شــدند و تعــداد
شــرکتهای صاحــب صالحیــت از  29شــرکت بــه 34
شــرکت افزایــش یافــت.
مدیــر برنامهریــزی تلفیقــی وزارت نفــت بــه ایــن ســوال
کــه آیــا همــه ایــن شــرکتها در مناقصــه میــدان نفتــی
آزادگان حضــور خواهنــد یافــت ،پاســخ داد :خیــر .برخــی از
ایــن شــرکتها تمایــل نداشــتند در مناقصــه میــدان نفتــی
آزادگان شــرکت کننــد و ممکــن اســت در مناقصــه ســایر
میدانهــا حضــور یابنــد.
زبیــدی در مــورد زمــان برگــزاری مناقصــه میــدان نفتــی
آزادگان ،توضیــح داد :برگــزاری مناقصــه ایــن میــدان در
حــال انجــام اســت و مراحــل نهایــی خــود را طــی میکنــد.
اکثــر شــرکتهایی کــه بــرای حضــور در ایــن مناقصــه
اظهــار تمایــل کردهانــد اروپایــی هســتند.

انـرژی
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روسیه درصدد صادرات گاز به کویت
وزیــر انــرژی روســیه امــروز بــا همتــای کویتــی خــود دیــدار
و گفتوگــو میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا از ریانووســتی ،الکســاندر نــوواک ،وزیــر
انــرژی روســیه و یلنــا بورمیســترووا مدیرعامــل صــادرات
گازپــروم امــروز دوشــنبه بــا حســام المــرزوق وزیــر نفــت
کویــت دیــدار و گفتگــو مــی کننــد.
وزیــر انــرژی روســیه درایــن بــاره بــه خبرنــگاران گفــت:
در خصــوص محورهــای گفتوگــو و احتمــال صــادرات گاز
روســیه بــه کویــت پــس از انجــام دیدارهــا اطــاع رســانی
خواهــد شــد.
همچنیــن قــرار اســت تــا وزیــران شــش کشــور عضــو و
غیرعضــو اوپــک روز چهارشــنبه در ســن پترزبــورگ بــرای
مذاکــره دربــاره دورنمــای بــازار نفــت و پایبنــدی بــه توافــق
کاهــش تولیــد جهــت حفــظ قیمتهــای جهانــی نفــت بــا
یکدیگــر دیــدار و گفتوگــو کننــد
امضای  33تفاهمنامه نفتی در پسابرجام
شــرکت ملــی نفــت ایــران اعــام کــرد :از زمــان اجرایــی
شــدن برجــام تــا پایــان خــرداد  96بــا  28شــرکت بیــن
المللــی و ایرانــی دارای صالحیــت 33 ،تفاهمنامــه همــکاری
امضــا کــرده اســت.
شــرکت ملــی نفــت ایــران پــس از امضــای برنامــه جامــع
اقــدام مشــترک (برجــام) در تیرمــاه ســال  1394و لغــو
تحریمهــا از دی مــاه همــان ســال ،بــا شــرکتهای داخلــی
و بیــن المللــی بــرای توســعه میدانهــای نفــت و گاز
مذاکــره کــرد و تــا خردادمــاه امســال موفــق بــه امضــای 33
تفاهمنامــه نفتــی شــد.
در ایــن میــان ،تفاهمنامــه بــا توتــال فرانســه ،ســی.ان.
پی.ســی.آی چیــن و پتروپــارس ایــران بــه امضــای قــرارداد
در دوازدهــم تیرمــاه امســال منجــر شــد.
همچنیــن بیســت و ششــم تیرمــاه شــرکت ملــی نفــت
ایــران ،تفاهمنامــهخدمــات نوســازی تاسیســات و افزایــش
تولیــد گاز میــدان ســلمان را بــا شــرکتهای پتروپــارس و
مهندســی تویــو ( )TOYOژاپــن امضــا کــرد.
در میــان تفاهمنامههــای امضــا شــده بــا کشــورهای
خارجــی ،روســیه بیشــترین ســهم را دارد.
شــرکتهای لــوک اویــل ،زاروبژنفــت ،تــات نفــت و گازپــروم
نفــت بــه ترتیــب مطالعــه میدانهــای نفتــی آب تیمــور
و منصــوری -آبــان و پایــدار غــرب -دهلــران و شــادگان-
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چشــمه خــوش و چنگولــه را بــر عهــده گرفتــه انــد.
انتظــار مــی رود تــا پایــان ســال چنــد مــورد دیگــر از ایــن
تفاهمنامــه هــا بــه امضــای نهایــی برســد.
بــر اســاس مصوبــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی ،شــرکت ملــی
نفــت ایــران مکلــف شــده اســت تــا پایــان امســال 10
قــرارداد توســعه ای میدانهــای نفــت و گاز را بــه نتیجــه
برســاند کــه مقدمــات ایــن کار در قالــب مناقصــه و مذاکــرات
بــه صــورت مــوازی در دســت اقــدام اســت.
گفتنــی اســت ایــران بــرای توســعه صنعــت نفــت بــه 200
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری نیــاز دارد کــه بخــش عمــده
آن بایــد از محــل منابــع خارجــی تامیــن شــود.
عراق  500میلیون دالر از بدهی برقی خود را
پرداخت کرد
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی از بهبــود وضعیــت
پرداخــت بدهــی طــرف عراقــی بابــت خریــد بــرق خبــر داد
و گفــت :عــراق در چهــار مــاه گذشــته  500میلیــون دالر از
بدهیهــای خــود را پرداخــت کــرد.
هوشــنگ فالحتیــان افــزود :بازپرداخــت بدهیهــا توســط
طرفهــای عراقــی نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده و آنهــا در
آخریــن مذاکــرات متعهــد شــدند تــا  2هفتــه دیگــر مبالغــی
دیگــر از مطالبــات ایــران را پرداخــت کننــد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا اشــاره بــه
اینکــه صــادرات بــرق بــه عــراق تــداوم دارد ،گفــت :بــا
وجــود اینکــه عــراق در چهارمــاه گذشــته  500میلیــون دالر
از مطالبــات ایــران را پرداخــت امــا هنــوز  800میلیــون دالر
باقــی مانــده اســت.
جمهــوری اســامی ایــران بــا هفــت کشــور ارمنســتان،
جمهــوری آذربایجــان ،ترکیــه ،پاکســتان ،افغانســتان،
ترکمنســتان و عــراق و همچنیــن جمهــوری خودمختــار
نخجــوان مبادلــه بــرق دارد کــه در ایــن میــان بــه ترکیــه،
عــراق ،پاکســتان و افغانســتان فقــط بــرق صــادر میکنــد.
فالحتیــان البتــه پیشازایــن تأکیــد کــرده بــود در تأمیــن
انــرژی بــرق ،اولویــت بــا تأمیــن نیــاز داخــل اســت و اگــر
الزم باشــد در ســاعتهای اوج مصــرف داخلــی ,صــادرات را
بــه صفــر میرســانیم.
وی از کاهــش  400مگاواتــی صــادرات بــرق در زمــان اوج
مصــرف بــرق خبــر داده و گفتــه بــود :در ســاعتهای اوج
مصــرف ،میــزان صــادرات بــرق را از یــک هــزار و 300
مــگاوات بــه  900مــگاوات کاهــش دادیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

