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کاهــش مصــرف خانگــی بــرق ،اســتفاده از ظرفیــت ســدهای
آبــی ،تمرکــز بــر قطعیهــای برنامهریزیشــده و تقویــت
ارتبــاط شــبکه بــرق کشــور بــا همســایگانی کــه دوره پیــک
متفاوتــی بــا ایــران دارنــد چهــار روشــی اســت کــه میتــوان
بــرای گــذر از پیــک مصــرف بــرق بــه آن تکیــه کــرد.
پیــک مصــرف بــرق در ایــران در مردادمــاه اســت .در مردادمــاه امســال
مــرز  55هــزار مــگاوات در مصــرف بــرق را رد کردیــم و بــا توجــه
بــه پیشبینــی آبوهــوا در ارتبــاط بــا شــدت گرفتــن افزایــش دمــا،
احتمــال افزایــش مصــرف وجــود دارد .در حــال حاضــر بــه درخواســت
وزیــر نیــرو و دولــت در رســانههای مختلــف ضــرورت صرفهجویــی
در مصــرف بــرق خانگــی بــه مــردم یــادآور میشــود امــا متأســفانه
تبلیغــات در ایــن زمینــه تأثیــر کمــی داشــته اســت .بــه نظــر میرســد
کــه دولــت بایــد بیشــتر بــر قطعیهــای برنامهریزیشــده تمرکــز
کنــد.
مدیریــت مصــارف خانگــی ،اســتفاده از ســدهای آبــی کشــور کــه
بهطورمعمــول در زمینــه بــرق کمتــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و
کاهــش مصــرف از ســوی مــردم ســه رویکــردی اســت کــه بایــد بــرای
عبــور از پیــک مصــرف بــرق آن را در نظــر گرفــت .البتــه بایــد ایــن
نکتــه را مدنظــر داشــت کــه شــدت مصــرف انــرژی در ایــران  2.5تــا
 3برابــر دنیاســت و مشــکل مــا در مــورد مصــرف بــرق حــل نمیشــود
مگــر بــا واقعــی کــردن قیمــت انــرژی بــه شــکل تدریجــی یعنــی
مســئلهای کــه در برنامــه ســوم توســعه هــم بــه آن اشارهشــده اســت
و تقویــت اتصــاالت بینالمللی.خوشــبختانه بــا کشــورهایی همســایه
هســتیم کــه ادامــه در صفحــه 10

ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود

رییسجمهــور پــس از تحلیــف یــادآور شــدکه بایــد پاســخگوی رای
مردمــی باشــیم کــه اعتبــار و حیثیــت مجــددی بــه مــا بخشــیده
انــد.
بــه گــزارش حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی در مراســم تحلیــف
خــود بــه عنــوان رییــس جمهــور  4ســال آینــده ایــران ،پــس از ادای
ســوگندطی ســخنانی بــا اشــاره بــه حضــور مقامــات بلندپایــه سیاســی جهــان
در ایــن مراســم اظهــار کــرد :ملــت بــزرگ و شــریف ایــران ،مهمانــان ارجمنــد
 ،روســای محتــرم جمهــور ،نخســت وزیــران ،معاونیــن رئیسجمهــور  ،روســای
مجالــس ،وزرای خارجــه و نماینــدگان ویــژه کشــورهای دوســت و ســازمان هــای
بینالمللــی ؛ نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی و اعضــای محتــرم
شــورای نگهبــان  ،روســای محتــرم قــوه قضاییــه و مقننــه ،رئیــس و اعضــای
محتــرم دفترنهــاد مقــام معظــم رهبــری ،یــادگار امــام (ره) و اعضــای محتــرم
بیــت امــام راحــل ،فرماندهــان نیروهــای مســلح و مســئولین محتــرم کشــوری
و لشــکری در آغــاز ســخن یــاد بنیــان گــذار کبیــر انقــاب اســامی و شــهدای
عزیــز ،جانبــازان و آزادگان ســرافراز را گرامــی مــی دارم و در برابــر عظمــت
آنهــا تعظیــم میکنــم کــه عظمــت و شــرف مــا مدیــون رشــادت هــای آن
عزیــزان اســت.
وی در ادامــه گفــت :ایــن انقــاب بــا فــراز و نشــیب هــای فراوانــی روبــرو بــود
کــه متاســفانه در نهایــت بــه انحــراف کشــیده شــد .ملــت ایــران بــرای برقــراری

آزادی و حکومــت قانــون فــداکاری هــای فراوانــی کردنــد .آنهــا در نهایــت
انقــاب اســامی ایــران را بــه پیــروزی رســاندند.
رییــس جمهــور خاطــر نشــان کــرد :امــروز دوازدهمیــن دولــت جمهــوری
اســامی ایــران آغــاز میشــود .از زمــان انقــاب تاکنــون عالــی تریــن مقــام
اجرایــی کشــوربا رای تــک تــک مــردم انتخــاب میشــود .مــردم ایــران بــا خلــق
حماســه اردیبهشــت و حضــور در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــار دیگــر بــا مــا
ســخن گفتــه و نظــرات خــود را عــام کردنــد.
وی افــزود :آنــان بــا زبــان رای خــود گفتنــد چــه مــی خواهنــد و چــه نمــی
خواهنــد .آنهــا بــا انتخــاب مجــدد رویکــرد و راهــی را انتخــاب کردنــد کــه 4
ســال در معــرض نقــد همــگان قــرار داشــت .از ایــن پــس مــا بایــد پاســخگوی
رای مردمــی باشــیم کــه اعتبــار و حیثیــت مجــددی بــه مــا بخشــیده انــد.
روحانــی تصریــح کــرد :رای مــردم در  29اردیبهشــت یــک حادثــه نبــود ،بلکــه
حاصــل یــک بلــوغ اجتماعــی بــود .منتخــب ملــت بایــد بــه درســتی بدانــد
از میــان چــه خواســته هــا و آرایــی برآمــده اســت .امــروز مــن بــه عنــوان
رئیسجمهــور جمهــوری اســامی ایــران مکلــف بــه انجــام همــه امــور مــردم
ایــران هســتم .انجــام ایــن تکلیــف بــدون همــکاری همــه آحــاد ملــت ممکــن
نخواهــد بــود.
روحانــی در ادامــه بیــان کــرد :ایــن دولــت میخواهــد دولــت معتدلــی باشــد
کــه نــه بــا هــر پرخاشــی بترســد ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

آب جمهــوری تاجیکســتان ،از برگــزاری کمیســیون
مشــترک ایــران و تاجیکســتان در ماههــای آینــده
خبــر داد مشــروح خبــر

ایــران آغازگــر نقــض برجــام نخواهــد
ـتان وزیــر نیــرو
ـرق از تاجیکسـ
ـکان واردات بـ
بــود رییسجمهــور پــس از تحلیــف یــادآور امـ

شــدکه بایــد پاســخگوی رای مردمــی باشــیم کــه در دیــدار بــا وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع آب جمهــوری
Lاعتبــار و حیثیــت مجــددی بــه مــا بخشــیده انــد .تاجیکســتان ،از برگــزاری کمیســیون مشــترک ایــران
مشــروح خبر
و تاجیکســتان در مــاه هــای آینــده خبــر داد مشــروح

خبــر

قیمــت پاییــن بــرق جذابیتــی بــرای
ســرمایهگذاری نــدارد رییــس ســابق مشــکل ناکارآمــدی وزارتخانههــا بــا
ســندیکای بــرق مــی گوید«:بخــش خصوصــی تفکیــک و ادغــام حــل نمیشــود طــرح

زمانــی ســرمایهگذاری میکنــد کــه بتوانــد در انتــزاع وزارت بازرگانــی بــه مجلــس رفتــه اســت.
امنیــت کامــل پــول خــودرا بگیــرد مشــروح خبــر مــن بــا ایــن طــرح هــم مخالفــم و هــم موافــق.
اعتقــاد دارم مــا بــا مشــکالت اساســیتری در
ـران در کشــور روبــهرو هســتیم کــه مشــروح خبــر
ـای ایـ
ـت هـ
ـپوی  2017و جذابیـ
اکسـ

جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی بــرای .
انــرژی هــای نــو اکســپوی  2017آســتانه در ارتقــای ســطح همکاریهــای اقتصــادی
ـزی وزیــر نیــرو در دیــدار
حالــی بــه نیمــه راه خویــش رســیده کــه طــی ایــن بیــن ایــران و اندونـ

مــدت غرفــه جمهــوری اســامی ایــران توانســته بــا وزیــر ارشــد هماهنــگ کننــده امــور دریایــی
جمهــوری اندونــزی خواهــان ارتقــای ســطح توســعه
بــا معرفــی توانمنــدی هــای مشــروح خبــر
اقتصــادی بیــن ایــران و اندونــزی شــد .مشــروح

حضــور بیطــرف در وزارت نیــرو قطعــی خبــر
شــد؟؟ابجایی حمیــد چیتچیــان از طبقــه
دوازدهــم ســاختمان شیشـهای وزارت نیــرو قطعــی خــط ترانزیتــی خلیجفارس-دریــای
شــده تــا بــار دیگــر حبیـباهلل بیطــرف بــه صندلی ســیاه ،زمینــه همــکاری بخشهــای
وزارت نیــرو تکیــه بزنــد .مشــروح خبــر
خصوصــی ایــران و رومانــی غالمحســین

شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور
ـن شـ
ـران روشـ
ـرای ایـ
ـس بـ
ـور زیمنـ
موتـ
ـد در ایــن نشســت بــه ســطح روابــط ایــران و رومانــی
موضــوع فرســودگی تجهیــزات شــبکه بــرق یــک اشــاره کــرد و گفــت مشــروح خبــر
مســاله مهــم و اساســی اســت کــه رســیدگی بــه آن
نــه تنهــا مــی توانــد هزینــه هــای صنعــت بــرق را
کاهــش دهــد بلکــه مشــروح خبــر

برگــزاری کمیســیون مشــترک ایــــران و
تاجیکســتان در ماههــای آینــده وزیــر

نیــرو در دیــدار بــا وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع
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ـرق  ۱۹۵میلیـ
ـش بـ
ـرای بخـ
ـراق بـ
عـ
میگیــرد مشــروح خبــر

رابطــه اقتصــادی ایــران و قزاقســتان رونــد ایــران تکنولــوژی ســاخت تابلوهــای بــرق را
صعــودی دارد مشــروح خبــر
بــه روســیه منتقــل میکنــد مشــروح خبــر

ـه مشــروح
ـران و ترکیـ
ـارت ایـ
ـت تجـ
ـل افـ
کدام عملکرد وزیـــــر نــــفت امتیاز بیشتری دلیـ
داشــت مشــروح خبر
خبــر
ـط
ـهیل روابـ
ـرای تسـ
ـی بـ
ـم هایـ
ـزودی تصمیـ
نقشــه راه دولــت دوازدهــم مشــخص شــد بـ
مشــروح خبــر
ـود مشــروح خبــر
ـی شـ
ـاذ مـ
ـی اتخـ
بانکـ
ـدا
ـش پیـ
ـن افزایـ
ـه چیـ
ـران بـ
ـت ایـ
ـادرات نفـ
ســیف :ثامــن ،مهــر اقتصــاد و کوثــر تجمیــع صـ
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
انــرژی ارزان زمینهســاز ســرمایهگذاری بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خارجــی اســت مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ادامه از صفحه 1

وتســلیم شــود و نــه بــا هــر هیجانــی برآشــفته شــود و
بجنگــد.
وی افــزود :مــا دولتــی مصلــح هســتیم کــه در سیاســت
داخلــی و در سیاســت خارجــی صلــح را برجنــگ و اصــاح
را بــر جمــود ترجیــح مــی دهیــم مــا همیشــه آمــاده دفــاع
از ملــت خــود هســتیم امــا دفــاع را فقــط بــا ســاح ممکــن
نمــی دانیــم .ماپشــتیبان نیروهــای مســلح خــود هســتیم
امــا بزرگتریــن ســاح مــا رای ملــت مــا اســت .ملتــی کــه
بیــش از  41میلیــون رای در صنــدوق دارد هرگــز در بــن
بســت قــرار نمــی گیــرد.
ریسجمهــور کشــورمان در ادامــه یــادآور شــد :بایــد
بدانیــم همــه مــا در ایــن دریــای طوفانــی یــک کشــتی و
یــک کشــتیران داریــم و بایــد بــا قطــب نمــای خــاص ملــت
و ســربلندی ایــران اســامی بــا هــم تــاش کنیــم .مــردم
ســاالری دینــی تنهــا دســتاورد نظــام جمهــوری اســامی
نبــوده و ایــن نظــام بــه توفیقــات بــزرگ دیگــری نیــز
دســت یافتــه اســت .توفیقاتــی همچــون اســتقالل کشــور،
امنیــت بــی نظیــر ،اقتــدار نیروهــای مســلح و توســعه تــوان
دفاعــی کــه موضــوع قابــل توجــه در میــان مــردم منطقــه
اســت حاصــل پایــداری مــا در سیاســت حمایــت از مظلــوم
و هزینــه دادن در راه آن بــوده و همچنیــن ارتقــاء موقعیــت
کشــور در نظــام بینالمللــی کــه نتیجــه پیــروی از اصــول
حکمــت ،عــزت و مصلحــت در سیاســت خارجــی بــوده
اســت.
روحانــی همچنیــن گفــت :بایــد بــه هــوش باشــیم کــه
حفــظ ایــن دســتاوردها و اســتمرار توفیقــات کشــور
مســتلزم برخــورداری از یــک اقتصــاد قــوی ،پویــا و
تاثیرگــذار در عرصــه جهانــی و منــوط بــه توســعه علمــی
در کشــور اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :در  4دهــه گذشــته پیشــرفتهای
قابــل توجهــی حاصــل شــده ســرمایه گــذاری هــای زیــادی
در زیرســاختها انجــام شــده در بســیاری از مناطــق محــروم
و دوردســت بهبودهــای قابــل توجهــی در اســتانداردهای
زندگــی مــردم ایجــاد شــده و فاصلــه فقیــر و غنــی بــه طــور
معنــاداری نســبت بــه ابتــدای انقــاب کاهــش یافتــه اســت.
رئیسجمهــور کشــورمان ادامــه داد :امروزســطح آمــوزش و
بهداشــت و درمــان در کشــور از اســتانداردهای مناســبی در
مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای دنیــا برخــوردار اســت.
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روی آوردن به تفاهم ملی ضرورتی تاریخی است
درادامــه دســتاوردهای ســالهای پــس از انقــاب دولــت
یازدهــم نیــز قدمهــای بزرگــی در عرصــه هــای مختلــف
برداشــته کــه از آن جملــه بازگشــت ثبــات اقتصــادی در
بازارهــای مختلــف بــه ویــژه بــازار ارز ،کاهــش نــرخ تــورم
بــه تــورم تــک رقمــی ،افزایــش رشــد اقتصــادی و دســتیابی
بــه اشــتغال ســاالنه بیــش از  600هــزار شــغل در دولــت
یازدهــم اســت.
وی تاکیــد کــرد :دســتاورد مهــم دیگــر دولــت افزایــش
تولیــد بیــش از  1میلیــون بشــکه نفــت در روز و بــاز پــس
گیــری ســهم ایــران در بــازار جهانــی و جهــش بــزرگ در
تولیــد گاز و تکمیــل زنجیــره ارزش افــزوده نفــت در کشــور
اســت.
وی در ادامــه بــا انتقــاد از برخــی کارشــکنیها از ســوی
آمریــکا در اجــرای برجــام اظهــار کــرد :گرچــه تاکنــون
گرههــای زیــادی از اقتصــاد کشــور در حــوزه تحریمهــا
گشــوده شــده ،امــا بدعهدیهــای آمریــکا در اجــرای
برجــام بــه دلیــل اعتیــاد حاکمیــت ایــن کشــور به سیاســت
غیرقانونــی و ناکارآمــد تهدیــد و تحریــم  ،غیرقابــل اعتمــاد
بــودن آنهــا بــه عنــوان شــریک بــرای همــه جهــان را بــه
اثبــات رســانده اســت.
روحانــی خاطــر نشــان کــرد :مــن از ســوی مــردم و
مســئولین کشــور بــه صراحــت اعــام میکنــم جمهــوری
اســامی ایــران آغازگــر نقــض برجــام نخواهــد بــود ،امــا در
مقابــل تــداوم بدعهــدی هــای آمریکایــی ســاکت نخواهــد