غــول انــرژی فرانســوی توتــال مــاه گذشــته قــراردادی بــه
ارزش  ۴.۸میلیــارد دالر بــرای توســعه میــدان گازی پــارس
جنوبــی ایــران بــه همــراه چیــن و شــرکتهای انــرژی
ایرانــی امضــا کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن قــرارداد نخســتین ســرمایهگذاری
بــزرگ یــک شــرکت غربــی در دوران پســاتحریم
اســت و آن طــور کــه کارشناســان میگوینــد ممکــن
اســت بــرای فرانســه فرصــت منحصــری بــرای گســترش
ســرمایهگذاریهایش در قطــر کــه در بزرگتریــن میــدان
گازی جهــان بــا ایــران ســهیم اســت ،فراهــم کنــد .قطــر کــه
در حــال حاضــر بزرگتریــن صادرکننــده  LNGجهــان
اســت ،چنــدی قبــل اعــام کــرد قصــد دارد صــادرات گاز
خــود را بــه میــزان  ۳۰درصــد افزایــش دهــد ،بنابرایــن واضح
اســت کــه بــه ســرمایهگذاریهای بیشــتری بــرای انجــام
چنیــن پــروژهای نیــاز دارد و توتــال فرانســه ممکــن اســت
شــریک ایــده آلــی بــرای ایــن منظــور باشــد.
در حالــی کــه همــه ایــن اتفاقهــا در جریــان اســت ،هنــد
 ۱۱میلیــارد دالر ســرمایهگذاری بــرای توســعه میــدان گازی
فــرزاد  Bبــه ایــران پیشــنهاد کــرده کــه آن را بهتریــن
پیشــنهاد توصیــف کــرده اســت .اگرچــه هنــوز ایــران
تصمیــم نگرفتــه پیشــنهاد هندیهــا را قبــول یــا رد کنــد بــا
اینهمــه چنیــن پیشــنهادی قیمــت مبنایــی را ک ـه تهــران
از دهلینــو یــا متقاضــی دیگــری بــرای ایــن پــروژه دریافــت
خواهــد کــرد ،تعییــن میکنــد.
در مجمــوع میتــوان انتظــار داشــت کــه قیمــت  LNGدر
آینــده بــه محــض ایــن کــه تولیــد ســرمایهگذاریهای گازی
بــزرگ ایــران و قطــر آغــاز و بــه اشــباع عرضــه منجــر شــود،
کاهــش پیــدا کنــد .بعــاوه ،پاپــوا گینهنــو و موزامبیــک
کــه هــر دو پتانســیل  LNGعظیمــی دارنــد و پروژههــای
 LNGیامــال و ســاخالین روســیه نیــز قــرار اســت در
ســالهای آینــده وارد بــازار شــوند کــه همــه آنهــا قیمــت
گاز طبیعــی مایــع را پاییــن خواهنــد بــرد .بــا اینهمــه
هزینههــای فــرآوری و حمــل بــرای  LNGهمچنــان
بــه شــکل غیرمعمولــی بــاال هســتند ،بنابرایــن تــا زمانــی
کــه هزینههــا بــا معرفــی فنــاوری جدیــد یــا بــا تولیــد در
مقیــاس صنعتــی کاهــش پیــدا نکنــد ،مطمئنــا قیمتهــا در
یــک ســطح یــا ســطح دیگــری بــه کــف خواهنــد رســید .بــا
اینهمــه عکــس ایــن موضــوع بــرای نفــت صــدق میکنــد
زیــرا ایــن کاال ســقف قیمتــی دارد کــه نمیتــوان بــدون

قراردادهای گازی
چند میلیارد دالری
ایران به تشکیل
اوپک گازی منجر
میشود
کنتــرل اســتخراج گاز پرهزینــه شــیل آمریــکا از آن عبــور
کــرد و قیمتهــا را دوبــاره پاییــن آورد .آن چــه کــه از
همــه جالبتــر اســت ،ایــن اســت کــه قیمتهــای نفــت
و گاز بــا یکدیگــر تعییــن میشــوند ،بنابرایــن بــا وجــود
ایــن کــه عوامــل متفاوتــی بــر هــر یــک از ایــن منابــع تاثیــر
میگــذارد ،تحــت تاثیــر کــف و ســقف قیمــت دیگــری قــرار
میگیــرد.
قیمــت نفــت بــه دلیــل توافقــی کــه اوپــک و شــرکای مهــم
ایــن ســازمان در ســال گذشــتند ،نســبتا تثبیــت شــده اســت
امــا هیــچ ســازمان مشــابه یــا همــکاری میــان بزرگتریــن
بازیگــران گاز طبیعــی جهــان وجــود نــدارد و ممکــن اســت
اشــباع عرضــه و کاهــش قیمــت قابــل پیشبینــی کــه بــازار
 LNGبــه آن دچــار میشــود ،ایــن تولیدکننــدگان را
وادار کنــد «اوپــک گازی» خــود را تشــکیل دهنــد و بــرای
اجــرای تدابیــر قیمــت گــذاری بــا یکدیگــر همــکاری کننــد.
بــر اســاس گــزارش پایــگاه اینترنتــی گلوبــال ریســرچ،
نکتــه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه قراردادهــای گازی
چنــد میلیــارد دالری کــه ایــران امضــا کــرده یــا ســرگرم
مذاکــره دربــاره آنهــا اســت ،ممکــن اســت بــا اشــباع عرضــه
 LNGعوامــل بنیادیــن بــازار را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد
و بــه ســقوط قیمــت منجــر شــوند و تشــکیل یــک «اوپــک
گازی» میــان روســیه ،ایــران و قطــر بــرای تثبیــت بــازار را
بدنبــال داشــته باشــند.

انـرژی

شماره هفتاد و شش //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و شش

مصرف انرژی در ترکیه نصف ایران
است

مشــاور ارشــد رییــس جمهــور گفــت :کشــور ترکیــه 2.5
برابــر ایــران تولیــد ناخالــص داخلــی دارد و ایــن در حالــی
اســت کــه مصــرف انــرژی در آن کشــور نصــف ایــران
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اکبــر تــرکان در کنفرانــس «نقــش
مهندســی مکانیــک در ســاخت و ســازهای شــهری»
اظهــار کــرد :در طــول  22ســالی کــه از آغــاز بــه کار
نظــام مهندســی گذشــته ،ایــن ســازمان موفقیتهــای
چشــمگیری بــه دســت آورده اســت.
وی افــزود :وقــوع زلزلــه هــا در کشــور مــا باعــث شــد تــا
مقــررات ملــی ســاختمان جــدی تــر پیگیــری شــود .مــی
تــوان امــروز بــه جــرأت گفــت کــه ســازه هــای ســاخته
شــده زیــر نظــر نظــام مهندســی تــا حــدود زیــادی قابــل
اعتمــاد اســت.
مشــاور ارشــد رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در حــال
حاضــر  35درصــد پــرت حرارتــی ســاختمانهای مــا از
پنجــره اســت ،تصریــح کــرد :بــا عایــق کــردن جــداره
هــای بیرونــی ســاختمان مــی تــوان  15درصــد از پــرت
حرارتــی را کاهــش داد .امیدواریــم در بخــش مکانیــک
هــم مانننــد پــی و ســازه موفــق باشــیم.
تــرکان تاکیــد کــرد :تولیــد ناخالــص داخلــی ترکیــه
ســاالنه  1000میلیــارد دالر اســت؛ در حالــی کــه ایــن
رقــم در کشــور مــا  400میلیــارد اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه مــا  2برابــر ترکیــه انــرژی مصــرف مــی کنیــم.
بنابرایــن بایــد بــه دنبــال بهــره وری بیشــتر درصنعــت
ســاختمان بــه عنــوان یــک صنعــت انــرژی بــر باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان
دو مقولــه جــدا از هــم نیســتند ،گفــت :هــر دســتورالعملی
کــه تدویــن مــی شــود بایــد بــر اســاس ایــن قانــون شــکل
بگیــرد .در غیــر ایــن صــورت نظــام مهندســی تبدیــل بــه
یــک اتحادیــه صنفــی مــی شــود.
مشــاور ارشــد رییــس جمهــور اظهــار کــرد :بایــد از
مهندســان صاحــب صالحیــت در ســاخت و ســازها
اســتفاده شــود .از ســوی دیگــر قطــع رابطــه مالــی بیــن
مالــک و ناظــر باعــث مــی شــود تــا اســتقالل عملکــردی
مهنــدس ناظــر در جهــت ارتقــای کیفیــت ســاخت
افزایــش یابــد.
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طــرف در هــر قــراردادی تــاش میکننــد بــه منافــع
بیشــتری برســند و ایــن مســئله خــاص یــک قــرارداد
 12.5میلیــارد دالری بــا یــک شــرکت بینالمللــی و
چندملیتــی نیســت .ایــن اصــل در معامــات روزمــره
هــم دنبــال میشــود و دو طــرف درنهایــت بــه یــک
نقطــه توافــق میرســند.
بــا توجــه بــه شــناختی کــه از دولــت و تجربــه
گرانســنگ وزیــر نفــت ایــران داریــم ،فکــر میکنــم
ایــن اصــل در قــرارداد توتــال بــرای نفــع حداکثــری
کشــور بــا توجــه بــه دیگــر جهــات در نظــر گرفتهشــده
اســت .چارچــوب قراردادهــای نفتــی مــورد کار
کارشناســی قرارگرفتــه و آراء افــکار عمومــی در مــورد
آن در نظــر گرفتهشــده اســت .نظــر کارشناســان
مخالــف و موافــق در چارچــوب قراردادهــای نفتــی
گنجاندهشــده اســت .از ســوی دیگــر بایــد پذیرفــت
کــه طــرف قــرارداد یعنــی شــرکت توتــال انتخابهــای
محــدودی نداشــته و الزامــی بــه همــکاری بــا طــرف
ایرانــی نــدارد .شــرایط ســرمایهگذاری در دیگــر
مناطــق جهــان بهویــژه در کشــورهای اطــراف مثــل
عربســتان کــه رقیــب مــا در زمینــه نفــت و گاز
اســت ،آســانتر اســت .شــرایط سیاســی ،منطقـهای و
بینالمللــی نشــان مــی دهــد کــه قــرارداد نفتــی ایــران
توتــال موفقیــت بــزرگ و یــک تابوشــکنی اســت .بــا
توجــه بــه ظرفیتهــای نفــت و گاز در ایــران ایــن
آخریــن قــرارداد مــا نیســت و قراردادهــای بزرگتــر
و مطلوبتــری در آینــده بــا شــرکتهای چندملیتــی
بســته خواهــد شــد.
ارتقــای ســطح دانــش فنــی ،تــوان کارشناســان و
اســتفاده از ظرفیتهــای ســاخت داخــل نــکات
مهمــی در قراردادهاســت کــه در قــرارداد توتــال در
نظــر گرفتهشــده اســت .معضــل بیــکاری مهمتریــن
گرفتــاری دولــت و ملــت مــا در حــال حاضــر اســت.
قراردادهایــی مثــل توتــال شــروع خوبــی بــرای جــذب
ســرمایه خارجــی بهمنظــور ایجــاد فرصتهــای
شــغلی بیشــتر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران و کره جنوبی ۱۰تفاهمنامه
همکاری امضا کردند
تفاهمنامــه همــکاری مشــترک انتقــال فنــاوری بیــن
شــرکت هــای بخــش خصوصــی ایــران و کــره جنوبــی در
تهــران امضــا شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان صنایــع
کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران ،ایــن تفاهمنامه
هــا عصــر امــروز (یکشــنبه) در دومیــن نشســت انتقــال
فنــاوری بــا حضــور  ۴۰بنــگاه صنعتــی کوچــک و متوســط
از ایــران و  ۹بنــگاه از کــره جنوبــی در زمینــه قطعــه
ســازی ،شــیالت و محیــط زیســت دریایــی ،زنبــورداری،
کودهــای بیولوژیــک ،ریختــه گــری ،نفــت و گاز و  ...بــه
امضــا رســید.
در آییــن امضــای ایــن تفاهمنامــه هــا مدیرعامــل ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران و ســفیر
کــره جنوبــی در تهــران حضــور داشــتند.
«علــی یزدانــی» معــاون وزیــر صنعــت و مدیرعامــل
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران،
در ایــن آییــن گفــت :بــا توجــه بــه روابــط نزدیــک ایــران
و کــره جنوبــی بویــژه پــس از برجــام ،امــکان ارتقــای
روابــط بیــن ۲کشــور متصــور اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن نشســت هــا مــی توانــد زمینــه
ارتقــای روابــط  ۲کشــور را در بحــش بنــگاه هــای کوچــک
و متوســط بیــش از گذشــته رشــد دهــد.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه بیــش از پنــج دهــه ای روابــط
اقتصــادی ۲کشــور ،افــزود :ســطح روابــط اقتصــادی
تهــران و ســئول مــی توانــد بیــش از میــزان کنونــی باشــد.
یزدانــی ادامــه داد :تعامــل بنــگاه هــای  ۲کشــور مــی تواند
بــه انتقــال دوجانبــه فنــاوری هــا و افزایــش همــکاری هــا
کمــک بزرگــی کند.
وی یــادآوری کــرد :در ســال  ۲۰۱۶همزمــان بــا ســفر
رییــس جمهــوری وقــت کــره جنوبــی بــه ایــران یــک
تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بــه امضــا رســید ،آگوســت
پارســال نیــز بــرای نخســتین بــار مرکــز انتقــال فنــاوری
بــا همــکاری کــره جنوبــی در ســاختمان دانشــگاه چــرم
ایــران بــا هــدف فعالیــت مشــترک در خاورمیانــه و شــمال

آفریقــا افتتــاح شــد و تیــم هــای مشــاوره ای نیــز در ایــن
زمینــه آمــوزش دیدنــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد شــمار ایــن نشســت هــا بیشــتر
شــود تــا زمینــه همــکاری بــا هــدف تامیــن منافــع
مشــترک را فراهــم کنــد.

انعقاد قرارداد توتال معقوالنه
و در چارچوب سیاستهای
ابالغی است

یــک عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت:
قــرارداد بــا توتــال معقوالنــه و در چارچــوب سیاســتهای
ابالغــی منعقــد شــده و در آن حداکثــر اســتفاده از تــوان
داخلــی هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
محمــد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا در خصــوص
مباحــث اخیــر مربــوط بــه قــرارداد بــا شــرکت توتــال اظهــار
کــرد :هــم وزارت نفــت و هــم شــرکت ملــی نفــت بــه عنــوان
متولیــان از طــرف دولــت در مــورد ایــن قــرارداد تمــام
ضوابــط را فراهــم کردهانــد و شــاید کمتــر کســی شــرایط
قــرارداد را مطالعــه کــرده باشــد ،بنابرایــن هــر فــردی بخشــی
از قــرارداد را کــه در فضــای مجــازی منتشــر شــده مطالعــه
کــرده و براســاس آن اظهــار نظــر میکنــد کــه آنهــم خیلــی
شــاید دقیــق نباشــد.
نماینــده مــردم تفــرش و آشــتیان در مجلــس افــزود :اگــر
اطالعــات دقیقــی از میــزان ذخایــر نفتــی کشــور داشــته
باشــیم و نفــت را بــه عنــوان یــک ســرمایه در نظــر بگیریــم
و بدانیــم کــه ایــن ســرمایه صرفــا بــرای مــا نیســت و نســل
آینــده هــم از آن ســهمی دارد ،آنوقــت بایــد ســرمایه گــذاری
در ایــن بخــش بــه عنــوان یــک اولویــت در نظــر گرفته شــود.
ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در ادامــه
بیــان کــرد :امــروز نگاهــی بــه بحــث نفــت و تغییــر اســتفاده
براســاس تکنولــوژی هــای جدیــد وجــود دارد ،امــا شــاید در
آینــده دیگــر اینگونــه نباشــد کــه نفــت و گاز بــه صــورت
خــام اســتخراج شــوند .کمــا اینکــه در همایشهایــی کــه
برگــزار مــی شــود بیشــتر بــر اســتفاده از انرژیهــای نــو و
تجدیــد پذیــر تاکیــد میشــود.
ایــن نماینــده مجلــس خاطرنشــان کــرد :ســرمایه گــذاری در
بخــش نفــت بایــد بــا ســرعت قانونــی انجــام شــود .البتــه در
ســنوات گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط رکــودی کــه بــر اثــر