نشســت.
وی افــزود :ملــت ایــران ثابــت کــرد کــه احتــرام را بــا
احتــرام و بــدی رابــا مقابلــه بــه مثــل پاســخ خواهــد داد.
مــا بــا نوآمــدگان جهــان سیاســت کاری نداریــم امــا بــه
کهنــه ســواران اعــام میکنیــم کــه مــی تــوان برجــام را
بــه یــک حقــوق بینالملــل تبدیــل کــرد و از یــک اســتثنا
قاعــده ســاخت.
روحانــی تصریــح کــرد :آنهــا کــه قصــد پــاره کــردن برجــام
را دارنــد بداننــد کــه بــا ایــن کار طومــار عمــر سیاســی خود
را پــاره میکننــد و جهــان بدعهــدی آنهــا را فرامــوش
نمــی کنــد .آنهــا کــه خــود را جــزو بازنــدگان برجــام مــی
داننــد میتواننــد بــه اشــتباهات خــود پایــان دهنــد .امــروز
روز رونمایــی مــادر بمــب هــا نیســت .امــروز روز رونمایــی
از مــادر همــکاری هــا اســت .مذاکــرات ایــران بــرج بلنــد
دموکراســی اســت کــه  ۱۱۱پلــه دارد .از  ۱۱۱ســال پیــش
تــا کنــون مــردم ایــران بــرای دموکراســی قــدم برداشــتند.
رئیسجمهــور همچنیــن گفت:جمهــوری اســامی ایــران
اعتبــار و پیشــرفت خــود را از مــردم فرهیختــه و بــا ایمــان
خــود مــی گیــرد .ایــن نظــام آمــاده همــکاری بــا جهــان بــا
منافــع مشــترک اســت .در حضــور  ۱۰۵نماینــده بینالمللــی
کــه مفتخــر بــه میزبانــی آنهــا در کانــون مــردم ســاالری
ایــران هســتیم اعــام میکنــم دولــت ایــران هیــچ گونــه
محدودیتــی بــرای همــکاری بــا شــما نــدارد.
وی در همیــن راســتا گفــت :عالقــه مــا بعــد از همــکاری بــا
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همســایگان همــکاری بــا همــه جهــان اســت .علقههــای
دینــی ،تاریخــی ،فرهنگــی بــا همســایگان زمینــه هــای الزم
بــرای همگرایــی را فراهــم آورده اســت .مــا دســت دوســتی
بــه ســمت همســایگان خــود دراز میکنیــم و اعتقــاد
داریــم تنهــا از طریــق گفتوگــو و همــکاری مــی توانیــم
در جهــت آرامــش و بالندگــی در منطقــه قــدم برداریــم.
روحانــی همچنیــن خاطــر نشــان کرد :قــدرت هــای خارجی
کــه تنهــا بــه فکــر منافــع کوتهبینانــه خــود هســتند بــا
فــروش میلیاردهــا دالر تســلیحات ،باعــث بــی ثباتی بیشــتر
در منطقــه شــده انــد؛ تنهــا بــذر اختــاف و دو دســتگی را
در منطقــه مــی کارنــد تــا از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد.
رئیسجمهــور اظهــار کــرد :مــا مــی خواهیــم صــدای
اعتــدال را بــه صــدای عالــم و منطقــه تبدیــل کنیــم
تــا از ایــن منطقــه کــه مهــد تمــدن و اســام رحمانــی
اســت هرگــز صــدای نفــرت و خشــونت بــه گــوش نرســد.
امیدواریــم بعــد از ســالها آزمــون و خطــا بــه ایــن درک
مشــترک رســیده باشــیم کــه تنهــا راه ریشــه کــن کــردن
تروریســت ایــن معضــل جهانــی اعتمــاد بــه مــردم و کســب
مشــروعیت از صنــدوق رای از یــک ســو و همــکاری هــای
منطقــه ای و فرامنطقــه ای از ســوی دیگــر اســت.
وی در ادامــه ایــن ســخنرانی بــا اشــاره بــه درگیــری
هــای منطقــه ای از جملــه موضــوع ســوریه و یمــن
گفت:همانطــور کــه در چهــار ســال پیــش از ایــن گفتــه
ایــم حــل مشــکالت منطقــه ای مثــل موضــوع ســوریه و
یمــن جــز بــا توقــف جنــگ و خشــونت طلبــی ،بــا مبــارزه
مشــترک بــا افــراط و تــرور ،مذاکــرات ســوری -ســوری و
یمنــی – یمنــی و پذیــرش رای و نظــر مــردم ایــن کشــورها
توســط همــه فعــاالن منطقــه ای و فرامنطقــه ای امــکان
پذیــر نیســت.
روحانــی گفــت :درخواســت اصلــی مــا ازهمــه کشــورهای
منطقــه و جهــان بــرای پیوســتن بــه ابتــکارات سیاســی
جهــت پایــان دادن بــه کشــتار و آوارگــی و نابــودی
زیرســاخت هــای ایــن دو کشــور اســت .میهمــان هــای
گرامــی ایــران کشــوری مــردم ســاالر بــا ســرمایه هــای
عظیــم انســانی و طبیعــی و موقعیــت ویــژه جغرافیایــی
آمــاده همــکاری بــا کشــورهای شــما در پیشــبرد منافــع
مشــترک اســت .همــکاری هــا بــه ایجــاد صلــح و ثبــات در
منطقــه و جهــان کمــک خواهــد کــرد.
رئیسجمهــور کشــورمان در پایــان بــرای مهمانــان
حاضــر در ایــن مراســم آرزوی اقامتــی خــوش کــرد.
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پارسا:

ت پایین برق
قیم 
جذابیتی برای
سرمایهگذاری ندارد

انـرژی

مانــده و هــم اســباب دردســر شــده اســت .اگرچــه ایــن
نــوع خصوصــی ســازی زیــان هــای زیــادی بــه کشــور
زد،امــا بیــش از همــه صنعــت بــرق گرفتــار شــد .محمــد
پارســا ،رئیــس ســابق ســندیکای بــرق در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری خبرآنالیــن تاکیــد میکند«:وظیفــه دولــت
دوازدهــم ایــن اســت آزادســازی قیمتهــا را در دســتور
کار قــرار دهــد و تــا میتوانــد خصوصیســازی كنــد و در
ایــن میــان توجــه بیشــتری بــه بخــش خصوصــی داشــته
باشــد ».گلــه او در زمینــه صــادرات بــرق هــم کــم نیســت.
میگویــد «:دولــت در زمینــه صــادرات بــرق ،بخــش
خصوصــی را رقیــب میدانــد و دســت و پایــش را بســته،
هرچنــد معتقــد اســت بــرای رونــق ایــن صنعــت حتــی اگــر
دولــت کاری هــم نکنــد ،بــا واقعــی نبــودن قیمــت هــا راه
بــه جایــی نمــی بریــم ».گفــت وگــو بــا ایــن فعــال صنعــت
بــرق را بخوانیــد:
****
* آنطــور کــه پیداســت ،اوضــاع صنعتگــران بــرق
خــوب نیســت .میگوینــد مطالبــات معــوق بــای
جــان صنعتگــران شــده .مشــکل مطالبــات معــوق
بــه کجــا رســید .دولــت هنــوز تســویه نکــرده
اســت؟
همچنــان مثــل گذشــته مطالبــات در حــد  11تــا  15هــزار
میلیــارد تومــان در ســال نوســان دارد كــه صنعــت بــرق اعم
از تولیدكننــدگان بــرق ،پیمانــكاران ،ســازندگان تجهیزات از
دولــت طلبــكار بــوده و تحــت فشــار شــدید هســتند.

رییــس ســابق ســندیکای بــرق مــی گوید«:بخــش
خصوصــی زمانــی ســرمایهگذاری میکنــد کــه
بتوانــد در امنیــت کامــل پــول خــودرا بگیــرد ،امــا
وقتــی نمــی توانــد مطالبــات خــود را بــه راحتــی
بگیــرد ،در ســرمایهگذاری تردیــد میکنــد و
گرفتــار مــی شــود ».دیــوار کــج خصوصــی ســازی
کــه در هشــت ســال دولــت احمدینــژاد بنــا
شــد و بــه جــای خصوصیســازی خصولتــی ســازی
شــد،اگر تــا ثریــا ادامــه نداشــته باشد،شــانس
بزرگی اســت.
بازســازی ایــن دیــوار کــج در دولــت یازدهــم هــم الینحــل

* دولــت میگویــد بخــش زیــادی از معوقــات را
تســویه کــرده و راهکارهایــی بــرای تســویه باقــی
بدهیهــا در نظــر گرفتــه اســت .اینطــور نیســت؟
هنــوز بدهیهــای زیــادی باقــی اســت .متاســفانه حتــی
راهكارهایــی كــه دولــت در نظــر گرفتــه اســت مثــل اوراق
خزانــه بــه انــدازه كافــی بــه صنعــت بــرق داده نشــده و
صنعتگــران بــه همیــن دلیــل تحــت فشــار قــرار دارنــد.
بــه نظــرم تــا قیمتهــای بــرق بــاال نــرود و یارانــه حــذف
نشــود ،همچنــان ایــن نقطــه ضعــف پابرجــا خواهــد بــود و
چنــد ســال بعــد لطمــات جبرانناپذیــری خواهیــم داشــت
و بــا خاموشــی مواجــه خواهیــم شــد .چــون انگیــزه و
جذابیــت بــرای ســرمایهگذاری نخواهــد بــود.
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* بــا ایــن منــوال بــا خــروج ســرمایه از صنعــت
بــرق مواجــه خواهیــم بــود؟
بلــه ،چــون اکنــون دولــت بودجــه کافــی نــدارد تــا بتوانــد
خــود وارد عمــل شــده و ســرمایهگذاری كنــد .بنابرایــن کار
را بــه بخــش خصوصــی واگــذار میكنــد .بخــش خصوصــی
هــم زمانــی ســرمایهگذاری میكنــد كــه بتوانــد در
امنیــت كامــل پــول بــرق را بگیــرد ،امــا وقتــی مطالبــات را
نمیتوانــد بــه راحتــی بگیــرد ،در ســرمایهگذاری تردیــد
میكنــد و گرفتــار مــی شــود.
* بــه اوراق خزانــه اشــاره كردیــد كــه بــه میــزان
كافــی نیســت .بــا توجــه بــه ایــن قضیــه و
مدلهــای مالــی دیگــر كــه میتواننــد قابلیــت
اجــرا داشــته باشــند بــرای رفــع تنگنــای مالــی،
چــه راهكارهــای دیگــری بــرای رفــع ایــن مشــكل
میتــوان در نظــر گرفــت؟
فعــا بــه جــز اینكــه دولــت از طریــق اوراق خزانــه
بدهیهــا را تســویه کنــد یــا ســهمیه نقــدی بپــردازد
راهــی نیســت مگــر اینكــه بــه تدریــج بــا شــیب نــه تنــد و
نــه كنــد ظــرف چهــار ،پنــج ســال قیمــت بــرق را واقعــی
كننــد كــه امیــد بــه آتیــه الاقــل باشــد .بــه ایــن ترتیــب،
در حــال حاضــر صنعتگــران ایــن حــوزه بایــد بخشــی از
بدهیهــا را بــه اوراق خزانــه بدهنــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه بــه تدریــج بــا قیمــت بــرق بدهــی گذشــته را حســاب
و کتــاب کننــد.
* فــارغ از واقعــی كــردن قیمــت بــرق ،میتوانیــم
روی صــادرات بــرق بــه كشــورهای همســایه هــم
تمركــز كنیــم؟
بلــه یكــی از درآمدهــا ایــن اســت كــه بخشــی از بــرق را
صــادر كنیــم و بــا راهكارهایــی بــرای بــاال رفتــن بهــرهوری
بتوانیــم درصــد قابــل توجهــی از بــرق را صــادر كنیــم .بــرق
را چــه بــه مــردم فروشــیم یــا كشــورهای همســایه ،بــه هــر
حــال بایــد از قیمــت تمــام شــده بــرق باالتــر باشــد یــا ســر
بــه ســر باشــد كــه بتــوان هزینههــا را جبــران كــرد.
* بــرای صــادرات بــرق كــدام كشــورها را
میتوانیــم بهعنــوان مقصــد در نظــر بگیریــم؟
عــراق ،تركیــه ،پاكســتان ،افغانســتان همــه طالــب خریــد
بــرق هســتند.
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* در این زمینه رایزنی صورت گرفته است؟
بلــه .خریــد و فــروش و صــادرات بــرق بیشــتر در انحصــار
دولــت اســت .دولــت بیشــتر رایزنــی میكنــد و اجــازه
درگیــر شــدن بخــش خصوصــی را نمیدهــد .بــه همیــن
دلیــل خیلــی نتیجــه مثبــت نگرفتیــم .فعــا صــادرات بــرق
عــراق را قطــع كردهایــم چــون پــول ندادهانــد.
* چــرا از حضــور بخــش خصوصــی ممانعــت
میشــو د ؟
اصــوال سیســتمهای دولتــی هنــوز بــه نوعــی بخــش
خصوصــی را رقیــب خودشــان میداننــد و نمیخواهنــد
اختیــارات را واگــذار كننــد و ایــن فرضیــه هــم بیشــتر
فرهنگــی اســت و متوجــه نیســتند اگــر چنیــن پروژههایــی
را بــه بخــش خصوصــی واگــذار كننــد درآمــد بیشــتری
خواهنــد داشــت ،چــون هرچــه درآمــد بخــش خصوصــی
باالتــر بــرود ،بــه ســبب تکلیــف پرداخــت 25درصــد
ســود در قالــب مالیــات،درآمــد دولــت هــم بــاال م ـیرود
و بودجــهاش بهتــر میشــود .ایــن تفکــر تــا نهادینــه
نشــود در كشــور مــا خیلــی اتفــاق مهمــی نخواهــد افتــاد و
متاســفانه ایــن اتفــاق از نظــر فرهنگــی و قوانیــن راهبــردی
نیفتــاده كــه بــه هــر حــال بپذیرنــد بایــد هــر چــه ســریعتر
خیلــی از ایــن فعالیتهــا را بــه بخــش خصوصــی واگــذار
كننــد.
* قوانین در این حوزه چه مشکلی دارد؟
گاهــی شــما میخواهیــد بــرق را صــادر كنیــد نیــاز
مــن نوعــی داریــد كــه نیــروگاه بزنــم .مــن بایــد از
بــه ِ
خطــوط شــبكه وزارت نیــرو رد شــوم كــه بــرق بــه عــراق
برســد .بنابرایــن دولــت میتوانــد از مــن حــق ترانزیــت
بــاال بگیــرد كــه نتوانــم صــادر كنــم .یــا بگویــد خــط مــن
ظرفیــت نــدارد كــه برایــت صــادر كنــم بــه هــر ترتیــب
میتوانــد مانــع مــن شــود.
* ایــن انحصــار فقــط در دســت دولــت اســت یــا
شــبهدولتیها و نهادهــا هــم حضــور دارنــد كــه بخواهنــد
رقیــب باشــند؟
قوانیــن راهبــردی كــه دولــت بایــد تعییــن كنــد مربــوط بــه
خــود دولــت اســت امــا اگــر هــم اجــازه دهــد شــبهدولتیها
میــدان را میگیرنــد و بیشــتر ایــن كار را انجــام میدهنــد،
امــا اگــر شــبهدولتیها هــم انجــام دهنــد بهتــر از ایــن
اســت كــه دولــت انجــام دهــد .ادامــه در صفحــه 14
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رابطه اقتصادی ایران و قزاقستان روند
صعودی دارد
«آلــن دولــت اف» روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اعزامــی ایرنــا بــه قزاقســتان اظهــار داشــت :خوشــبختانه
شــرایط اقتصــادی بــرای روابــط تجــاری معقــول و مطلوبــی
بیــن دو کشــور ایجــاد شــده اســت.
وی گفــت :هــم اکنــون یــک راه آهــن ریلــی مابیــن ایــران
و قزاقســتان وجــود دارد و پروازهــای مســتقیم نیــز بیــن
تهــران و آلماتــی برقــرار اســت.
مدیــر دپارتمــان اقتصــادی بیــن المللــی کشــور قزاقســتان
بــا بیــان ایــن کــه طــی چنــد ســال اخیــر فعالیــت هــای
مناســب و مطلوبــی هــم بیــن کارآفرینــان دو کشــور انجــام
شــده اســت ،افــزود :برنامــه مشــترک اقتصــادی در زمینــه
فعالســازی همــکاری هــای تجــاری ایجــاد شــده کــه چشــم
انــداز خوبــی را فراهــم ســاخته اســت.
دولــت اف اظهــار داشــت :طــرف هــای ایرانــی در زمینــه
اکتشــاف و بهــره بــرداری از منابــع زمینــی عالقــه منــد
هســتند و اقدامــات و ســرمایه گــذاری هــای خوبــی نیــز
در زمینــه کشــاورزی و دامــداری و در حــوزه تولیــد مــواد
غذایــی شــده اســت.
ایــران در نمایشــگاه اکســپو  2015میــان ایتالیــا مقــام دوم
را کســب کــرده بــود.
بــه گفتــه وی ،کتــاب هــای راهنمــا بــرای جــذب ســرمایه
گــذار در ســه زبــان تهیــه شــده اســت.
همچنیــن در ایــن اکســپو فیلــم هــای مســتند کوتاهــی
پخــش مــی شــود کــه جاذبــه هــای گردشــگری کشــور را
نمایــش مــی دهــد.
پوســترهای زیبایــی نیــز در غرفــه ایــران نصــب شــده اســت
کــه جاذبــه هــای زیبــای ایــران و عظمــت ســاختمان هــای
بســیار قدیمــی و کهــن و زیبــای کشــورمان را نشــان مــی
دهــد و ســبب جــذب گردشــگر مــی شــود.
بــرای ایــران  506متــر فضــای نمایشــگاهی در اکســپو
 2017آســتانه درنظــر گرفتــه شــده اســت.
اکســپو  2017آســتانه بــا موضــوع «انــرژی آینــده» تــا
دهــم ســپتامبر ســال ( 2017نوزدهــم شــهریورماه) در
پایتخــت قزاقســتان برگــزار مــی شــود و نشــانه آن برگرفتــه
از نمــاد انــرژی بــادی اســت.