انـرژی

شماره هفتاد و شش //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و شش

تحریمهــا بــه کشــور وارد شــد نتوانســتیم منابــع مــورد نیــاز
را بــه دســت آورده و یــا ســرمایه گــذاری جدیــدی داشــته
باشــیم.
حســینی در ادامــه گفــت :بایــد بدانیــم بحــث فنــاوری
هــای جدیــد و دســتیابی شــرکتهای داخلــی خودمــان در
موضوعــات مربــوط بــه نفــت بســیار خــوب اســت امــا در ایــن
ســالها شــاهد بودیــم کــه شــرکتهای پیمانــکاری داخلــی
مــا توانســتهاند بــا دســتیابی بــه تکنولوژیهــای جدیــد
اقدامــات موثــری را انجــام دهنــد.
وی اظهــار کــرد :بنابرایــن مهمتریــن بحثــی کــه در رابطــه بــا
قــرارداد توتــال مطــرح اســت ،ایــن اســت کــه نــوع آن مطابــق
بــا قراردادهــای  IPCمــی باشــد .مبنــی بــر اینکــه امــروز
نیازمنــد جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی هســتیم تــا بتوانیــم
حداکثــر اســتفاده را در میادیــن مشــترک داشــته باشــیم ،اگــر
مــا نتوانیــم ســرعت کار را بــاال ببریــم طــرف مقابــل از ایــن
میادیــن مشــترک اســتفاده الزم را خواهــد بــرد .لــذا در ایــن
شــرایط انعقــاد قــرارداد بــا توتــال معقوالنــه و در چارچــوب
سیاســتهای ابالغــی ،قانــون برنامــه ششــم بــرای جــذب
ســرمایه گــذاری و رســیدن بــه رشــد  8درصــد بــوده اســت.
نماینــده مــردم تفــرش و آشــتیان در مجلــس گفــت :موضــوع
دیگــری کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد ایــن اســت کــه
متــن ایــن گونــه قراردادهــا بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه
قراردادهــای نفتــی دارنــد محرمانــه تلقــی مــی شــوند امــا
بــرای اینکــه ایــن قبیــل قراردادهــا مــورد رصــد قــرار گیرنــد
در قانــون نفــت حکمــی وجــود دارد کــه هیئــت نظارتــی کــه
روســای کمیســیون هــای برنامــه و بودجــه و انــرژی مجلــس
نیــز در آن عضویــت دارنــد بــه ایــن موضــوع رســیدگی مــی
کننــد .بنابرایــن ایــن موضــوع توســط همــکاران مــا مــورد
بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت تــا بــه امــروز هــم
اقداماتــی انجــام شــده اســت.
این عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس همچنیــن در
پایــان اظهــار کــرد :در رابطــه بــا ســابقه توتــال مطالبــی را
بیــان مــی کننــد کــه نمــی توانــد مســتندی بــر ظالمانــه بودن
و غیرقانونــی بــودن ایــن باشــد کــه مــا بخواهیــم ســرمایهمان
را بــدون در نظــر گرفتــن اهــداف نظــام و منافــع ملــی از
دســت بدهیــم باشــد .چــرا کــه در ایــن قــرارداد حداکثــر
اســتفاده از تــوان داخلــی هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
ضمــن اینکــه ایــن فضــا بــرای شــرکتهای داخلــی فراهــم
خواهــد شــد کــه بــا کســب اســتفاده از تجربیــات روز دنیــا
کارهــای مهمتــری را انجــام دهنــد .اســکاتلند بــا اســتفاده
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از نیــروی بــاد ،رکــوردی بیســابقه بــرای تامیــن انــرژی
مــردم کشــورش بــه جــا گذاشــته اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی صانیــر از ایســنا و بــه
نقــل از بیزنــس اینســایدر ،تولیــد انــرژی از بــاد در نیمــه
اول امســال بــه یــک رکــورد جدیــد رســید .بــر اســاس
گزارشــات ،توربینهــای بــادی در ایــن کشــور در مــاه
ژوئــن بــا تولیــد بیــش از  ۱میلیــون مــگاوات ســاعت بــرق،
رکــورد جدیــدی در ایــن زمینــه بــر جــای گذاشــتند.
ایــن رقــم نشــان میدهــد کــه میــزان بــرق تولیــد شــده
در مــاه گذشــته بــرای تامیــن انــرژی حــدود  ۳میلیــون
خانــه کفایــت میکنــد .یعنــی رقمــی در حــدود ۱۱۸
درصــد و بیــش از نیــاز خانوارهــای اســکاتلندی.
در شــش مــاه اول امســال تنهــا از طریــق توربینهــای
بــادی ،انــرژی مــورد نیــاز بــرای تامیــن انــرژی همــه
امــور کشــور اســکاتلند بــرای  ۶روز تولیــد شــده اســت.
توربینهــا بیــش از  ۶٫۵میلیــون مــگا وات ســاعت بــرق
بــرای شــبکه ملــی تولیــد کردهانــد کــه بــه اعتقــاد
کارشناســان بــه طــور متوســط نیــاز  ۱۲۴درصــد از
خانوارهــای اســکاتلندی را تامیــن میکنــد.
دکتــر ســم گاردنــر ،مدیــر اجرایــی  WWFاســکاتلند گفــت:
شــش مــاه اول ســال  ۲۰۱۷بــرای انرژیهــای تجدیدپذیــر
قطعــا باورنکردنــی بــوده اســت ،زیــرا توربینهــای بــادی
بــه تنهایــی بــا جلوگیــری از انتشــار میلیونهــا تــن
آالیندههــای کربــن ،باعــث حفــظ محیــط زیســت و عــدم
آلودگــی هــوا شــدهاند.
وی افــزود :اســکاتلند بــه شکســتن رکوردهــا در تولیــد
بــرق از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،جــذب ســرمایه ،ایجــاد
شــغل و مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم ادامــه میدهــد.
نیــاز داریــم تــا سیاســتهای قــوی در زمینــه بهــرهوری
انــرژی و حمــل و نقــل در پیشنویــس پیشــنهادی
دولــت دربــاره تغییــرات آب و هــوا را در نظــر بگیریــم .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه مــا از مــردم میخواهیــم کــه
بــرای آینــده عمــل کننــد و بــه نخســت وزیــر بگوینــد کــه
خواهــان یــک الیحــه قــوی در زمینــه آب و هــوا و اقلیــم
هســتند کــه بــه یــک اســکاتلند بــا کیفیتتــر و ســالمتر
برســیم.
.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ظرفیت تولید پنلهای
خورشیدی به  ۴۰۰مگاوات
در سال میرسد

معــاون وزیــر نیــرو گفــت :طــی  ۴ســال گذشــته ،بیشــترین
رشــد نیروگاههــای خورشــیدی در کشــور رخ داده و
توانســتیم حــدود  ۷۰درصــد تجهیــزات و  ۱۰۰درصــد دانــش
نصــب آنهــا را ،بومــی کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو؛
ســیدمحمد صــادقزاده ،معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســازمان
انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی ایــران (ســاتبا)
اظهــار داشــت :مهمتریــن دســتاورد دولــت در بخــش
انرژیهــای نــو در  ۴ســال گذشــته جلــب مشــارکت بخــش
اســتاندار خوزســتان تصریــح کــرد :در مــورد
بــرق بناســت  ۱۵۰۰میلیــارد تومــان بــرای تثبیت
خطــوط انتقــال و توزیــع بــرق اســتان هزینــه
شــود کــه هفتــه گذشــته بــا معاونــت مربوطــه
در ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور جلســهای
داشــتم و بنــا شــد هفتــه آینــده آخریــن
مذاکــرات را بــه اتمــام برســانیم و برنامــه ریــزی
شــود تــا وضعیــت بــرق در اســتان بــه صــورت
باثباتتــری برســد.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» از اســتانداری خوزســتان
غالمرضــا شــریعتی اســتاندار خوزســتان در نشســت
شــورای اداری اســتان گفــت :مصــرف بــرق بــه وضعیــت
هشــدار رســیده و امــروز بــه هشــت هــزار و ۲۲۰
مــگاوات بــرق مصــرف رســیده کــه بــا احتســاب کســری
 ۱۵۰مــگاوات صنایــع فــوالد و تعطیلــی زودهنــگام
ادارات کــه تقریبــا  ۲۰۰مــگاوات مصــرف را کاهــش مــی
دهــد رقــم مصــرف بــه حــدود  ۸هــزار و  ۵۷۰مــگاوات
مــی رســد کــه رقــم بســیار زیــادی اســت.
رئیــس شــورای اداری اســتان افــزود :مصــرف روز مــا در
امســال در قیــاس بــا روز مشــابه در ســال گذشــته بیــن
 ۱۱و نیــم تــا  ۱۴درصــد افزایــش یافتــه و ایــن وضعیــت

خصوصــی بــوده اســت .خوشــبختانه موفقتریــن بخــش
در اجــرای اصــل  ۴۴قانــون اساســی بخــش تجدیدپذیرهــا
بــوده اســت ،چــرا کــه بنیــان آن براســاس ســرمایه گذاری
و مشــارکت بخــش خصوصــی اســت.
وی تصریــح کــرد :همچنیــن دســتورالعمل منطقــی کــه
وزارت نیــرو در ایــن زمینــه تدویــن کــرده آنقــدر جــذاب
بــوده کــه بخــش خصوصــی نیــز از آن اســتقبال کــرده
اســت.تاکنون بیــش از  ۴میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
خارجــی در حــوزه انرژیهــای نــو در وزارت اقتصــاد
ثبــت شــده اســت .در حــال حاضــر ظرفیــت منصوبــه
انرژیهــای نــو در کشــور بــه  ۴۰۰مــگاوات رســیده
کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری ،ایــن ظرفیــت بــه
 ۱۰۰۰مــگاوات برســد .بــه نظــر میرســد چنیــن عــددی
بــا توجــه بــه اینکــه در ســال اول برنامــه ششــم توســعه
قــرار داریــم ،مناســب باشــد ،چــرا کــه مطابــق ایــن قانــون
میبایســت ســاالنه  ۱۰۰۰مــگاوات تــا پایــان برنامــه
ششــم بــه ظرفیــت انرژیهــای تجدیدپذیــر کشــور