کدام عملکرد وزیـــر نــفت
امتیاز بیشتری داشت
رضــا پدیــدار ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران در گفــت و گــو بــا خبرآنالیــن بــا
بررســی عملکــرد چهارســاله وزارت نفــت در دولــت
یازدهــم اظهارداشــت«:به نظــرم بهتریــن دســتاورد
 ۴ســال گذشــته،معطوف بــه شــناخت پتانســیل هــا
و قابلیــت هــای ملــی در توســعه صنعــت نفــت ،گاز
و پتروشــیمی بــوده اســت».
او ادامــه داد «:ایــن فرصــت هــا البتــه بــا توجــه بــه تجربــه
آقــای مهنــدس زنگنــه شناســایی شــد و بــا بهــره گیــری
از قابلیــت هــا و توانمنــدی هــای خارجــی در  ۱۰گــروه
اســتراتژیک ۵۵ ،قــرارداد منعقــد شــد کــه امــروز مــا شــاهد
ســاخت تجهیــزات نفتــی توســط شــرکت هــای ایرانــی
هســتیم».
پدیــدار عنــوان کــرد «:ایــن قراردادهــا ســبب شــد کــه پــای
ســرمایه گــذاران خارجــی بــه ایــران بازشــود و ازایــن بــه
بعــد بایــد شــاهد انتقــال تکنولــوژی و ورود ســرمایه باشــیم
کــه همــه اینهــا بــه دلیــل دوراندیشــی و درایــت آقــای
زنگنــه اتفــاق افتــاده اســت».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در پاســخ بــه
اینکــه در  ۴ســال آینــده وزیــر نفــت بایــد بــر چــه موضوعی
تمرکــز کنــد؟ گفــت «:وزارت نفــت بایــد در  ۴ســال آینــده
بــر یکســان ســازی قراردادهــای داخلــی و خارجــی تمرکــز
کنــد تــا شــرایط بــرای رشــد بخــش خصوصــی داخلــی هــم
فراهــم شــود».
او بیــان کــرد «:در حــال حاضــر قراردادهــا یکســان نیســت
و نبایــد طــوری باشــد کــه خارجــی هــا باالتــر باشــند.
مــواردی ماننــد عــوارض گمرکــی بایــد بیــن خارجــی هــا
و داخلــی هــا یکســان باشــد».
پدیــدار گفت«:دومیــن اولویــت وزارت نفــت در چهارســال
آینــده بایــد اعطــای تســهیالت بــه ســازندگان داخلــی
باشــد؛ ایــن تســهیالت مالــی ،اعتبــاری ،فنــی و تخصصــی
بایــد بــه ســازندگان داخلــی بــه عنــوان تشــویق اعطــا شــود.
در واقــع الزم اســت بــه ســازندگان امتیــاز داده شــود».

انـرژی

شماره هفتاد و هفت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود و شش

نقشه راه دولت دوازدهم
مشخص شد

اولویــت هــای اقتصــادی دولــت دوازدهــم را حســن
روحانــی ،پایــان دادن بــه فقــر مطلــق در کشــور،
رشــد تولیــد ،اشــتغال و جــذب ســرمایه گــذاری
دانســته؛ ایــن یعنــی راه ســختی تــا ســال  ١٤٠٠در
پیــش اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،بــا برگــزاری مراســم روز
گذشــته تنفیــذ حســن روحانــی بــه مقــام ریاســت جمهوری
ایــران از ســوی مقــام معظــم رهبــری عمــا دولــت یازدهــم
بــه پایــان رســید و دولــت دوازدهــم کار خــود را آغــاز کــرد؛
دولتــی کــه رئیــس جمهــوردر ســخنرانی خــود اهــداف
اقتصــادی آن را پایــان دادن بــه فقــر مطلــق در کشــور،
رشــد تولیــد ،اشــتغال ،جــذب ســرمایه گــذاری و ...اعــام
کــرد.
برایــن اســاس ،زمانــی کــه دولــت یازدهــم ســر کار آمــد
کشــور از نظــر اقتصــادی در شــرایطی بســیار ســخت بــه
ســر میبــرد و تــورم نقطــه بــه نقطــه کشــور از رقــم بــی
ســابقه  ۴۱درصــد هــم عبــور کــرده بــود و تــورم روســتایی
بــه عــدد  ۴۷رســیده بــود کــه یــک رکــورد منفــی در

سیف :ثامن ،مهر اقتصاد و کوثر
تجمیع میشوند
رییــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه موسســه ثامــن و
مهراقتصــاد بــا موسســه کوثــر تجمیــع و یــک بانــک ایجــاد
خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بعــد از اینکــه چنــدی پیــش شــایعاتی
دربــاره ادغــام موسســه ثامــن و مهــر اقتصــاد بــا موسســه
کوثــر مطــرح و البتــه تاییــد نهایــی نشــد ،اینبــار ولــیاهلل
ســیف رســما عنــوان کــرد کــه ایــن ادغــام نهایــی بــوده و در
دســتور کار اســت.
وی تاکیــد کــرد کــه ایــن موسســات هیــچ مشــکلی نداشــته و
امــور آنهــا پیــش خواهــد رفــت.
وی در اظهــارات خــود بــه مســایلی پیرامــون ثامنالحجــج و
کاســپین نیــز اشــاره کــرد ،امــا تاکیــد داشــت کــه بــا اقدامات
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کشــور محســوب میشــد امــا حــاال بــا گذشــت  ۴ســال
از آن روزهــا و تالشهــای دولــت ایــن عــدد بــه زیــر ۱۰
درصــد رســیده و تــک رقمــی شــده کــه یــک موفقیــت
بــزرگ محســوب میشــود.
مــردان اقتصــادی دولــت در ایــن چهــار ســال بــا اعمــال
سیاســت هــای انضبــاط مالــی و پولــی ،کنتــرل پایــه پولــی،
ایجــاد ثبــات در بازارهــای مختلــف و ...توانســتند بــه ایــن
مهــم دســت پیــدا کننــد.
ضمــن اینکــه رشــد اقتصــادی بــدون شــک یکــی دیگــر از
موفقیتهــای دولــت یازدهــم در حــوزه اقتصــاد محســوب
میشــود زیــرا ایــن دولــت رشــد اقتصــادی کشــور را از
منفــی  ۵.۸درصــد در ماههــای ابتدایــی ســال  ۹۲و زمــان
شــروع کار بــه بیــش از  ۸درصــد ،رســاند کــه بیشــتر شــبیه
معجــره اســت؛ اگرچــه کــه در ایــن رشــد بســیار ملمــوس
نقــش رشــد اقتصــادی حــوزه نفــت بســیار چشــم گیــر
اســت ولــی رســیدن بــه موفقیتهــای نفتــی هــم حتمــا
بایــد یکــی از اقدامــات بســیار مهــم اقتصــادی ایــن دولــت
محســوب شــود .براســاس آخریــن گــزارش رشــد اقتصــادی
کشــور در ســال  ۱۳۹۵در حــدود  ۸.۹درصــد ،بــوده اســت
کــه بــه ترتیــب در حــوزه کشــاورزی  ۵.۷درصــد ،در حــوزه
خدمــات  ۴.۷درصــد ،در حــوزه صنعــت  ۴درصــد بــوده
اســت
اخیــر انجامشــده ،دیگــر هیــچ موسســه غیرمجــازی فعالیــتب
نخواهــد کــرد.
**سیف مدعی شد :رکود نداریم
رییــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه بــه شــرایط اقتصــادی
اشــاره و مدعــی شــد کــه در حــال حاضــر اقتصــاد ایــران
درگیــر رکــود نیســت.
ســیف تاکیــد دارد اینکــه اقتصــاد دچــار رکــورد اســت را
قبــول نــدارد چــرا کــه ســال گذشــته رشــد اقتصــادی بــاالی
 ١٢درصــدی ثبــت شــده اســت کــه بیــش از ســه درصــد آن
بــدون نفــت اســت.
وی البتــه گفــت کــه رشــد اقتصــادی  ٥/١٢درصــدی ســال
قبــل قابلیــت تکــرار چندانــی نــدارد چراکــه عمــده دلیــل
ایــن رشــد بــه اجرایــی شــدن برجــام و رفــع تحریمهــا و بــه
دنبــال آن رشــد فــروش نفــت بــوده اســت امــا هدفگــذاری
بــرای هشــت درصــد اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهران-ایرنــا -اکســپوی  2017آســتانه در حالــی بــه
نیمــه راه خویــش رســیده کــه طــی ایــن مــدت غرفــه
جمهــوری اســامی ایــران توانســته بــا معرفــی توانمنــدی
هــای ســرزمینی خویــش در کســب انــرژی هــای نــو
عالقمنــدی ســرمایه گــذاران خارجــی را بــرای حضــور هــر
چــه بیشــتر در ایــن عرصــه فرهــم آورد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه خبرنــگار ایرنــا ،اکســپوی
 2017آســتانه کشــور قزاقســتان کــه رنــگ لوگــوی آن
نشــاندهنده ســه منبــع انــرژی تجدیدپذیــر ،یعنــی آب،
طبیعــت و نــور خورشــید و طــرح آن یــادآور منبــع چهــارم،
یعنــی بــاد اســت؛ بــا موضــوع «انــرژی آینــده» (Future
 )Energyاز  20خــرداد مــاه امســال بــه طــور رســمی آغــاز و
تــا دهــم ســپتامبر ســال  19 ( 2017شــهریور ســال )1396
در شــهر آســتانه ،پایتخــت قزاقســتان برگــزار خواهــد شــد .
در هــر اکســپویی کــه بــه نوعــی المپیــک غیرورزشــی بــه
شــمار مــی رود ،کشــورها بیهیــچ مرزبنــدی بــه مذاکــره
و گفتوگــو بــرای همکاریهــای بیشــتر پرداختــه و
بازدیدهایــی را از دســتاوردهای هــر کشــور دارنــد و در
ایــن بیــن جمهــوری اســامی ایــران نیــز میتوانــد در
ایــن رویــداد مهــم بــه خوبــی بدرخشــد چــون تجربههــای
مفیــدی در ایــن حــوزه دارد.
اکســپوی  2017آســتانه رویــداد بســیار مهمــی اســت
کــه کشــورها بیهیــچ مرزبنــدی میتواننــد بــه مذاکــره
و گفتوگــو بــرای همکاریهــای بیشــتر بپردازنــد و
بازدیدهایــی از دســتاوردهای هــر کشــور داشــته باشــند.
ایــران در ایــن نمایشــگاه کــه برگــزاری آن دو میلیــارد یــورو
بــرای قزاقســتان هزینــه داشــته اســت ،حــدود  500متــر
فضــا دارد و در همیــن فضــا ضمــن ارائــه محصــوالت صنعتی
و پتانســیل هــای ســرزمینی بــرای بهــره منــدی از انــرژی
هــای نــو و نیــز جاذبــه هــای گردشــگری ،بازدیدکننــدگان
را از تمــام جهــان بــه خــود جلــب میکنــد.
مدیــر روابــط عمومــی امــور بیــن الملــل شــرکت نمایشــگاه
هــای جمهــوری اســامی ایــران معتقــد اســت کــه غرفــه
کشــورمان در رتبــه بنــدی اکســپوی  2017قزاقســتان،
جــزء برتریــن هــا قــرار خواهــد گرفــت.
محمــد ســعادتی پــور بــه خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد :هــر
چنــد کــه غرفــه هــای برتــر هــر اکســپو پــس از پایــان
نمایشــگاه اعــام مــی شــود ،امــا بــر اســاس گفتــه هــای
مســووالن ،غرفــه جمهــوری اســامی ایــران جــزء  10غرفــه

انـرژی

شماره هفتاد و هفت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود و شش

اکسپوی  2017و
جذابیت های ایران
در جذب سرمایه
گذاران خارجی برای
انرژی های نو
برتــر اکســپوی  2017قــرار دارد.
وی مــی افزایــد :کمیســر ژنــرال اکســپو  2017قزاقســتان
امــروز در دیــدار و گفــت و گویــی کــه بــا مدیرعامل شــرکت
ســهامی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی ایــران داشــت؛ ایــن
مطلــب را بیــان کــرده اســت.
بــر اســاس تقویــم کاری اکســپوها ،هــر کشــوری در طــول
برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
روزی را بــرای معرفــی هــر چــه بیشــتر توانمنــدی هایــش
اختصــاص مــی دهــد و روز ملــی ایــران نیــز روز جمعــه
هفتــه گذشــته ( 13مردادمــاه) بــا حضــور تنــی چنــد از
مســئوالن ایرانــی و اکســپو و برخــی از ســفرای کشــورهای
مختلــف برگــزار شــد.
حســین اســفهبدی مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه
هــای بیــن المللــی جمهــوری اســامی ایــران در همیــن
زمینــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار مــی دارد:
خوشــبختانه عنایــات دولــت تدبیــر و امیــد و توفیقاتــی کــه
پــس از برجــام و تعامالتــی کــه بــا ســایر کشــورها داشــتیم،
ســبب شــد جمهــوری اســامی ایــران بــرای نخســتین بــار
عنــوان کرســی ریاســت منطق ـهای خاورمیانــه و آفریقــای
ایــن اتحادیــه را کســب کنــد؛ ســاختمان اصلــی ایــن
اتحادیــه در امــارات عربــی متحــده بــوده و ایــران هــم بــه
ســبب ریاســت ایــن انجمــن قــرار اســت در ایــن دفتــر
مســتقر شــود تــا صنعــت نمایشــگاهی خاورمیانــه و آفریقــا
را گســترش دهــد».
معــاون وزیــر صنعــت مــی افزایــد :برجــام ســبب رونــق
بخــش نمایشــگاهی کشــور شــده بــه گونــهای کــه طــی

ایــن مــدت حــدود  ۴۰۰برابــر افزایــش حضــور و برگــزاری
نمایشــگاههای اختصاصــی کشــورهای خارجــی در کشــور
را داشــتهایم کــه رقــم بســیار بزرگــی اســت.
همچینــی معــاون برنامــه ریــزی ســازمان انرژیهــای
تجدیدپذیــر و بهــره وری ایــران نیــز در همیــن زمینــه در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــه بیــان اینکــه آســمان
کشــورمان و بخشهــای کویــری از نــور خورشــید بســیار
مناســب و مطلوبــی برخــوردار هســتند و همیــن امــر
ی
اطمینــان قابــل قبولــی را بــرای ســرمایه گــذاران ایجــاد م 
کننــد ،یــادآور مــی شــود :بــرای نمایشــگاه اکســپوی 2017
اقدامــات مناســبی بــرای جــذب ســرمایه در کشــور انجــام
میشــود و قراردادهــای خوبــی در ایــن زمینــه بــه صــورت
بلنــد مــدت در دســت اقــدام اســت.
کارشناســان و صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه اکســپوها
فرصتــی مغتنــم بــرای آشــنایی هــر چــه بیشــتر بــا
تکنولــوژی هــای روز دنیــا و بهــره منــدی از توانایــی هــای
کشــورهای صاحــب صنعــت در عرصــه هــای گوناگــون
اســت و بــر همیــن اســاس نیــز جمهــوری اســامی ایــران
نیــز در ایــن امــر بســیار کوشــا بــوده و ســعی در معرفــی
توانمنــدی هــای خویــش دارد.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در کشــور قزاقســتان نیــز
در همیــن زمینــه بــه خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد :نمایشــگاه
بــزرگ اکســپوی قزاقســتان محفلــی مناســب و ارزشــمند
بــرای معرفــی و صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
اندیشــمندان و جوانــان تحصیلکــرده ایرانــی بــه ســایر
کشــورها اســت.
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مجتبــی دمیرچــی لــو بــا بیــان اینکــه اکســپو از جملــه
رویدادهــای مهــم بیــن المللــی اســت کــه تمامــی کشــورها
تــاش مــی کننــد تــا دستاوردهایشــان را در معــرض دیــد
جهانیــان قــرار دهنــد ،مــی افزایــد :موضــوع تخصصــی
اکســپوی  2017آســتانه کــه انــرژی هــای نــو اســت ،فرصت
خوبــی بــرای شــرکت هــای ایرانــی بــود تــا بــا حضــور در
قزاقســتان عــاوه بــر آشــنایی بــا طــرح هــای ایــن کشــور
در زمینــه هــای انــرژی نــو ،قراردادهــای تجــاری نیــز در
ایــن راســتا منعقــد کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اکســپو بــه ســبب حضــور شــرکت
هــای بــزرگ بیــن المللــی محفلــی مطلوبــی اســت تــا
شــرکت هــای ایرانــی شــرکای مناســبی را بــرای جــذب
فنــاوری و ســرمایه جلــب کننــد ،یــادآور مــی شــود:
معتقــدم بــا توجــه بــه ایــن کــه هنــوز بیــش از یــک مــاه
بــه اتمــام اکســپوی  2017قزاقســتان مانــده اســت؛ بایــد
شــرکت هــای ایرانــی تمــام تالششــان را بکننــد تــا از ایــن
فرصــت بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در بخــش
انــرژی هــای تجدیدپذیــر قزاقســتان و نیــز جــذب ســرمایه
و فنــاوری از کشــورهای دیگــر بهــره منــد شــوند.
همچنیــن یــک عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
شــورای اســامی نیــز کــه در اکســپوی  2017قزاقســتان
حضــور داشــت ،معتقــد اســت کــه ایــن نمایشــگاه فرصــت
مغتنمــی بــرای جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی در بخــش
انــرژی هــای نــو در کشــور اســت.
محمدرضــا منصــوری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا
بــا تاکیــد بــر اینکــه غرفــه جمهــوری اســامی ایــران در
اکســپوی امســال بســیار جــذاب و دیدنــی اســت و در بحــث
انــرژی هــای نــو کــه هــدف ایــن دوره نیــز اســت؛ توانســته
دســتاوردهای ایــران اســامی را در معــرض دیــد جهانیــان
قــرار دهــد ،خاطرنشــان مــی ســازد :واقعیــت ایــن اســت
کــه بایســتی بــه ســمتی برویــم کــه بیــش از وضعیــت
کنونــی بــه ســمت انــرژی هــای طبیعــی همچــون نــور
خورشــید گام برداریــم و از انــرژی هــای فســیلی در جاهــای
دیگــری بهــره منــد شــویم.
هزینــه برگــزاری ایــن نمایشــگاه دومیلیــارد یــورو بــرآورد
شــده اســت کــه از محــل بودجــه دولــت قراقســتان و
شــرکت هــای بیــن المللــی تامیــن مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جابجایــی حمیــد چیتچیــان از طبقــه دوازدهــم
ســاختمان شیشــهای وزارت نیــرو قطعــی شــده تــا بــار
دیگــر حبی ـباهلل بیطــرف بــه صندلــی وزارت نیــرو تکیــه
بزنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،درحالیکــه از هفتــه گذشــته و بــا اظهار
نظــر چیتچیــان کــه گفتــه بــود «بــرادران بســیاری
هســتند کــه جــای مــا در کابینــه بعــدی بنشــینند»
گمانــه زنــی دربــاره جانشــینان وی شــدت گرفتــه بــود و
درحالــی کــه محتملتریــن گزینــه بــرای ایــن جانشــینی
«حبی ـباهلل بیطــرف» وزیــر نیــرو دولــت اصالحــات بــود،
ایــن گزینــه بــه زودی از ســوی رییــس جمهــور بــه
مجلــس معرفــی خواهــد شــد.
یــک منبــع آگاه در گفتوگــو بــا ایســنا ،حضــور بیطــرف
در لیســت نهایــی وزرای پیشــنهادی رییسجمهــور بــه
مجلــس را تاییــد کــرد.
برخــی منابــع در روزهــای اخیــر گفتــه بودنــد کــه بیطرف
در وزارت نیــرو حاضــر شــده و جلســاتی را بــا برخــی
مســئوالن ایــن وزارتخانــه نیــز برگــزار کــرده اســت.
درحالــی کــه برخــی تصــور میکردنــد رییسجمهــور
روز گذشــته و درجریــان مراســم تحلیــف ،لیســت وزرای
پیشــنهادی خــود را تقدیــم مجلــس کنــد ،ایــن اتفــاق
نیافتــاد و بــه نظــر میرســد رییسجمهــور قصــد دارد
از مهلــت قانونــی خــود بــرای تعییــن وزرای کابینــه
دوازدهــم اســتفاده کنــد.
حبیــباهلل بیطــرف وزیــر نیــرو در دولــت هــای اول و
دوم دولــت اصالحــات بــوده اســت .وی در ســال ۱۳۶۵
و در زمانــی کــه دولــت بــا نخســت وزیــر اداره میشــد،
اســتاندار یــزد بــود و در دولــت هشــتم در ســتاد ائتــاف
اصالحطلبــان عضویــت داشــت.
بیطــرف در ســال  ۱۳۳۵در یــزد بــه دنیــا آمــد و فــارغ
التحصیــل رشــته راه و ســاختمان در مقطــع کارشناســی و
کارشناســی ارشــد از دانشــگاه تهــران اســت.
وی در کارنامــه اجرایــی خــود بــه جــز وزارت نیــرو،
عناوینــی چــون عضــو رســمی ســپاه پاســداران در
ســالهای  ،۱۳۵۹-۱۳۶۴موســس و مدیــر مرکــز
تحقیقــات آب جهــاد ســازندگی در ســالهای -۱۳۶۵
 ،۱۳۶۴اســتاندار یــزد در ســالهای  ،۱۳۶۴-۱۳۶۸عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه امــام حســین ســپاه پاســداران در
ســالهای  ،۱۳۶۸-۱۳۶۹معــاون آموزشــی وزارت نیــرو
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در ســالهای  ۱۳۶۹-۱۳۷۳و مجــری طرحهــای ملــی
کارون  ۴ ،۳و عضــو هیــات مدیــره شــرکت آب و نیــرو در
ســالهای  ۱۳۷۳-۱۳۷۶را دارد.
بیطــرف در زمــان دولــت هفتــم و هشــتم وزیــر نیــرو بــوده
اســت و پــس از انقــاب در تاســیس انجمــن اســامی
دانشــجویان دانشــگاه تهــران و تشــکیالت سراســری
انجمنهــای اســامی دانشــگاههای کشــور ،تســخیر النــه
جاسوســی آمریــکا ،جلســات دفتــر مشــاوره سیاســی
مقــام معظــم رهبــری ،تاســیس انجمــن اســامی فــارغ
التحصیــان دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران مشــارکت
داشــته اســت.
اهــم اقدامــات در مســئولیتهای اجرایــی وی شــامل دوره
ســپاه پاســداران (برنامــه ریــزی و مشــارکت در راه انــدازی
و ایجــاد ســاختارهای مــورد نیــاز کشــور (دوره معاونــت
آموزشــی) ارتقــاء ســطح مراکــز آموزشــی وزارت نیــرو بــه
یــک دانشــکده صنعتــی و شــش آموزشــکده فنــی ،توســعه
آموزشــهای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت داخلــی وزارت نیرو)
و دوره مدیریــت اجرایــی طرحهــای ملــی (شــروع واقعــی
فعالیتهــای اجرایــی طــرح عظیــم نیــروگاه آبــی کارون  ۳و
انعقــاد قراردادهــای خریــد تجهیــزات نیــروگاه بــا اتــکا بــه
ســاخت داخــل و حــل مســائل تجهیــز کارگاه) میشــود.

وزیــر اقتصــاد ترکیــه میگویــد :ایــران ،ترکیــه و
قطــر در حــال مذاکــره بــرای اســتفاده از مســیر
زمینــی ایــران بــرای تســهیل تجــارت میــان
قطــر و ترکیــه هســتند.
وزیــر اقتصــاد ترکیــه از مذاکــره ایــران ،ترکیــه و قطــر
بــرای اســتفاده از مســیر زمینــی ایــران بــرای تســهیل
تجــارت میــان قطــر و ترکیــه خبــر داد.
نیهــات زیبکچــی ،بــه خبرگــزاری آناتولــی ایــن کشــور
گفــت 3 :کشــور در حــال مذاکــره در مــورد جایگزیــن
هــای مســیرهای تجــاری فعلــی بــا قطــر هســتند و آســان
تریــن مســیر عبــور از خــاک ایــران اســت.
کشــورهای عربســتان ،امــارات ،بحریــن و مصــر از روز 5
ژوئــن بــا متهــم کــردن قطــر بــه حمایــت از تروریــزم بــه
صــورت ناگهانــی تمامــی ارتباطــات دیپلماتیــک بــا ایــن
کشــور را قطــع کــرده انــد و یــک تحریــم همــه جانبــه
زمینــی ،هوایــی و دریایــی را علیــه ایــن کشــور بــه اجــرا
گذاشــته انــد.
زیبکچــی در ادامــه گفــت :مــا مــی خواهیــم تمــام
نیازهــای قطــر را تامیــن کنیــم .مــا مــی خواهیــم تمــام
تامیــن کننــدگان کاال در ترکیــه از جملــه مــواد شــوینده،
لــوازم خانگــی و منســوجات بتواننــد کاالهــای خــود را در
قطــر بفروشــند.
از زمــان آغــاز بحــران قطــر ،ترکیــه صدهــا محمولــه
بــاری شــامل مــواد غذایــی بــه قطــر ارســال کــرده ،امــا
بــه گفتــه زیبکچــی ،اســتفاده از هواپیماهــای بــاری بــرای
ارســال کاال روش پایــدار و اقتصــادی ایــن نیســت.
وی اظهــار کــرد :مــا پیــش بینــی مــی کنیــم کــه حداقــل
 4کشــتی بــا تنــاژ بــاال بــه صــورت ماهانــه بــه قطــر
برونــد ،امــا مســیر زمینــی یــک جایگزیــن بــرای انتقــال
بســته هــای انعطــاف پذیــر و کوچــک تــر اســت.
ترکیــه بعــد از بحــران اخیــر بــه طــور کامــل از قطــر
پشــتیبانی کــرده و عــاوه بــر ارســال کمــک هــای
اقتصــادی ،تعــدادی نیــروی نظامــی نیــز بــه ایــن کشــور
اعــزام کــرده اســت .قطــر و ترکیــه اخیــرا در آب هــای
خلیــج فــارس رزمایــش نظامــی نیــز برگــزار کــرده انــد.
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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