مصرف برق به
وضعیت هشدار
رسیده
میطلبــد کــه در مصــرف بــرق نهایــت دقــت شــود و همــه
بــر ایــن امــر تاکیــد نماینــد.
رئیــس شــورای اداری اســتان عنــوان کــرد :در عیــن حــال
ممکــن اســت تمهیــدات بیشــتری هــم بیاندیشــیم و فکــر
میکنــم اگــر تغییــر اقلیــم بــه ایــن نحــو باشــد شــاید الزم
شــود ماننــد کشــورهای اروپایــی کــه  ۲۰روز را در وقــت
گرمــا در حالــت تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل دارنــد و آن
روزهــا را مــردم بــرای مســافرت اســتفاده میکننــد شــاید

انـرژی

شماره هفتاد و شش //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و شش

12

اضافــه کــرد.
صــادق زاده اضافــه کــرد :نکتــه ای کــه خیلــی مهــم
اســت ایــن اســت کــه مشــارکت در قراردادهــای جدیــد
 ۱۰۰درصــد خصوصــی اســت و هیــچ قــرارداد نیروگاهــی
جدیــدی بــه صــورت دولتــی در ایــن بخــش وجــود
نــدارد .در  ۴ســال گذشــته مــا شــاهد بیشــترین رشــد
نیروگاههــای خورشــیدی در کشــور بودیــم و توانســتیم
حــدود  ۷۰درصــد تجهیــزات موردنیــاز نصــب ایــن نــوع
نیروگاههــا و  ۱۰۰درصــد دانــش نصــب آنهــا را بومــی
کنیــم.
معــاون وزیــر نیــرو اظهــار داشــت :در روزهــای آتــی
خــط تولیــد حــدود  ۱۳۰مــگاوات پنــل خورشــیدی در
شــیراز راه انــدازی میشــود کــه بــا طــرح توســعه آن
کــه حــدود  ۲۵۰مــگاوات و بــا راه انــدازی خــط تولیــد
حــدود  ۱۰۰مگاواتــی در کــرج در ماههــای آتــی بــه
رکــورد تولیــد ســاالنه  ۴۰۰مــگاوات پنــل خورشــیدی
در کشــور دســت پیــدا میکنیــم .ایــن میــزان تولیــد

در ســال بــا توجــه بــه نیــاز داخلــی کشــور و بــا توجــه بــه
الگــوی فعلــی نیروگاههــای خورشــیدی ،ظرفیــت مناســبی
اســت.
رئیــس ســاتبا بــا اشــاره بــه بومــی ســازی تجهیــزات
نیروگاههــای خورشــیدی تصریــح کــرد :بــا تولیــد ایــن
پنــل هــا در داخــل کشــور و بــا احتســاب  ۳۰درصــد
تجهیزاتــی ماننــد ترانســفورماتور ،کابــل  DCو  ...کــه از
قبــل در داخــل تولیــد میشــد ،میتــوان گفــت مــا در
حــال حاضــر بیــش از  ۷۰درصــد از تجهیــزات نیروگاههــای
خورشــیدی را در داخــل تولیــد میکنیــم .امیدواریــم تــا
ســال آینــده بتوانیــم بــا تولیــد اینورترهــا در داخــل ،ایــن
رونــد خودکفایــی در تولیــد نیروگاههــای خورشــیدی را
بــه  ۱۰۰درصــد برســانیم.در بخــش نیروگاههــای بــادی
نیــز تــوان تکنولــوژی بومــی بســیار بــاال رفتــه اســت و
امیدواریــم تــا ســال آینــده ظرفیــت ایــن نیروگاههــا را در
کشــور بســیار باالتــر ببریــم.

الزم باشــد مــا هــم برنامــه ریزی کنیم و اســتان خوزســتان
هــم بــرای مدیریــت مســاله و هــم بــرای اســتفاده بهتــر از
شــرایط و عــدم قــرار گرفتــن شــهروندان در معــرض دمای
بــاال از ایــن مســاله بهرهمنــد شــود و البتــه ایــن پیشــنهاد
اولیــه اســت و نیــاز بــه بررســی بیشــتر دارد.
اســتاندار خوزســتان در مــورد وضعیــت مصــرف آب
گفــت :شــرایط فعلــی مصــرف آب بیــش از پیــش بــر
مــا واجــب میکنــد مصوبــه دولــت را پیگیــری نماییــم
البتــه  ۲۳هــزار میلیــارد تومــان بــرای  ۵مشــکل اساســی
اســتان اســت امــا قســمت قابــل مالحظـهای از آن یعنــی
حــدود  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان مربــوط بــه بخــش آب
و فاضــاب اســت کــه دولــت ســهمیه امســال آن را ابــاغ
کــرده اســت.
اســتاندار خوزســتان در مــورد رونــد مقابلــه بــا ریزگردهــا
گفــت :نهالــکاری و ســایر اقدامــات بــه طــور جــدی در
حــال انجــام اســت و انشــااهلل از مهرمــاه بــا امکانــات و
بودجــه الزم نهالــکاری در کانــون هــای ریزگــرد ادامــه
خواهــد یافــت
شــریعتی خاطرنشــان کــرد :بنــا بــود امســال بــر اســاس
مصوبــه دولــت  ۴۲هــزار هکتــار نهالــکاری انجــام شــود
امــا بــا بررســی هایــی کــه انجــام دادیــم ایــن امــکان و

تــوان هســت کــه امســال تــا  ۶۲هــزار هکتــار نهالــکاری
انجــام شــود.
رئیــس شــورای اداری اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه
اجــرای برنامــه هــای مقابلــه بــا ریزگردهــا کار ســنگین
و بســیار مهمــی اســت گفــت :دولــت تدبیــر و امیــد و
شــخص رئیــس جمهــور محتــرم اراده جــدی بــرای حــل
مشــکالت اساســی اســتان دارنــد و فرمایشــات مقــام
معظــم رهبــری هــم کــه پــس از مشــکالت اســتان در
اســفندماه گذشــته بیــان شــد هــم در ایــن زمینــه مــد
نظــر اســت و انشــااهلل کار طبــق برنامــه پیــش رود.
اســتاندار خوزســتان اظهــار کــرد :در مــورد طــرح ۵۵۰
هــزار هکتــاری مشــکالتی در وزارت نیــرو مطــرح اســت
کــه انشــااهلل هــر چــه ســریع تــر حــل شــود و مــا
بتوانیــم آن را حــل کنیــم.
شــریعتی تصریــح کــرد :در مــورد بــرق بناســت ۱۵۰۰
میلیــارد تومــان بــرای تثبیــت خطــوط انتقــال و توزیــع
بــرق اســتان هزینــه شــود که هفتــه گذشــته بــا معاونت
مربوطــه در ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور جلســه ای
داشــتم و بنــا شــد هفتــه آینــده آخریــن مذاکــرات را بــه
اتمــام برســانیم و برنامــه ریــزی شــود تــا وضعیــت بــرق
در اســتان بــه صــورت باثبــات تــری برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

موانع همکاری اقتصادی
بین ایران و تاجیکستان
بایدبرداشته شود

رییــس مرکــز توســعه صــادرات وزارت نیــرو در یازدهمیــن
اجــاس مشــترک همکاریهــای ایــران و تاجیکســتان
خواســتار شــد تــا موانــع موجــود بــر ســر راه گســترش
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و تاجیکســتان رفــع شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو؛
حمیدرضــا تشــیعی ،رییــس مرکــز توســعه صــادرات
و پشــتیبانی صنایــع بــرق و آب وزارت نیــرو در آئیــن
برگــزاری کمیتــه پیگیــری یازدهمیــن اجــاس کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی جمهــوری اســامی
ایــران و جمهــوری تاجیکســتان کــه بــا حضــور عثمانعلــی
عثمــانزاده ،وزیــر انــرژی و ذخایــر آبــی جمهــوری
تاجیکســتان در «دوشــنبه» گفــت :برگــزاری منظــم
اجــاس کمیســیون مشــترک راهــی بــرای توســعه روابــط
دو کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری اجــاس یازدهــم در نوامبــر
گذشــته در تهــران کــه در بردارنــده توافقهــای خــوب
و ســازنده ای بیــن دو کشــور در عرصههــای مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فنــی ،مهندســی و ســایر جوانــب بــود
اظهــار داشــت :تشــکیل کمیتــه پیگیــری فرصــت مناســبی
بــرای بررســی نقــاط قــوت و ضعــف و میــزان پیشــرفت و
همچنیــن اجرایــی شــدن توافقــات و مرتفــع کــردن موانــع
و مشــکالت موجــود در مســیر توســعه همکاریهــای بیــن
دو کشــور اســت.
تشــیعی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در مذاکــرات دیــروز و