اخـــبــار کــوتـــــاه
ابالغ سند ملی راهبرد انرژی کشور
معــاون اول رئیــس جمهــور مصوبــه دولــت در خصــوص
ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور را بــه دســتگاههای
اجرایــی ابــاغ کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر ایــن اســاس هیئــت وزیــران در
جلســه  ۱۳۹۶/ ۴/ ۲۸بــه پیشــنهاد ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور و بــه اســتناد جــزء ( )۲بنــد (الــف) مــاده
( )۱۲۰قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران  -مصــوب
 -۱۳۹۵تصویــب کرد:کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی
موظفنــد نســبت بــه انجــام تمهیــدات الزم جهــت تحقــق
مفــاد ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور  ،کــه تأییــد
شــده بــه مهــر دفتــر هیئــت دولــت اســت ،اقــدام نماینــد.
تایید قرارداد توتال در هیئت نظارت بر منابع نفتی
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس ،از تاییــد قــرارداد
توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بیــن ایــران و توتــال
فرانســه در هیئــت عالــی نظــارت بــر منابــع نفتــی خبــر
داد.
بــه گــزارش ایســنا ،فریــدون حســنوند بــا اشــاره بــه
نشســت هیئــت عالــی نظــارت بــر منابــع نفتــی بــرای
بررســی قــرارداد ایــران و توتــال ،گفــت :پــس از پنــج
جلســه بحــث و بررســی بــر روی مفــاد قــرارداد توســعه
فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بیــن ایــران و توتــال ایــن قــرارداد
در جلســه روز دوشــنبه ۹ ،مردادمــاه بــه تاییــد رســید.
وی تصریــح کــرد :بــرای بررســی قــرارداد بــا توتــال افرادی
کــه متخصــص قراردادهــا هســتند هماننــد کارشناســان
وزارت نفــت و رییــس هیئــت هفــت نفــره تطبیــق الگــوی
قراردادهــا کــه مســئولیت آن بــر عهــده آقــای فروزنــده
اســت حضــور داشــتند و همچنیــن مجلــس و دادســتانی
کل کشــور ایــن قــرارداد را بررســی کردنــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه «هیئت
عالــی نظــارت بــر منابــع نفتــی بــه صــورت مســتمر بــر
اجــرای قــرارداد ایــران و توتــال نظــارت مــی کنــد» اظهــار
داشــت :از ســوی دیگــر مقــرر شــده کــه برخــی دغدغههــا

و نگرانیهــا کــه در قــرارداد ایــران و توتــال وجــود دارد در
آینــده مدنظــر قــرار گیــرد تــا برخــی نگرانیهــا برطــرف
شو د .
حســنوند کــه بــا خانــه ملــت گفتوگــو میکــرد ،گفــت:
در نشســت روز دوشــنبه برخــی مــواردی کــه بــه نوعــی
منافــع کشــور را تامیــن کــرده و از ســوی دیگــر مســائل
محرمانگــی و رازداری و بررســی قــرارداد پیــش از انعقــاد
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی ،بــا
بیــان اینکــه «در قراردادهــای آینــده برخــی اشــکاالت
قانونــی در مصوبــات مجلــس برطــرف میشــود تــا
قراردادهــا بــا اطمینــان خاطــر بیشــتری بــه مرحلــه امضــا
و اجــرا برســد» تصریــح کــرد :مقــرر شــد گــزارش هیئــت
عالــی نظــارت بــر منابــع نفتــی جهــت اســتحضار مقــام
معظــم رهبــری و ســران ســه قــوه بــرای آنهــا ارســال
شــود تــا در جریــان بررســیها و قــرارداد قــرار گیرنــد.
معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده
گامی برای ارایه خدمات مطلوب
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه
بــا تصویــب نهایــی معافیــت صنعــت بیمــه از مالیــات بــر
ارزش افــزوده ،خدمــات مطلــوب بیمـهای بــه مــردم ارائــه
شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی طیبنیــا در مجمــع عمومــی
بیمــه مرکــزی بــا اشــاره بــه تــاش بــرای معافیــت
مالیــات بــر ارزش افــزوده در صنعــت بیمــه اظهــار کــرد:
خوشــبختانه ایــن موضــوع در قالــب الیحــهای از طــرف
دولــت بــه مجلــس ارائــه شــده و امیدواریــم کــه بــا تصویب
نهایــی ایــن موضــوع بتــوان گامهــای خوبــی را در ارائــه
خدمــات مطلــوب بیمــهای مــردم برداشــت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارائــی در بخــش دیگــری از
ســخنانش بــا اشــاره بــه عــوارض متعــددی کــه در صنعــت
بیمــه وجــود دارد گفــت :طبیعــی اســت کــه ایــن عــوارض
باعــث افزایــش حــق بیمههــا شــده و کاهــش ایــن
عــوارض موجــب پاییــن آمــدن حــق بیمههــا و افزایــش
بهــره گیــری از خدمــات بیمــه ای خواهــد شــد.
طیــب نیــا تاکیــد کــرد :فراهــم آوردن زمینــه هــای الزم
بــرای برقــراری امنیــت ســرمایه گــذاران ،تولیدکننــدگان
و افزایــش رفــاه و آســایش مــردم یکــی از شــاخصهای
اصلــی توســعهیافتگی اســت کــه برعهــده صنعــت بیمــه
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کشــور اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارائــی از توســعه بیمههــای
زندگــی بــه عنــوان یکــی از محورهــای مهــم توســعه بیمــه
در کشــور یــاد و تصریــح کــرد :توســعه بیمههــای زندگــی
یکــی از راهکارهــای اصلــی درنظــر گرفتــه شــده بــرای
توســعه کشــور در ســالیان اخیــر بــوده اســت.
رئیــس مجمــع بیمــه مرکــزی در بخــش دیگــری از
ســخنانش ابــراز امیــدواری کــرد :بیمــه مرکــزی بتوانــد
نقــش خــود را بــه عنــوان مقــام ناظــر در صنعــت بیمــه
بــا تاکیــد بیشــتر بــر سیاســتگذاری ،هدایــت و نظــارت بــر
صنعــت بیمــه پیــش ببــرد.
کرواسی خریدار جدید محصوالت پتروشیمی ایران
پیــش از ظهــر امــروز علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی میزبــان وزیــر کار و امــور بازنشســتگی
کرواســی بــود تــا در خصــوص مباحــث مختلــف از جملــه
مهارتآمــوزی ،تعلیــم اجتماعــی و بازنشســتگی و ســایر
مناســبات بینالمللــی دیــدار و گفتوگــو کننــد
بــر اســاس ایــن گــزارش ،علــی ربیعــی در ابتــدا ضمــن
ابــراز امیــدواری از افزایــش مناســبات اقتصــادی میــان
ایــران و کرواســی ،اظهــار داشــت :یکــی از موضوعاتــی کــه
اکنــون در حــال رایزنــی و پیگیــری اســت ،تســهیل زمینــه
تبــادالت بیــن بانکــی اســت تــا نقــل و انتقــاالت ارز بــا
ســهولت انجــام پذیــرد.
وی افــزود :یکــی از مــواردی کــه در ایــن نشســت مــورد
توافــق قــرار گرفــت انتقــال تکنولــوژی ژنراتــور در ســد
خداآفریــن بــود کــه ارزش آن بیــش از  10میلیــون یــورو
اســت.
وزیــر کار همچنیــن از توافــق بــرای صــادرات محصــوالت
پتروشــیمی بــه کرواســی خبــر داد و گفــت :کرواســی یکی
از مشــتریهای محصــوالت پتروشــیمی ایــران خواهــد بــود
و توافقــات اولیــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.
ربیعــی همچنیــن در خصــوص نوســازی نــاوگان
حملونقــل ریلــی بــرای شــرکت مســافربری رجــا بــا
همــکاری شــرکتهای کرواســی خبــر داد و گفــت :عــاوه
بــر ایــن در صنعــت کشــتیرانی ایــران بــا شــرکتهای
کرواســی رایزنیهایــی انجــام شــده تــا در ایــن بخــش
توســعه فعالیتهــا را دنبــال کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمینــه مهارتآمــوزی و
فنــی و حرف ـهای و انتقــال مربــی بــرای افزایــش کارکــرد
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آموزشــی در ایــن حــوزه رایزنیهایــی انجــام شــد و عــاوه
بــر آن موضــوع تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی و انتقــال
تجربیــات مــورد بحــث و تبادلنظــر قــرار گرفــت.
بــه گــزارش فــارس ،مارکــو الوویچ وزیــر کار و بازنشســتگی
کرواســی در ایــن نشســت از توســعه همکاریهــا و
افزایــش مناســبات اقتصــادی بــا ایــران اســتقبال کــرد و
گفــت :در زمینههــای مختلفــی از جملــه پتروشــیمی،
مهارتآمــوزی ،آمــوزش ،کشــتیرانی و لوکوموتیوســازی
توافقاتــی داشــتیم.
وی افــزود :همچنیــن دو روز پیــش شــرکتهایی از
کرواســی بــه ایــران آمدنــد کــه در مجمــوع یکــی از
شــرکتها بــرای انتقــال تکنولــوژی بــه صنعــت سدســازی
ایــران قــرارداد  10میلیــون یورویــی امضــا کــرد.
انرژی ارزان زمینهساز سرمایهگذاری خارجی است
رییــس مجلــس ســنای اســپانیا  ،بــا وزیــر خارجــه
کشــورمان دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار طرفیــن بــر تقویــت همکاریهــای
اقتصــادی و بــر طــرف کــردن موانــع توســعه ایــن
همکاریهــا تاکیــد کردنــد.
پیرگارســیا اســکودرو  ،رییــس مجلــس ســنای اســپانیا در
دیــدار بــا محمــد جــواد ظریــف ضمــن ابــراز خرســندی
از حضــور در ایــران و مراســم تحلیــف حســن روحانــی
گفــت :مناســبات ایــران و اســپانیا دارای ســابقه دیرینــه
مــی باشــد و عالقهمندیــم بــا جمهــوری اســامی ایــران
همکاریهــای خــود را در ابعــاد مختلــف توســعه دهیــم.
ظریــف نیــز ضمــن خــوش آمــد گویــی اظهــار کــرد:
تبــادالت مردمــی و روابــط فرهنگــی و هنــری بــه تقویــت
روابــط کمــک میکنــد .زمینههــای خوبــی بــرای
همــکاری و گفتوگــو در خصــوص موضوعــات مختلــف
بــا اســپانیا وجــود دارد.
ظریــف بــا تشــریح ویژگــی هــای کشــورمان ماننــد
انــرژی ارزان قیمــت ،موقعیــت جغرافیایــی ،نیــروی انســانی
کارآمــد ،ثبــات و امنیــت و  ...تصریــح کــرد  :ایــن عوامــل
زمینــه مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری شــرکت هــای
خارجــی ایجــاد کــرده اســت.
رئیــس مجلــس ســنای اســپانیا در خصــوص برجــام
نیــز گفــت :برجــام فرصــت هــای بســیار خوبــی بــرای
افزایــش مبــادالت تجــاری ،بازرگانــی و ســرمایه گــذاری
ایجــاد کــرده اســت و مــا تاثیــر مثبــت آن را در مناســبات

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اقتصــادی ایــران و اســپانیا بــه وضــوح شــاهد هســتیم.
عراق برای بخش برق  ۱۹۵میلیون دالر وام
میگیرد
ژاپــن موافقــت کــرده بــه عــراق بــرای پــروژهای بــرای
کمــک بــه تعمیــر یــک نیــروگاه حرارتــی در اســتان بصــره،
 ۱۹۵میلیــون دالر وام دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،دفتــر نخســت وزیــر عــراق در بیانیــه
ای اعــام کــرد توافقنامــه مربــوط بــه ایــن وام در جریــان
ســفر وزیــر امــور خارجــه ژاپــن کــه بــا حیــدر العبــادی،
نخســت وزیــر عــراق دیــدار کــرد ،امضــا شــد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،عــراق بــرای جبــران کســری
بودجــه حــدود  ۲۵تریلیــون دینــار عراقــی ( ۲۱.۴۴میلیارد
دالر) بــرای ســال جــاری ،بــه فاینانــس خارجــی نیــاز دارد
زیــرا قیمتهــای پاییــن نفــت جهانــی و هزینههــای
مربــوط بــه مبــارزه علیــه داعــش ایــن کشــور را تحــت
فشــار قــرار داده اســت.
ایران تکنولوژی ساخت تابلوهای برق را به روسیه
منتقل میکند
ایــران بــا امضــای یــک قــرارداد ،متعهــد شــد تکنولــوژی
ســاخت تابلوهــای بــرق را بــه یــه شــرکت روســی منتقــل
کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،رضــا رحمانــی ،معــاون وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت کشــورمان در مراســم امضــای
قــرارداد انتقــال تکنولــوژی طراحــی و ســاخت تابلوهــای
بــرق از یــک شــرکت ایرانــی بــه شــرکت الکتروشــیلد
روســیه اظهارداشــت :سیاســت اصولــی دولــت و وزارت
صنعــت حمایــت از تولیــد داخلــی ،شــرکت هــای تولیــد
کننــده و بویــژه شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه امضــای قــرارداد یــک شــرکت ایرانــی بــا
شــرکت روســی بــرای انتقــال تکنولــوژی ســاخت تابلوهای
بــرق اضافــه کــرد :اتفاقــی کــه امــروز رخ مــی دهــد اتفــاق
بســیار مبارکــی اســت ،چــرا کــه مــا انتظــار داریــم صرفــا
واردکننــده فنــاوری نباشــیم و ایــن رونــد را دنبــال مــی
کنیــم کــه بــه صادرکننــده تکنولــوژی تبدیــل شــویم.
قائــم مقــام تولیــد وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود:
سیاســت مــا ایــن اســت کــه با کشــور روســیه و کشــورهای
 CISبیشــترین روابــط را داشــته باشــیم ،چــرا کــه ایــران

و روســیه در جهــان بیشــترین تعــداد همســایگان را دارد،
بــه همیــن جهــت بازارهــای منطقــه ای مــا یــک بــازار
بســیار بکــر و مناســب اســت.
رحمانــی تصریــح کــرد :بنابرایــن اگــر همــکاری هــای
مشــترک مــا توســعه پیــدا کنــد بــه نفــع هــر دو طــرف
خواهــد بــود.
بــه گفتــه وی ،سیاســت دولــت جمهــوری اســامی ایــران
نیــز گســترش روابــط بــه ویــژه روابــط صنعتــی در ایــن
حــوزه اســت و دولــت هــر جــا کــه الزم باشــد از بخــش
خصوصــی حمایــت خواهــد کــرد.
دلیل افت تجارت ایران و ترکیه
طبــق اعــام اداره آمــار ترکیــه ،صــادرات ایــن کشــور بــه
ایــران  ۴۱درصــد افــت کــرده کــه رئیــس شــورای بازرگانی
مشــترک ایــران و ترکیــه دالیــل ایــن افــت را تشــریح و
تصریــح کــرد :رکــود حاکــم بــر فضــای اقتصــادی منطقه و
مســائل سیاســی داخــل ترکیــه مهمتریــن دالیــل کاهــش
روابــط اقتصــادی ایــران و ترکیــه اســت.
رضــا کامــی گفــت :بــا توجــه بــه اوضاعواحــوال منطقــه و
رکــود اقتصــادی کــه در منطقــه وجــود دارد ایــن امــکان و
احتمــال وجــود داشــت کــه حجــم مبــادالت تجــاری بیــن
ایــران و ترکیــه کاهــش پیــدا کنــد.
وی ادامــه داد :در ماههــای اخیــر بــه همیــن دالیــل
مقــداری کاهــش حجــم مبــادالت تجــاری بیــن ایــران و
ترکیــه بــه وجــود آمــده اســت و کاهــش روابــط اقتصــادی
در ایــن بــازه زمانــی میــان ایــران و ترکیــه محســوس
اســت.
رئیــس شــورای بازرگانــی مشــترک ایــران و ترکیــه بــا
اشــاره بــه دالیــل ایــن مســئله گفــت :عمــده دلیــل ایــن
منطقــه فضــای موجــود و رکــود در منطقه اســت .از ســوی
دیگــر هــم مســائل سیاســی حاکــم بــر منطقــه و مســائل
سیاســی در خــود ترکیــه هــم در ایــن زمینــه بیتأثیــر
نبــوده اســت ،چراکــه بخشــی از تجــار و تولیدکننــدگان
ترکیــه فعالیتهایشــان بــه دلیــل مســائل داخلــی ترکیــه
کنــد شــده اســت .مشــخص اســت کــه اوضــاع سیاســی
هــر کشــوری بــر اقتصــادش اثرگــذار اســت و ترکیــه هــم
از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.
کامــی دربــاره آینــده روابــط تجــاری ایــران و ترکیــه
گفــت :آینــده روابــط ایــران و ترکیــه هــم بــه مســائل
منطقــهای بســتگی دارد و خیلــی نمیتــوان در ایــن

انـرژی

شماره هفتاد و هفت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود و شش

زمینــه پیشبینــی خاصــی کــرد ولــی نهایتــاً بــا توجــه
بــه تالشــی کــه مســئولین دو کشــور انجــام میدهنــد
بهویــژه در مــورد افزایــش تعرفههــای ترجیحــی بــه نظــر
میرســد حجــم روابــط دو کشــور در آینــده رونــد نزولــی
پیــدا نکنــد.
ً
وی اضافــه کــرد :طبیعت ـا بخشــی از کاهــش یــا افزایــش
روابــط دو کشــور بــه فصلهــای مختلــف ســال
برمیگــردد ،چــون روابــط اقتصــادی ایــران و ترکیــه در
فصلهــای مختلــف ســال بــاال و پاییــن میشــود و بــرای
همیــن بــه نظــر نمیآیــد رونــد نزولــی در آینــده ادامــه
پیــدا کنــد.
غرفه ایران جزء برترین های اکسپوی 2017
قزاقستان می شود
محمــد ســعادتی پــور شــامگاه پنجشــنبه در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار اعزامــی ایرنــا بــه قزاقســتان اظهــار داشــت:
هــر چنــد کــه غرفــه هــای برتــر هــر اکســپو پــس از پایــان
نمایشــگاه اعــام مــی شــود ،امــا بــر اســاس گفتــه هــای
مســووالن ،غرفــه جمهــوری اســامی ایــران جــزء 10
غرفــه برتــر اکســپوی  2017قــرار دارد.
وی گفــت :تاکنــون اکســپوهای متعــددی در سرتاســر دنیــا
برگــزار شــده و ایــران نیــز در اغلــب آنهــا حضــور داشــته
اســت کــه از جملــه آنهــا اکســپوی  2015میــان ایتالیــا
بــود کــه توانســت رتبــه دوم را در میــان تمامــی غرفــه
هــای آن رویــداد جهانــی بــه دســت آورد.
وی افــزود :کمیســر ژنــرال اکســپو  2017قزاقســتان امــروز
در دیــدار و گفــت و گویــی کــه بــا مدیرعامــل شــرکت
ســهامی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی ایــران داشــت؛ ایــن
مطلــب را بیــان کــرده اســت.
ســعادتی پــور ادامــه داد :حســین اســفهبدی مدیرعامــل
شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی ایــران روز
پنجشــنبه در دیــدار بــا شــیبایف ،کمســیرژنرال اکســپو
 ،2017برنامــه هــای ایــران بــرای مراســم روز ملــی
کشــورمان را تشــریح کــرد و همچنیــن صحبــت هایــی
در زمینــه حضــور موفــق ایــران در ایــن رویــداد صــورت
گرفــت.
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای بیــن
المللــی ایــران اظهــار داشــت :شــیبایف نیــز در ایــن جلســه
از حضــور ایــران در اکســپو قدردانــی کــرد و حمایــت هــای
جمهــوری اســامی ایــران در زمینــه برگــزاری ایــن اکســپو
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در کشــور قزاقســتان را نشــانه تعامــل مثبــت میــان دو
کشــور دانســت.
مراســم روز ملــی ایــران در اکســپو آســتانه  2017روز
جمعــه در محــل پاویــون کشــورمان برگــزار مــی شــود
و در ایــن مراســم ،نماینــدگان دیگــر کشــورها حضــور
خواهنــد داشــت.
بزودی تصمیم هایی برای تسهیل روابط بانکی
اتخاذ می شود
وزیــر توســعه اقتصــادی و تجــارت اوکرایــن در ایــن دیــدار
گفــت :تامیــن متقابــل امنیــت غذایــی و انــرژی مــورد
تاکیــد مقــام هــای اوکرایــن اســت.
«اســتپان کوبیــو» تاکیــد کــرد «بــزودی تصمیــم هایــی
بــرای تســهیل روابــط بانکــی 2کشــور اتخــاذ مــی شــود».
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه زیرســاخت هــای
تحقیقاتــی ایــران ،بــرای اوکرایــن تبــادل تجربــه در زمینــه
کشــاورزی ،دامــداری و پــرورش ماهــی از اهمیــت ویــژه
ای برخــوردار اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،دیــدار وزیــر توســعه اقتصــادی و
تجــارت اوکرایــن بــا وزیــر جهــاد کشــاورزی جمهــوری
اســامی ایــران در حاشــیه برگــزاری مراســم تحلیــف
رییــس جمهــوری دولــت دوازدهــم صــورت گرفــت کــه
عصــر امــروز (شــنبه) بــا حضــور مقــام هــای کشــوری و
لشــگری و اعضــای هیــات هــای سیاســی بیــش از یکصــد
کشــور جهــان در مجلــس شــورای اســامی برگــزار مــی
شــود.
هشــت رییــس جمهــوری و  ١٩رییــس مجلــس٩ ،
معــاون رییــس جمهــوری و نخســت وزیــر ،هفــت معــاون
رییــس مجلــس ١١ ،وزیــر امــور خارجــه و  ٣٥فرســتاده
ویــژه کشــورها در مراســم تحلیــف دومیــن دوره ریاســت
جمهــوری دکتــر حســن روحانــی حضــور مــی یابنــد.
همچنیــن در ایــن مراســم  ١٢معــاون وزیــر خارجــه٦ ،
رییــس گــروه دوســتی -پارلمانــی و 2رییــس کمیســیون
سیاســت خارجــی پارلمــان هــا شــرکت دارنــد.
پــس از تنفیــذ حکــم دوازدهمیــن رییــس جمهــوری
اســامی ایــران کــه دوازدهــم مردادمــاه صــورت گرفــت
و همچنیــن برگــزاری آییــن امــروز تحلیــف در مجلــس
شــورای اســامی ،نوبــت بــه معرفــی کتبــی وزیــران
پیشــنهادی در فرصــت 2هفتــه ای مــی رســد تــا ترکیــب
دولــت آینــده مشــخص شــود.
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موتور زیمنس برای ایران روشن
شد
موضــوع فرســودگی تجهیــزات شــبکه بــرق یــک مســاله
مهــم و اساســی اســت کــه رســیدگی بــه آن نــه تنهــا مــی
توانــد هزینــه هــای صنعــت بــرق را کاهــش دهــد ،بلکــه در
پایــداری شــبکه نیــز موثــر اســت .بــه همیــن دلیــل قــرار
شــده ایــران بــا شــرکت زیمنــس کــه در ایــن موضــوع
فعالیتهــای خوبــی را داشــته و وارد مرحلــه اجرایــی شــود.
بهگــزارش ایســنا ،عمــر مفیــد تجهیــزات شــبکه در دنیــا
حــدود  ۵۰ســال و در ایــران حدود  ۳۰ســال اســت ،بســیاری
از شــرکتهای بــرق تجهیــزات بــا عمــر بیــش از  ۳۰ســال را
فرســوده میداننــد ،در حالیکــه بــا بهرهگیــری از روشهــای
نویــن نگهــداری و تعمیــرات عمــر تجهیــزات تــا  ۵۰ســال
قابــل افزایــش اســت و بایــد بــا اســتفاده از روشهــای جدیــد،
عمــر مفیــد تجهیــزات را ارتقــاء داد.
بــه طــور مثــال در مناطقــی ماننــد خوزســتان کــه بــه لحــاظ
اقلیمــی بــا پدیدههایــی چــون ریزگــرد روبــه رو هســتیم
بحــث ارتقــاء تعمیــر و نگهــداری بــه تنهایــی جوابگــو نیســت
و بایــد اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه و تعویــض تجهیــزات
بــا بهــره گیــری از اســتانداردهای باالتــر درنظــر گرفته شــود.
در همیــن راســتا و در پــی برپایــی کارگاه آموزشــی نگهــداری
و تعمیــرات نویــن شــبکه انتقــال از ســوی زیمنس ،نخســتین
مرحلــه از همکاریهــای عملیاتــی ایــن شــرکت بــا شــبکه
انتقــال بــرق کشــور در پســا تحریــم آغــاز شــده اســت کــه
گامــی مؤثــر بــه ســمت مدرنســازی سیســتمهای نگهــداری
و تعمیــرات شــبکههای فــوق توزیــع و انتقــال نیــروی بــرق
کشــور محســوب میشــود.
هــدف اصلــی ،مــدرن ســازی نگهــداری و تعمیــرات شــبکه
فــوق توزیــع و انتقــال بــه گون ـهای اســت کــه بــا اســتفاده
بهینــه از ســرمایههای موجــود ،عمــر مفیــد تجهیــزات بــه

 ۵۰ســال ارتقــاء مییابــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه بــا پیــک
بــرق حفــظ ســرمایههای موجــود از وظایــف اصلــی هــر
ســازمان اســت ،کاهــش رونــد توســعه تاسیســات صنعــت
بــرق طــی ســال هــای اخیــر ،تعمیــر ،نگهــداری و بهــره
گیــری مناســب از تجهیــزات موجــود را بســیار حائــز اهمیــت
اســت.
در ایــن ارتبــاط مذاکراتــی بــا زیمنــس و چنــد شــرکت
پیشــرو بــه منظــور بهــره گیــری از آخریــن دســتاوردهای
ایــن شــرکتها انجــام شــده کــه الزم اســت بــه لحــاظ علــم
مهندســی فقــط بــه خریــد تجهیــزات و ســرمایه گــذاری
اکتفــا نشــود و علــم و دانــش مهندســی را نیــز در رابطــه
بــا تجهیــزات جدیــد نگهــداری و تعمیــرات از کشــورهای
پیشــرو کســب شــود.
هاشــم علیپــور مدیــرکل دفتــر فنــی ونظــارت شــبکه
انتقــال توانیــر در همیــن رابطــه گفــت :هــر یــک از مدیــران
شــرکتهای بــرق منطقــه ای وظیفــه دارنــد از ســرمایههایی
کــه بــه آنهــا ســپرده شــده بــه خوبــی مراقبــت کننــد
و نبایــد آمــاری از آســیب تجهیــزات داشــته باشــیم.
ایــن مســاله در دنیــا تقریبــاً حــل شــده و مــا بــه خوبــی
میتوانیــم بــا پیشــگیری از آســیب دیدگــی تجهیــزات از
هرگونــه قطعــی ناخواســته بــرق جلوگیــری کنیــم.
وی درخصــوص برنامههــای آتــی اظهــار کــرد:در حــال
حاضــر بحــث تجهیــزات ،نــرم افزارهــا و مشــاوره درخصــوص
تجــارب کشــورهای صنعتــی مدنظــر قــرار گرفتــه و در مرحله
بعــد یــک پــروژه پایلــوت را اجــرا و پیــاده ســازی میکنیــم.
همچنیــن توانمنــدی شــرکتهای پیشــرو ماننــد زیمنــس،
 ABB، GEو غیــره نیــز از طریــق مشــاور داخلــی مــورد
ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.