امــروز بیــن هیــات هــای دو کشــور در قالــب ســه زیرگــروه،
بررســیهای دقیــق و کارشناســانه در مــورد بندهــای
مختلــف ایــن یادداشــت تفاهــم صــورت گرفتــه اســت،
افــزود :در نظــر اســت تــا صورتجلســه اجــاس نیــز بــه
امضــای رییســان دو هیــات برســد.
وی بــا بیــان اینکــه چند موضــوع مهــم در مســیر همکاریها
وجــود دارد کــه بــه نحــوی رونــد پیشــرفت همکاریهــا را
کنــد کــرده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن موضوعهــا شــامل
تســریع در پرداخــت معوقــات نیــروگاه ســنگ تــوده  ۲و
پرداخــت بــه موقــع اقســاط بــر اســاس جــداول توافــق
شــده ،تســریع مطالبــات بانــک تجــارت و انتقــال داراییهــا
بــه ایــران ،ســاماندهی بــه موضــوع مدرســه رودکــی،
اعطــای یــک هــزار بــرگ پروانــه تــردد معــاف از مالیــات
بــرای راننــدگان ایرانــی ،تشــکیل کمیتــه فنــی مشــترک
آب بیــن دو وزارتخانــه ،حــل مشــکالت تجــار و ســرمایه
گــذاران ایرانــی بــا هــدف ایجــاد فضایــی امــن بــرای فعالیــت
فعــاالن اقتصــادی ایــران اســت کــه بایســتی مرتفــع شــود
تــا زمینههــای همــکاری دو کشــور گســترش یابــد.
رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی صنایــع بــرق
و آب وزارت نیــرو افــزود :تــاش کمیســیون بــرای فراهــم
کــردن زمینــه ســفر رییــس جمهــور تاجیکســتان بــه تهــران
میتوانــد در رونــد توســعه روابــط اقتصــادی بیــن دو کشــور
تأثیــر گــذار باشــد.
گفتنــی اســت در حاشــیه برگــزاری ایــن اجــاس یادداشــت
تفاهمــی بــه امضــای دو طــرف رســید کــه براســاس ایــن
یادداشــت تفاهــم ســه کمیتــه گــروه کاری نیزتشــکیل شــد.
ایــن گروههــای کاری در حوزههــای بانکــی ،مالــی ،تجــاری
و صنعــت در یــک کمیتــه ،حــوزه امــور فرهنگــی ،اجتماعــی،
صــداو ســیما و میــراث فرهنگــی در یــک کمیتــه و حــوزه
انــرژی ،کشــاورزی و ارتباطــات در قالــب یــک کمیتــه بــه
فعالیــت میپردازنــد.
همچنیــن در ایــن اجــاس یادداشــت تفاهــم کلــی امضــا
شــد کــه بندهــای ســند اجــاس یازدهــم مــورد بــه مــورد
توســط اعضــای ایــن کمیتههــا بررســی شــد و هــر اقدامــی
کــه طــرف تاجیــک یــا طــرف ایرانــی انجــام داده بودنــد
نیــز بــه طــرف مقابــل انعــکاس یافــت و در مــورد بندهایــی
کــه معطــل مانــده و امــکان فرصــت کافــی بــرای اجــرای
اقدامــات الزم نبــوده نیــز هماهنگــی الزم توســط طــرف
تاجیکــی و ایرانــی انجــام شــد تــا ایــن بندهــا تــا جایــی
کــه امــکان دارد مــورد توافــق قــرار گرفتــه و اجرایــی شــود.

انـرژی
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وضعیت سرمایهگذاری وزارت نیرو در
دولت یازدهم
رونــد کنونــی تحــوالت اقتصــادی کشــور در دوران
پســابرجام ،زمینــه را بــرای حضــور و فعالیــت بخــش
خصوصــی داخلــی و خارجــی در زمینههــای مختلــف
کشــور از جملــه صنعــت آب و بــرق فراهــم ســاخته
اســت.
بهگــزارش ایســنا ،بــدون تردیــد در چنیــن شــرایطی
و در راســتای سیاســتهای دولــت تدبیــر و امیــد در
دوران پســا تحریــم ،مهــم تریــن وظیفــه وزارت نیــرو
تــاش در جهــت تســهیل رونــد ســرمایه گــذاری بخــش
خصوصــی داخلــی و خارجــی و رفــع مشــکالت و موانــع
احتمالــی در ایــن مســیر بــوده اســت.
بنابرایــن یکــی از مهــم تریــن اولویتهــای وزارت نیــرو
در دولــت یازدهــم فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای
جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی در بخــش آب و برق در
چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی قــرار داشــته اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،توســعه اشــتغال ،افزایــش تولیــد
محصــوالت بــا اســتفاده از فنــاوری روز دنیــا ،توســعه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و جلــب و جــذب
ســرمایه داخلــی و خارجــی و دســتیابی بــه رشــد و
توســعه اقتصــادی پایــدار از اهــداف بخــش آب و بــرق
بــوده کــه تامیــن ســرمایه آن از طریــق مشــارکت بخــش
خصوصــی داخلــی و خارجــی بــا تاکیــد بــر ســرمایه
گــذاری خارجــی صــورت پذیرفتــه اســت.
در همیــن راســتا راهبردهــای وزارت نیــرو در حــوزه
افزایــش ســرمایه گــذاری در دولــت یازدهــم روی
محورهــای جــذب ســرمای ه گــذاری مســتقیم خارجــی
در قالــب ترتیبــات قــراردادی ( B.O.Oو  )B.O.Tبــا
هــدف انتقــال دانــش و تکنولــوژی روز دنیــا و حمایــت
از ســاخت داخــل بــا اولویــت تکمیــل طرحهــای نیمــه
تمــام ،ســرمای ه گــذاری مشــترک بیــن المللــی ،توســعه
صــادرات و ترانزیــت بــرق از طریــق ایــران به کشــورهای
همجــوار پیــش رفــت.
همچنینفاینانــس خارجــی بــا اولویــت اســتفاده از