انـرژی

شماره هفتاد و هفت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود و شش

مذاکرات عربستان برای خرید
۲میلیارد دالر سهم در پاالیشگاه
چینی

شــرکت دولتــی آرامکــوی عربســتان ســرگرم
مذاکــره بــا پتروچاینــا بــرای خریــد ســهمی
بــه میــزان بیــش از  ۳۰درصــد در پاالیشــگاه
ایــن شــرکت در اســتان یونــان در قــراردادی
بــه ارزش دو میلیــارد دالر اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،وال اســتریت ژورنــال بــه نقــل
از منابــع آگاه گــزارش داد عربســتان ســعودی
ممکــن اســت بخشــی از نفــت خــام مــورد نیــاز ایــن
پاالیشــگاه کــه در اســتان یونــان قــر ار دارد ،را تامیــن
کنــد و همچنیــن برخــی از داراییهــای خردهفروشــی
پتروچاینــا را خریــداری کنــد.
آرامکــو و پتروچاینــا سالهاســت دربــاره برنامههایــی
مذاکــره میکننــد کــه تحــت آن ،عربســتان ســعودی
در قبــال ســهمی در پاالیشــگاه پتروچاینــا ،بــرای ایــن
پاالیشــگاه ،نفــت فراهــم میکنــد.
آرامکــو در ســال  ۲۰۱۱اعــام کــرده بــود تفاهمنامـهای
بــرای فراهــم کــردن  ۲۰۰هــزار بشــکه در روز نفــت
خــام عربــی از طریــق یــک قــرارداد بلندمــدت بــرای
پاالیشــگاه پتروچاینــا در یونــان کــه در آن زمــان در
مرحلــه برنامهریــزی بــود ،امضــا کــرده اســت.
چیــن بــرای نفــت عربســتان اهمیــت فوقالعــادهای
دارد و اوایــل امســال شــاه ســلمان بــه این کشــور ســفر
کــرد کــه تــا صــادرات آینــده را تحــت قراردادهــای
بلندمــدت انجــام میگیــرد ،تضمیــن کنــد.
ایــن دو کشــور در جریــان دیــدار شــاه ســلمان
قراردادهــای مقدماتــی را امضــا کردنــد کــه در صــورت
نهایــی شــدن  ۶۵میلیــارد دالر ارزش خواهنــد داشــت.
عربســتان ســعودی همچنیــن تــاش میکنــد روابــط
ســرمایهگذاری بیشــتری بــا چیــن داشــته باشــد و
طبــق گــزارش وال اســتریت ژورنــال ،ســعودیها
امیدوارنــد شــرکتها و موسســات ســرمایهگذاری
چینــی ســهم بزرگــی از عرضــه ســهام اولیــه آرامکــو
در ســال آینــده کــه احتمــاال بزرگتریــن عرضــه ســهام
اولیــه جهــان خواهــد بــود را خریــداری کننــد.
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در فصــول متفاوتــی از ســال بــه پیــک مصــرف برق
روب ـهرو میشــویم .شــبکه بــرق ایــران ایــن امــکان
را دارد تــا بــه از شــمال بــه شــبکه بــرق کشــورهایی
مثــل ارمنســتان ،گرجســتان و درنهایــت روســیه
وصــل شــود و از جنــوب بــا کشــورهای عربــی
ارتبــاط بگیــرد .اختــاف پیــک در
بیــن ایــن کشــورها امــکان واردات بــرق در زمــان
پیــک مصــرف را بــرای مــا فراهــم میکنــد و
میتوانیــم در پیــک مصــرف همســایگان بــه آنهــا
بــرق بفروشــیم.
مســئله بــرق در صنعــت یــک نیــاز فــوری و
جــدی اســت .شــهرک صنعتــی عباسآبــاد از
شــهرکهایی اســت کــه دچــار کمبــود بــرق شــده
اســت .بــرای تأمیــن بــرق واحدهــای مســتقر در
عباسآبــاد میتــوان راهحلهــای کوتاهمــدت و
بلندمــدت را در پیــش گرفــت .ایجــاد پســتهای
اضطــراری بــرق ،خریــداری ترانســفورماتورهای
بیشــتر بــرای اوج مصــرف ،ایجــاد پســتهای
موبایلــی از راههــای کوتاهمــدت بــرای تأمیــن بــرق
شــهرکهای صنعتــی اســت.
از ســوی دیگــر بایــد بعــد از عبــور از زمــان اوج
مصــرف بــا افزایــش ظرفیــت پســتها بــه داد
شــهرک صنعتــی رســید .میتــوان ظرفیــت 100
مگاواتــی پســتهای بــرق را  1.5تــا  2برابــر
افزایــش داد .تأمیــن بــرق شــهرکهای صنعتــی در
مدتزمــان کوتــاه ضــروری اســت .در تمــام دنیــا
بــرق را بــه صنعــت ارزانتــر میفروشــند .صنعــت
بــا ایجــاد ارزشافــزوده بــه داشــتههایش عمــل
میکنــد .تضمیــن بــرق شــهرکهای صنعتــی
بــرای رونــق تولیــد یــک اصــل مهــم اســت.
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صادرات نفت ایران به چین
افزایش پیدا میکند
رویتــرز بــه نقــل از دو منبــع آگاه گــزارش داد صــادرات
نفــت ایــران بــه چیــن بــا افزایــش تقاضــا بــرای نفــت
ســنگین ایرانــی پــس از کاهــش قیمتهــا از ســوی ایــن
کشــور ،در مــاه اوت احتمــاال بــه باالتریــن میــزان در ۱۱
مــاه گذشــته افزایــش پیــدا میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،یــک منبــع آگاه از برنامــه بارگیــری
نفتکــش هــا اظهــار کــرد :صــادرات نفــت خــام و
میعانــات از ایــران بــه چیــن در مــاه اوت بــه  ۷۳۳هــزار
بشــکه در روز میرســد کــه باالتریــن میــزان از مــاه
ســپتامبر خواهــد بــود .پیشبینــی میشــود ایــران در
شــرایطی کــه تولیــد کشــورهای عضــو اوپــک کاهــش
پیــدا کــرده و همچنیــن کاهــش تولیــد آمریــکای التیــن،
عرضــه نفــت ســنگین را محــدود کــرده اســت ،در نیمــه
دوم ســال  ۲۰۱۷ســهم بیشــتری از بــازار چیــن کســب
کننــد.
خریــداران چینــی همچنیــن نفــت خاورمیانـهای بیشــتری
خریــداری میکننــد زیــرا قیمــت پایــه دوبــی در برابــر
برنــت ضعیفتــر شــده اســت.
محاســبات رویتــرز نشــان میدهــد ایــران بــرای جــذب
خریــداران قیمــت فــروش رســمی گریدهــای ســنگینتر
ن بلنــد را در ســه ماهــه ســوم بــه
نفــت ایرانــی و فــروزا 
میــزان دو ســنت درهــر بشــکه نســبت بــه ســه ماهــه دوم
ســال میــادی جــاری کاهــش داده اســت.
بــا اینهمــه بــه گفتــه منابــع آگاه ،مجمــوع صــادرات
نفــت خــام ایــران بــه آســیا در مــاه اوت بــه  ۱.۳میلیــون
بشــکه در روز میرســد کــه  ۰.۳درصــد نســبت بــه ژوئیــه
کمتــر اســت.
مجمــوع صــادرات جهانــی نفــت خــام و میعانــات ایــران
در مــاه میــادی جــاری ممکــن اســت بــه  ۲.۳۷میلیــون
بشــکه در روز بالــغ شــود کــه  ۰.۴درصــد نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش خواهــد داشــت کــه
نخســتین کاهــش ســال بــه ســال در چهــار مــاه گذشــته
خواهــد بــود .صــادرات نفــت خــام و میعانــات ایــران بــه
آســیا  ۰.۵درصــد نســبت بــه ژوئیــه افزایــش خواهــد

یافــت و بــه  ۱.۶۵میلیــون بشــکه در روز میرســد در
حالــی کــه صــادرات بــه اروپــا  ۱۵درصــد نســبت بــه مــاه
گذشــته کاهــش خواهــد داشــت و بــه  ۶۱۳هــزار بشــکه
در روز میرســد .صــادرات بــه خاورمیانــه تغییــر چندانــی
نخواهــد داشــت و  ۱۱۱هــزار بشــکه در روز خواهــد بــود.
بارگیــری نفــت ایــران بــه هنــد  ۲۵درصــد در مــاه اوت
نســبت بــه ژوئیــه کاهــش خواهــد یافــت و بــه  ۳۱۰هــزار
بشــکه در روز میرســد کــه پایینتریــن میــزان از فوریــه
ســال  ۲۰۱۶محســوب میشــود .کاهــش واردات از ســوی
هندیهــا احتمــاال بــه تالفــی اقــدام تهــران بــرای عــدم
اعطــای امتیــاز توســعه یــک میــدان گازی بــه شــرکتهای
هنــدی صــورت میگیــرد.
ایــران کــه از مشــارکت در توافــق کاهــش تولیــد اوپــک
معــاف شــده اســت ،قصــد دارد تولیــدش را بــه میــزان ۲۰۰
هــزار بشــکه در روز افزایــش داده و تــا پایــان ســال ۲۰۱۷
بــه حــدود چهــار میلیــون بشــکه در روز برســد.

امضای توافقنامه بهینهسازی
پاالیشگاه تبریز بین ایران و
کره جنوبی
توافقنامــه همــکاری میــان ایــران و کرهجنوبــی بــرای
تامیــن فاینانــس و اجــرای پــروژه ارتقــای تکنولــوژی
و کیفیــت فرآوردههــای پاالیشــگاه تبریــز بــه امضــا
میرســد .میــزان ســرمایهگذاری ایــن پــروژه ۱.۶
میلیــارد یــورو اســت و بــا امضــای ایــن قــرارداد  ۴۸ماهــه
نفــت کــوره از  ۲۰درصــد ظرفیــت فعلــی پاالیشــگاه بــه
کمتــر از دو درصــد کاهــش خواهــد یافــت.
بــه گــزارش ایســنا ،توافقنامــه همــکاری میــان شــرکت
پاالیــش تبریــز و کنسرســیومی متشــکل از شــرکتهای
مهندســی و ســاخت اســکی ( )skecاز کــره جنوبــی و
طراحــی و ســاختمان نفــت از ایــران بــا حضــور مقامــات
عالیرتبــه دولتــی و پارلمانــی دو کشــور بــا هــدف تبدیــل
نفــت کــوره بــه فرآوردههــای بــاارزش باالتــر مطابــق
اســتاندارد یــورو  ۵بــه امضــا میرســد.
اجــرای ایــن پــروژه  ۱.۶میلیــارد یورویــی از طریــق
طراحــی و مهندســی خریــد ،تامیــن کاال و تجهیــزات،
ســاختمان و نصــب از طریــق کنسرســیوم ایرانــی -کــرهای
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و تامیــن فاینانــس از منابــع مالــی بانکهــای کــره
جنوبــی خواهــد بــود .بــا امضــای ایــن قــرارداد  ۴۸ماهــه
نفــت کــوره از  ۲۰درصــد ظرفیــت فعلــی پاالیشــگاه بــه
کمتــر از دو درصــد کاهــش خواهــد یافــت و ارتقــای کیفــی
فرآوردههــای پاالیشــگاه نفــت تبریــز از جملــه بنزیــن،
گازوئیــل ،تاسیســات گوگردزدایــی و دیگــر تاسیســات ایــن
پاالیشــگاه وارد فــاز اجرایــی و عملیاتــی میشــود.
پیــش از ایــن بــا توافــق میــان کارفرمــا و پیمانــکار
قــراردادی بــه منظــور عملیــات امکانســنجی فنــی-
اقتصــادی بــا هــدف کاهــش تولیــد نفــت کــوره و ارتقــای
کیفــی فرآوردههــا بــا شــرکت  skecکــره جنوبــی
بــه امضــا رســیده بــود .بعــد از گذشــت یــک ســال بــا
تکمیــل مطالعــات امکانســنجی فنــی -اقتصــادی پــروژه
توافقنامــه ایــن همــکاری بــا اعــام آمادگــی Korea
 exinbankدر حمایــت از ایــن پــروژه نهایــی شــده و
امــروز بــه امضــای طرفیــن میرســد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــن پــروژه نخســتین پــروژه
مشــارکت ایرانــی و خارجــی در صنعــت پاالیــش نفــت بعــد
از تحریمهــا اســت .در ایــن طــرح هــدف بــه کارگیــری
حداکثــر تــوان ملــی و امکانــات داخلــی خواهــد بــود و قــرار
اســت  ۵۱درصــد مبلــغ پــروژه از خدمــات پیمانــکاران و
ســازندگان ایرانــی اســتفاده شــود.

برگزاری کمیسیون مشترک
ایــران و تاجیکستان در
ماههای آینده

وزیــر نیــرو در دیــدار بــا وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع آب
جمهــوری تاجیکســتان ،از برگــزاری کمیســیون مشــترک
ایــران و تاجیکســتان در ماههــای آینــده خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
نیرو،حمیدچیــت چیــان در دیــدار بــا «عثمــان علــی
عثمــان زاده» ،وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع آب جمهــوری
تاجیکســتان بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا ً کمیتــه پیگیــری
کمیســیون مشــترک در شــهر دوشــنبه تشــکیل شــده
اســت ،گفــت :امیــدوارم بــا پیگیــری مــوارد مطــرح شــده
در کمیتــه ،هرچــه زودتــر شــاهد برگــزاری کمیســیون
مشــترک بیــن دو کشــور باشــیم.
چیــت چیــان بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت نیــرو نه تنهــا بابت
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انــرژی بلکــه بــه عنــوان رییــس کمیســیون انــرژی همیشــه
پیگیــر بــوده کــه مــوارد مــورد عالقــه دو طــرف از نظــر
اقتصــادی و فنــی فراهــم شــود تــا بتوانیــم همکاریهــای
اقتصــادی را توســعه دهیــم ،گفــت :امیدواریــم موضــوع
پرداخــت بدهیهــا در خصــوص نیــروگاه ســنگ تــوده ۲
هرچــه زودتــر مرتفــع شــود تــا وزارت نیــرو نیــز بتوانــد
دامنــه همکاریهــای خــود را گســترش دهــد.
وزیــر نیــرو آنــگاه بــه پــروژه «کاســا هــزار» اشــاره کــرد
و افــزود :بــا اتمــام ایــن پــروژه ،ایــن امــکان وجــود دارد
کــه ایــران بــا ایــن خــط همــکاری کنــد و در آینــده شــاید
بخشــی از بــرق تولیــدی ســنگ تــوده  ۲از طریــق ایــن
خــط بــه ایــران منتقــل شــود
در ادامــه «عثمــان علــی عثمــان زاده» ،وزیــر انــرژی و
ذخایــر منابــع آب جمهــوری تاجیکســتان نیــز گفــت:
ســران  ۴دولــت اعضــای کاســا هــزار و بانکهــای ســرمایه
گــذار در دوشــنبه حضــور داشــتند و ضمــن بررســی مســائل
قــرار شــد تــا پایــان ســال تهیــه الیحــه نیــز انجــام شــود.
وی بــا اشــاره به حضــور پاکســتان ،افغانســتان ،تاجیکســتان
و قرقیزســتان بــا ســرمایه گــذاری خارجــی در احــداث
خــط  ۵۰۰کیلوولــت کاســا هــزار اضافــه کــرد :توافقهــای
اولیــه انجــام شــده و فقــط مســائل فنــی باقــی مانــده کــه
امیدواریــم تــا پایــان ســال مناقصــه برگــزار شــود و در ســال
بعــد نیــز کارهــای فنــی آن آغــاز شــود.
وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع آب جمهــوری تاجیکســتان
بــا اشــاره بــه اینکــه در بازدیــد از نمایشــگاه بیــن المللــی
بــرق ،شــرکتهای ایرانــی را بســیار توانمنــد دیدیــم و
تمایــل داریــم در مناقصــات تاجیکســتان حضــور داشــته
باشــند گفــت :تــا پایــان ســال  ۲۰۱۷تمــام مناقصــات بــه
پایــان خواهــد رســید و از ســال بعــد کارهــای ســاخت آغــاز
میشــود.
وی ادامــه داد :بــرای خطهــای دائمــی  ۵۰۰کیلوولــت،
مســئله خریــد و فــروش و تعییــن تعرفــه در حــال مشــخص
شــدن اســت و در ایــن الیحــه پیــش بینــی شــده اســت
کــه بخشــی از بدهیهــا بــه وزارت نیــرو از ایــن طریــق
پرداخــت شــود.
عثمــان زاده بــا اشــاره بــه اینکــه وی بــه نمایندگــی از طرف
رییــس جمهــور تاجیکســتان در مراســم تحلیــف ریاســت
جمهــوری در ایــران حضــور دارد اظهار داشــت :تاجیکســتان
آمادگــی دارد تــا در ماههــای آینــده کمیســیون مشــترک
بیــن دو کشــور را در دوشــنبه برگــزار کنــد
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اعضای جدید هیات مدیره سندیکای برق مشخص شد
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مجمع عمومی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران با مشارکت  ۸۳درصدی شرکتهای عضو در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار
شد و اعضای جدید هفتمین دوره هیئت مدیره سندیکا انتخاب شدند.
به گزارش «انرژی امروز»از برق نیوز ،نتایج شمارش آرای انتخابات سندیکای صنعت برق به پایان رسید و اعضای هفتمین دوره هیئت مدیره بزرگترین
تشکل بخش خصوصی برق ایران مشخص شدند.
بالغ بر  ۲۱۳شرکت از اعضای واجد شرایط در این گردهمایی حضور داشتند تا عالوه بر بررسی عملکرد سه ساله سندیکا ،در انتخابات حساس سندیکا
شرکت کنند.
انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با حضور بیش از سی کاندید از مدیران شرکت های عضو امروز برگزار شد که در نهایت
 ۱۱نفر موفق به ورود به این تشکل صنفی تاثیرگذار شدند.
به این ترتیب آقایان علی بخشی ،حمیدرضا صالحی ،جمشیدبردبار ،نصراله رهنما ،مهدی مسائلی ،پیام باقری ،مسعود سعادتی ،محمد
بهزاد ،سید مهدی مدنی ،علیرضا وفایی و سعید مهذب ترابی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره سندیکا برگزیده شدند.
این یازده نفر در کنار آقایان حمیدرضا برازش ،سیروس رضا مقدم ،منصورسعیدی و رضا شرقی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و آقای شجاعی و
آقای میرصدری در جایگاه بازرس اصلی و علی البدل ،سکان هدایت سندیکای صنعت برق ایران را برای سه سال آینده در دست خواهند گرفت