وامهــای کــم بهــره و بلندمــدت ،تکمیــل طرحهــای
نیمــه تمــام ،اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت پیمانــکاری،
مشــاورهای ،ســازندگان تجهیــزات و خدمــات مهندســی
داخلــی و بهســازی و افزایــش بهــره وری طرحهــای
فرســوده صنعــت آب و بــرق بــا تکیــه بــر نــوآوری و
فناوریهــای جدیــد انجــام شــد
تحقــق ایــن برنامههــا ،راهبردهــا و اهــداف در دولــت
یازدهــم ،بــا همــکاری همــه ارکان دولــت از جملــه ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور ،بانــک مرکــزی ،بانکهــای عامــل،
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،وزارت نفــت ،ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت درارائــهی مجوزهــای الزم،
تامیــن منابــع مالــی طرحهــا و ارائــه تضامیــن صــورت
گرفتــه اســت.
در راســتای ماموریــت وزارت نیــرو در امــور ســرمایه گذاری،
یعنــی تســهیل رونــد ســرمای ه گــذاری بخــش خصوصــی
(داخلــی و خارجــی) و رفــع موانــع و مشــکالت احتمالــی،
دفتــر ســرمای ه گــذاری وزارت نیــرو ،بیــش از  ۴۰۰جلســه
بــا ســرمای ه گــذاران خارجــی از  ۴۲کشــور مختلــف عمدتــا
اروپایــی و آســیایی و ســه هیــات از نهادهــای بینالمللــی
شــامل یونســکو ،کمیســیون و اتحادیــه اروپــا (در مجمــوع
 ۱۵۰درخواســت ســرمایه گــذاری خارجــی بــه ارزش
تقریبــی  ۱۰۰میلیــارد دالر) برگــزار کــرده اســت
بــه طــور کلــی در دولــت یازدهــم تعــداد  ۶۹۹پروانــه
احــداث موافقتنامــه اصولــی بــه ارزش تقریبــی ۲۸.۳
مییــارد دالر بــرای ســرمای ه گــذاران خارجــی و داخلــی در
بخــش بــرق صــادر شــده کــه از ایــن تعــداد  ۲۱۹پروانــه
بــه ارزش  ۱۰.۵میلیــارد دالر بــه قــرارداد خریــد تضمینــی
و تعــداد  ۱۰۷پروانــه بــه ارزش  ۹۸۹میلیــون دالر بــه بهــره
بــرداری تجــاری رســیده اســت.
همچنیــن در دولــت یازدهــم در بخــش آب و فاضــاب
تعــداد  ۹۹قــرارداد بــه ارزش تقریبــی  ۶۲هــزار میلیــارد
ریــال امضــاء شــده اســت کــه تعــداد  ۱۹قــرارداد بــه ارزش
 ۲۸۴۵میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری تجــاری رســیده
اســت.
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چــه تاثيــرى بــر بحــران تقاضــاي بــرق در ســاعات پيــك
مصــرف دارد؟ پاســخ ایــن اســت کــه پوشــش  6درصــد
رشــد مصــرف بــرق مســتلزم ايــن اســت كــه ســاالنه 5000
مــگاوات نيــروگاه جديــد احــداث شــود و متناســب بــا ان
خطــوط انتقــال نيــرو و شــبكه توزيــع گســترش يابنــد كــه
بهعبارتــي بــه  18تــا  20هــزار ميليــارد تومــان ســرمايه
گــذاري جديــد بــراي ايــن امــور نيــاز اســت.
ايــن منابــع در حــال حاضــر در اختيــار وزارت نيــرو قــرار
نــدارد .وزارت نيــرو امــروز فقــط بــه نيــروگاه داران بخــش
خصوصــي كــه بيــش از پنجــاه درصــد بــرق را توليــد
ميكننــد 14 ،هــزار ميليــارد تومــان بدهــي دارد .ايــن
ســرمايه گــذارى ســنگين صــورت ميگيــرد كــه مــا فقــط
از  ٢٢٠ســاعت پيــك مصــرف تابســتان عبــور كنيــم و
عمــ ً
ا بــراى  ٨٥٤٠ســاعت باقيمانــده ســال ظرفيــت آزاد
و بالاســتفاده داريــم .در زمســتان ســال گذشــته حداكثــر
بــارى كــه از شــبكه گرفتيــم حــدود  ٣٣٠٠٠مــگاوات بــود.
يعنــى تقريبــاً  ٢٠٠٠٠مــگاوات كمتــر از پيــك تابســتان
ســال قبــل  ،بهعبارتــى حتــى فــارغ از رويكــرد احــداث
نيــروگاه جديــد و صــادرات بــرق آن  ،حتــى اگــر ١٠٠٠٠
مــگاوات را بــراي ذخيــره و اورهــال نيــروگاه هــا در زمســتان
در نظــر بگيريــم  ،امــكان صــادرات الباقــى  ١٠٠٠٠مــگاوات
بــرق مــازاد در زمســتان را بــه همســايگان شــمالى داريــم
كــه اتفاقــا پيــك مصــرف انهــا در فصــل ســرما اســت چــون
سيســتم گرمايشــى انهــا عمدت ـاً بــر پايــه بــرق اســت.
عــراق  ،پاكســتان  ،افغانســتان  ،كشــورهاى حاشــيه خليــج
فــارس و حتــى كمــى آنطــرف تــر لبنــان  ،ســوريه و
هندوســتان هــم از مــا درخواســت بــرق دارنــد .بهعبارتــي
در مــورد يــك كســب و كار حداقــل در كوتــاه مــدت ١٠
ميليــارد دالري بلكــه بيشــتر صحبــت ميكنيــم كــه نــه
تنهــا تقويــت توليــد داخلــي و اشــتغالزايي را بــه دنبــال
دارد ،بلكــه بــه كســب ارزش افــزوده مناســب و درآمدهــاى
ارزي متنابــه بــراي كشــور منجــر خواهــد شــد .ضمــن اينكه
بــا وابســته شــدن كشــورهاى همســايه و منطقــه بــه بــرق
ايــران  ،قــدرت چانــه زنــي دســتگاه ديپلماســى كشــور
نيــز در عرصــه بيــن المللــي بــاال مــي رود .بنابرايــن اگــر
شــبكه تبــادل بــرق بــا همســايگان شــمالى را پيــش از ايــن
توســعه داده بوديــم و از طريــق آذربايجــان و ارمنســتان و
گرجســتان بــه شــبكه بــرق روســيه متصــل شــده بوديــم
و اگــر ميــزان صــادرات بــرق بــه كشــورهاي همســايه را

بــا ورود بخــش خصوصــي و ســرمايه گــذار بــه ايــن عرصــه
گســترش داده بوديــم  ،امــروز نگــران عــدم وجــود منابــع
مالــى بــراى ســرمايه گــذاري هــاي ســنگين جهــت احــداث
نيــروگاه هــاي جديــد و متعاقبــا بحــران خاموشــى در فصــل
گرمــا نبوديــم و بــرق را وارد ميكرديــم.
در زمســتان هــم مــازاد بــرق را بــه ايــن كشــورها صــادر
ميكرديــم ،چراكــه مــا از همــه مولفــه هــاي الزم بــراي
تبديــل شــدن بــه قطــب بــرق منطقــه برخورداريــم .اوالً
انــرژى ارزان و وافــر بــراى توليــد بــرق رقابتــى در اختيــار
داريــم .ثانيــا از موقعيــت جغرافيايــي ممتــاز برخورداريــم.
يعنــى هــم اختــاف دمــا از شــمال بــه جنــوب و هــم اختالف
افــق از شــرق بــه غــرب داريــم .ثالثــا در مركــز منطقــه اي
قــرار گرفتيــم كــه بــا حــدود  ٥٠٠ميليــون نفــر جمعيــت ،
تقاضــاي بااليــي بــراي بــرق دارنــد و رابعــا بخــش خصوصــي
صنعــت بــرق كشــور از توانمنــدى و ظرفيــت هــاي اجــراي
قابــل توجهــى بهــره منــد اســت  ،هيــچ كشــور ديگــرى را
پيــدا نميكنيــد كــه همزمــان همــه ايــن خصوصيــات را
داشــته باشــد .بنابرايــن يكــى از راه هــاى پوشــش تقاضــاى
بــاالي كشــور و عبــور از چالــش ســاعات پيــك  ،رفــع موانــع
ورود بخــش خصوصــى بــه موضــوع توســعه تبــادل بــرق بــا
كشــورهاي هميايــه و منطقــه بعــوض صــرف هزينــه هــاي
ســنگين بــراي احــداث نيــروگاه هــاي جديــد اســت.
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چــرا بــا وجــود مزیــت هایــی کــه ذکــر کردیــد،
زيرســاخت هــاي ايــن ارتبــاط فراهــم نشــده اســت؟
زيرســاخت زمانــي مهيــا مــي شــود كــه وزارت نيــرو و توانيــر
احســاس نكننــد كــه ســرمايه گــذار و بخــش خصوصــي
رقيــب آنهــا هســتند .چراكــه اصــا اينطــور نيســت .بخــش
خصوصــي چشــم داشــتي بــه آنچــه امــروز در حــال تبــادل
اســت ،نــدارد بلكــه موضــع مــا مــازاد بــر ميــزان مبــادالت
كنونــي اســت؛ يعنــي مــازاد بــر  ٢٠٠٠مــگاوات  .بهعبارتــي
منظــور همــان ظرفيــت حبــس شــده در زمســتان اســت كــه
مــا در پيــك مصــرف قــرار نداريــم  .يــا احــداث نيــروگاه
جديــد بــه شــرط اجــازه صــادرات بــرق .البتــه مانــع اصلــي
در ايــن بخــش وزارت نيــرو نيســت .بلكــه وزارت نفــت اســت
كــه نــرخ خــوراك گاز نيــروگاه هايــي از ايــن دســت را
معــادل گاز صادراتــي محاســبه ميكنــد .يعنــى بيــش از ٣٠
ســنت بــه ازاى هــر مترمكعــب كــه توجيــه اقتصــادي بــراى
ســرمايه گــذاري نــدارد.
حــال آنكــه هميــن نــرخ خــوراك گاز بــراى صنايعــى از
جملــه پتروشــيمى معــادل هشــت و نيــم ســنت محاســبه
ميشــود كــه يــك سوبســيد قابــل توجــه اســت  .حــرف مــا
ايــن اســت كــه نيــروگاه هــاى جديداالحــداث بــا رويكــرد
صــادرات بــرق هــم الزم اســت از نــرخ خــوراك گاز معــادل
پتروشــيمي برخــوردار شــوند در غيراينصــورت توجيــه
اقتصــادي بــراي ســرمايه گــذار بوجــود نميآيــد و مادامــي
كــه موانــع ورود بخــش خصوصــي بــه ايــن موضــوع رفــع
نگــردد ،مبــادالت مــا در هميــن محــدوده انــدك  2هــزار
مــگاوات باقــي خواهــد مانــد.
ريشه اين تفكر از كجاست؟
بــه هــر حــال ايــن صــادرات بــراي كشــور درآمــدي ايجــاد
مــي كنــد كــه دولــت روي ايــن درآمدهــا حســاب بازكــرده
اســت و ايــن دعدغــه وجــود دارد كــه بــا ورود بخــش
خصوصــي ممكــن اســت ايــن درآمدهــا از بيــن برونــد .در
حالــي كــه همانطوركــه كــه اشــاره كــردم بخــش خصوصــي
مــي توانــد مــازاد بــرق را صــادر كنــد يــا در صــورت حــل
شــدن مســئله نــرخ خــوراك گاز  ،ظرفيتهــاى جديــد
نيروگاهــى ايجــاد كنــد  .دغدغــه بعــدى هــم كاهــش پايــه
قيمــت صادراتــي بــا ورود بخــش خصوصياســت كــه
اينهــم راهــكار نیــاز دارد و بــا اســتقرار مكانيســم تنظيــم
بــازار ( رگوالتــورى ) بــا تعامــل وزارت نيــرو و ســنديكاى
بــرق و در عيــن حــال اعمــال نظــارت عاليــه وزارت نيــرو ،
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پايــش قيمتهــاى صادراتــي و جلوگيــرى از رقابــت مخــرب
بــا همــكارى امكانپذيــر اســت .
يعنــي شــما معتقديــد كــه ايــن بــازاري مطمئــن
بــراي ســرمايه گــذاري اســت؟
مطمئــن اســت ،ولــي فرصــت كوتــاه اســت .اگــر تعجيــل
نكنيــم ،ايــن كشــورها از طــرق ديگــر بــرق مــورد نيازشــان را
تاميــن مــي كنند.سالهاســت پاكســتان از مــا  3هــزار مــگاوات
بــرق مــي خواهد،ولــي برقــي كــه امــروز بــه ايــن كشــور
صــادر ميشــود كمتــر از  100مــگاوات اســت.وقتي بــه ايــن
فرصــت كــم توجهــى ميشــود  ،پــروژه «كاســا يــك هــزار»
تعريــف مــي شــود كــه بــر اســاس آن هــزار مــگاوات بــرق
را از قرقيزســتان بــه تاجيكستان،افغانســتان و در نهايــت بــه
پاكســتان مــي رســاند.
ايــران هــم هيــچ نقشــي ( نــه پيمانــكار و نــه ســازنده ) در
ايــن پــروژه ندارد.پاكســتان حتمــا معطــل مــا نمــي مانــد.
عليرغــم اينكــه اقتصــادي تريــن بــرق را مــي توانــد از مــا
بخرد.سالهاســت بنــا داريــم از طريــق كابــل هــاي زيردريايــي
بــه كشــورهاي حــوزه خليــج فــارس از جملــه امــارات و
عمــان بــرق صــادر كنيــم ،امــا ایــن ظرفیــت مغفــول مانــده
و امــروز ميشــنويم كــه امــارات كلنــگ بزرگتريــن پــروژه
توليــد بــرق از منابــع تجديــد پذيــر بــا  ٥٠٠مــگاوات توليــد
را بــر زميــن زده اســت .ايــن اتفــاق در تركيــه هــم افتــاده و
اخيــرا صــادرات مــا بــه ايــن كشــور هــم كــم شــده اســت.
دلیــش اســتفاده بيشــتر ايــن كشــور از منابــع آبــي از يــك
طــرف و گرايــش بــه ســمت انــرژي هــاي تجديدپذيــر از
ســوي ديگــر اســت .البتــه هنــوز فرصــت داريــم مشــروط بــر
اينكــه بــه موقــع از آن بهــره ببريم.اگــر ارتبــاط بــرق مــا بــا
كشــورهاي همســايه و منطقــه توســعه نيابــد ممكــن اســت
ديگــر نتوانيــم بــه قطــب بــرق منطقــه تبديــل شــويم .
موضــوع ديگــرى كــه ميتوانــد بــه مديريــت مصــرف در
شــرايط پيــك كمــك كنــد ،كاهــش تلفــات بــرق شــبكه
اســت در حــال حاضــر تلفــات بــرق در شــبكه حــدود 11
درصــد اســت كــه نســبت بــه متوســط دنيــا عــدد بااليــي
اســت  .البتــه امــروز وضعيــت بهتــر شــده ؛ زمانــي ايــن رقــم
تــا  16درصــد و بيشــتر هــم افزايــش يافتــه بود.فرســودگي
شــبكه  ،بهــره ورى پاييــن ،عــدم برخــوردارى از مهندســى و
فنــاوري نويــن و روشــها و مدلهــاى روزامــد از جملــه عواملــي
هســتند متــن کامــل مصاحبــه بــروی ســایت قــرار
گرفنــه اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در شهر آلماتی -قزاقستان
در یــک دهــه گذشــته جریــان واردات قزاقســتان از جمهــوری اســامی ایــران و کل جهــان تقریبــا در یــک راســتا بودهانــد
امــا بــا وجــود کاهــش شــدید واردات کشــور قزاقســتان از جهــان ،ارزش واردات آن از ایــران در ســال  ۱۳۹۳ثابــت مانــده و در
ســالهای  ۱۳۹۴و  1395بــا شــدت کمتــری در قیــاس بــا کاهــش واردات از جهــان تنــزل یافتــه اســت کــه ایــن امــر نشــانگر
پایــداری روابــط تجــاری میــان دو کشــور و عــدم اثرپذیــری از تحریمهــای بینالمللــی میباشــد.
پتانســیل هــای تجــاری موجــود در کشــور قزاقســتان نظیــر ارزش افــزوده بــاالی محصــوالت صادراتــی جمهــوری اســامی
ایــران در مقایســه بــا کاالهــای وارداتــی از قزاقســتان بــه ایــران ،شــرایط نســبتا پایــدار اقتصــادی و تجــاری قزاقســتان و
شــرایطی از ایــن قبیــل بســتری مناســب و مســاعد بــرای برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران در آلماتــی
را فراهــم آورده اســت .ایــن نمایشــگاه میتوانــد موقعیــت منحصربفــردی بــرای بازارشناســی ،امــکان ســنجی صــادرات کاال یــا
خدمــات ،معرفــی محصــوالت و خدمــات جدیــد ،اعطــای نمایندگــی هــای فعــال ،تقویــت و پشــتیبانی عملکــرد نماینــدگان و
فعالیــت هایــی از ایــن حیــث بــرای فعــاالن اقتصــادی کشــورمان باشــد.
لــذا بــا عنایــت بــه رکــود نســبی حاکــم بــر بــازار داخــل کشــور و مــوارد فــوق الذکــر ،همچنیــن برنامــه ریــزی هــای انجــام
شــده در خصــوص گردهــم آوردن فعــاالن اقتصــادی بنــام و مطــرح کشــورمان در حــوزه هــای دارای پتانســیل صادراتــی بــه
کشــور قزاقســتان و در راســتای نمایــش هرچــه بــا شــکوهتر اقتــدار اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران ،از آن شــرکت محتــرم
جهــت حضــور و مشــارکت در ایــن رویــداد اقتصــادی و مهــم دعــوت بعمــل مــی آیــد.
ایــن شــرکت بــا ســابقه برگــزاری قریــب بــه  20عنــوان نمایشــگاههای اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران در کشــورهای
همســایه و آســیای میانــه ،کــه همــواره بــا اســتقبال بســیار زیــادی از ســوی تجــار و بازرگانــان کشــورهای مقصــد و همچنیــن
مســئوالن رده بــاالی دولتــی و فعــاالن اقتصــادی کشــور عزیزمــان مواجــه شــده اســت و نیــز بــا عنایــت بــه مجــوز صــادره
شــماره  120/1628226مــورخ  1395/12/9ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت و بــا حمایــت ســفارت جمهــوری اســامی ایــران
در قزاقســتان ،اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران در شــهر آلماتــی -قزاقســتان از تاریــخ 13
لغایــت  16مهرمــاه ســالجاری (برابــر بــا  5-8اکتبــر  )2017نمــوده اســت.
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