اعضای جدید هیات
مدیره سندیکای برق
مشخص شد

وزیــر نیــرو در دیــدار بــا وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع
آب جمهــوری تاجیکســتان ،از برگــزاری کمیســیون
مشــترک ایــران و تاجیکســتان در مــاه هــای آینــده
خبــر داد و گفــت :ایــن امــکان وجــود دارد کــه بخشــی
از بــرق تولیــدی ســنگ تــوده ۲بــه ایــران منتقــل
شــود.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،حمیــد چیــت چیــان،
وزیــر نیــرو در دیــدار امروزبــا عثمــان علــی عثمــان
زاده ،وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع آب جمهــوری
تاجیکســتان در ســاختمان ســتادی ایــن وزارتخانــه بــا
اشــاره بــه تعطیلــی ســازمان هــای اداری در پایتخــت
بــه منظــور هرچــه بهتــر برگــزار شــدن آئیــن تحلیــف
ریاســت جمهــوری گفــت :وزارت نیــرو تعطیلــی نــدارد
زیــرا دو وظیفــه حســاس تامیــن آب و بــرق کشــور را
بــه عهــده دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا کمیتــه پیگیــری
کمیســیون مشــترک در شــهر دوشــنبه تشــکیل شــده
اســت گفــت :امیــدوارم بــا پیگیــری مــوارد مطرح شــده
در کمیتــه ،هرچــه زودتــر شــاهد برگــزاری کمیســیون
مشــترک بیــن دو کشــور باشــیم.

امکان واردات برق
از تاجیکستان

چیــت چیــان بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت نیــرو نــه تنهــا
بابــت انــرژی بلکــه بــه عنــوان رییــس کمیســیون انــرژی
همیشــه پیگیــر بــوده کــه مــوارد مــورد عالقه دو طــرف از
نظــر اقتصــادی و فنــی فراهــم شــود تــا بتوانیــم همــکاری
هــای اقتصــادی را توســعه دهیــم گفــت :امیدواریــم
موضــوع پرداخــت بدهــی هــا در خصــوص نیــروگاه ســنگ
تــوده  ۲هرچــه زودتــر مرتفــع شــود تــا وزارت نیــرو نیــز

بتوانــد دامنــه همــکاری هــای خــود را گســترش دهــد.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه پــروژه «کاســا هــزار» ،افــزود :بــا
اتمــام پــروژه ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــران بــا ایــن
خــط همــکاری کنــد و در آینــده شــاید بخشــی از بــرق
تولیــدی ســنگ تــوده  ۲از طریــق ایــن خــط بــه ایــران
منتقــل شــود.
عثمــان علــی عثمــان زاده ،وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع
آب جمهــوری تاجیکســتان نیــز ضمــن تشــکر از اینکــه
در یــک روز تعطیــل مقدمــات برگــزاری ایــن دیــدار
فراهــم شــده اســت گفــت :ســران  ۴دولــت اعضــای کاســا
هــزار و بانــک هــای ســرمایه گــذار در دوشــنبه حضــور
داشــتند و ضمــن بررســی مســائل قــرار شــد تــا پایــان
ســال تهیــه الیحــه نیــز انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه حضــور پاکســتان  ،افغانســتان،
تاجیکســتان و قرقیزســتان بــا ســرمایه گــذاری خارجــی
در احــداث خــط  ۵۰۰کیلوولــت کاســا هــزار گفــت:
توافــق هــای اولیــه انجــام شــده و فقــط مســائل فنــی
باقــی مانــده کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال مناقصــه
برگــزار شــود و در ســال بعــد نیــز کارهــای فنــی آن آغــاز
شــود.
وزیــر انــرژی و ذخایــر منابــع آب جمهــوری تاجیکســتان

بــا اشــاره بــه اینکــه در بازدیــد از نمایشــگاه بیــن
المللــی بــرق ،شــرکت هــای ایرانــی را بســیار توانمنــد
دیدیــم و تمایــل داریــم در مناقصــات تاجیکســتان
حضــور داشــته باشــند گفــت :تــا پایــان ســال ۲۰۱۷
تمــام مناقصــات بــه پایــان خواهــد رســید و از ســال
بعــد کارهــای ســاخت آغــاز مــی شــود.
وی ادامــه داد :بــرای خــط هــای دائمــی  ۵۰۰کیلوولــت
 ،مســئله خریــد و فــروش و تعییــن تعرفــه در حــال
مشــخص شــدن اســت و در ایــن الیحــه پیــش بینــی
شــده اســت کــه بخشــی از بدهــی هــا بــه وزارت نیــرو
از ایــن طریــق پرداخــت شــود.
عثمــان زاده بــا اشــاره بــه اینکــه وی بــه نمایندگــی
از طــرف رییــس جمهــور تاجیکســتان در مراســم
تحلیــف ریاســت جمهــوری در ایــران حضــور دارد
اظهــار داشــت :تاجیکســتان آمادگــی دارد تــا در مــاه
هــای آینــده کمیســیون مشــترک بیــن دو کشــور را در
دوشــنبه برگــزار کنــد.
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ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی بین
ایران و اندونزی

مشکل ناکارآمدی
وزارتخانهها با تفکیک و
ادغام حل نمیشود
طــرح انتــزاع وزارت بازرگانــی بــه مجلــس رفتــه اســت .مــن
بــا ایــن طــرح هــم مخالفــم و هــم موافــق .اعتقــاد دارم مــا
بــا مشــکالت اساســیتری در کشــور روبــهرو هســتیم کــه
اســاس ایــن بحــث را زیــر ســؤال میبــرد .در واقــع مشــکل
جــای دیگــری اســت .مشــکل اینجاســت کــه دولــت بــرای
خــود ماموریتهایــی را تعریــف کــرده کــه یــا زائــد اســت
یــا ماموریــت بخــش خصوصــی اســت .بــه ایــن معنــی کــه
کارهایــی کــه بایــد بخــش خصوصــی انجــام دهــد نیــز بــر
عهــده دولــت اســت .وقتــی دولــت اینهمــه بــار را بــه
عهــده گرفتــه ،چــه ادغــام کنــد و چــه تفکیــک ،بــاز همــان
گرفتاریهــای قدیمــی وجــود دارد .منظــور ایــن اســت کــه
زمانــی کــه بازرگانــی از صنعــت و معــدن منفــک بــوده و
ایــن وزارتخانههــا جــدا از هــم زندگــی میکردنــد،
بــاز هــم گلــی بــه ســر کســی نزدنــد و همــان گرفتــاری
و درماندگیهــا را داشــتند .زیــرا ایــن وزارتخانههــا
بــار ماموریــت زیــادی را بــر دوش خــود گذاشــتند .بــه
اعتقــاد مــن ،دولــت بایــد بخشــی از ماموریتهایــی را
کــه تصدیگــری آن در حوزههــای مختلــف اســت امــا در
حیطــه ماموریتهــای دولــت نیســت و بخــش خصوصــی
بایــد ســردمدار آن باشــد بــه ایــن بخــش واگــذار کنــد .در
دوره چهارســاله اول دولــت آقــای روحانــی ،وزارتخانههــا
بزرگتــر شــدند و بــاز کارهــای بیشــتری را قبــول کردنــد
در حالــی کــه قــرار بــود قســمتی از ایــن کارهــا را بــه
بخــش خصوصــی بدهنــد .امــا عمــا ایــن اتفــاق نیفتــاد .در
حــال حاضــر نیــز بــا ایــن شــرایط حتــی اگــر تفکیــک هــم
صــورت بگیــرد ،مشــکالت گذشــته بــه حــول و قــوه خــود
باقــی اســت .در واقــع در زمــان ادغــام تغییــری در کاهــش
تصدیگریهــای ایــن وزارتخانههــا ایجــاد نشــد کــه بــا
تفکیــک بخواهــد ایجــاد شــود.

انـرژی
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در واقــع ماموریتهایــی کــه دولــت بــرای خــود تعریــف
میکنــد و تصدیگــریاش موجــب میشــود کــه
وزارتخانههــا نتواننــد بــه خوبــی نهــاد تحــت پوشــش
خــود را را اداره کننــد و بهــرهوری آنهــا بــه شــدت پاییــن
میآیــد.
از ســوی دیگــر وزیــران نیــز خــود را موظــف کردهانــد
کــه در تمــام امــور دخالــت کننــد .مســلما ایــن موضــوع
درســت نیســت .بــا ایــن کار بــار یــک وزیــر آنقــدر ســنگین
میشــود کــه نمیتوانــد آن را اداره کنــد و نمیتوانــد از
ظرفیــت وزارتخانــه اســتفاده بهینــه را ببــرد .یعنــی در
واقــع ایــن انفــرادی کار کــردن وزرا و اینکــه اعتمــادی بــرای
ســپردن مســئولیتها بــه کســی ندارنــد ،اینکــه کارهــا را بــه
کارشناســان خبــره واگــذار نمیکننــد و تصمیمــات خــود را
بــر اســاس کار کارشناســی نمیگیرنــد ،موجــب تضعیــف
وزارتخانــه و بــه تبــع آن تضعیــف دولــت میشــود.
بــه ایــن دو دلیــل اگــر وزارتخانههــا تفکیــک هــم شــود
فرقــی نمیکنــد .بــاز هــم همیــن قصــه اســت .زیــرا کار از
جــای دیگــری خــراب اســت.
البتــه تــا حــدودی بــه ایــن موضــوع هــم اعتقــاد دارم کــه
ادغــام بــه صــورت درســت انجــام نشــده و آنچــه بــرای ایــن
دو وزارتخانــه اتفــاق افتــاده ،تجمیــع بــوده اســت .امــا در
هــر صــورت دشــوار اســت اداره وزارتخانـهای کــه اینهمــه
پرســنل اضافــی دارد کــه بایــد بــه بخــش خصوصــی
بــرود .ایــن موضــوع وظیفــه مــازاد را بــر دوش وزارتخانــه
میگــذارد .بنابرایــن دولــت بایــد خــودش را ســبک کنــد.
ماموریتهــا را واگــذار کنــد .از تصدیگــری منصــرف شــود.
متاســفانه همــه وزرا عالقــه دارنــد کــه وزارتخانــه آنهــا
بــزرگ شــود .در حالــی کــه وقتــی وزارتخان ـهای ســبک
میشــود ،کارآمدتــر خواهــد شــد.

وزیــر نیــرو در دیــدار بــا وزیــر ارشــد هماهنــگ کننــده امــور
دریایــی جمهــوری اندونــزی خواهــان ارتقــای ســطح توســعه
اقتصــادی بیــن ایــران و اندونــزی شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پایــگاه اطــاع
رســانی وزارت نیــرو ،حمیــد چیــت چیــان در دیــدار بــا
«لوهــوت بینســار پنجاهیتــن» ،وزیــر ارشــد هماهنــگ
کننــده امــور دریایــی جمهــوری اندونــزی بــا بیــان اینکــه
جمهــوری اندونــزی بــه عنــوان بزرگتریــن کشــور اســامی
در جهــان مطــرح بــوده و اندونــزی و ایــران هــر دو از
اعضــای مهــم کشــورهای اســامی عضــو جامعــه بیــن
الملــل هســتند ،گفــت :برخــی کشــورها بــا اســتقالل و
خودکفایــی ایــران مخالــف هســتند و تــاش میکننــد بــا
ایجــاد دشــمنی و نفــاق ،ســد راه پیشــرفت ایــران در رســدن
بــه توســعه باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالهای اخیــر پــس از برجــام
همــواره تــاش ایــران در برقــراری ارتبــاط دوســتانه بــا
ســایر کشــورها بــوده اســت ،افــزود :بــه رغــم توافــق بــا ،۵+۱
اخیــرا ً کشــور امریــکا قدمهایــی بــرای خدشــه دار کــردن
ایــن توافــق بیــن المللــی برداشــته اســت.
چیــت چیــان بــا بیــان اینکــه آنچــه در طــول ســالهای
تحریــم آموختهایــم ایــن اســت کــه بتوانیــم توانمندیهــای
حــوزه خــود را افزایــش دهیــم ،افــزود :جمهــوری اســامی
تــاش کــرد تــا رشــد ملــی خــود را بــا تکیــه بــر توانمنــدی
و ظرفیتهــای موجــود در کشــور ادامــه دهــد و بــر ایــن
موضــوع واقــف اســت کــه همــکاری بین کشــورهای اســامی
و در حــال رشــد قطعــاً بــه نفــع ملتهــای کشــورهای در
حــال رشــد اســت و آنهــا را در برابــر فشــارهای دولتهــای
قدرتمنــد مقاومتــر میکنــد.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه عالقمنــدی ایــران بــه توســعه
روابــط بــا اندونــزی گفــت :جمهــوری اندونــزی از
ظرفیتهــای خوبــی برخــوردار اســت کــه ایــن همــکاری
ســبب خواهــد شــد تــا هــردو کشــور از ظرفیتهــای
یکدیگــر منتفــع شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته تفاهــم نامــه همــکاری
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ارتبــاط روابــط در حــوزه بــرق و انــرژی بــا جمهــوری اندونــزی
بــه امضــا طرفیــن رســیده اســت و مســئوالن اندونزیایــی از
شــرکت مپنــا نیــز بازدیدهایــی را داشــتهاند ،اظهــار داشــت:
جمهــوری اســامی آمــاده اســت تــا روابــط اقتصــادی و فنــی
خــود را بــا جمهــوری اندونــزی افزایــش دهــد.
چیــت چیــان بــا بیــان اینکــه در زمــان کنونــی صــادرات
اندونــزی بــه ایــران حــدود دو برابــر صــادرات ایــران بــه
اندونــزی اســت افــزود :ایــن امــکان فراهــم اســت تــا ســطح
صــادرات را بــه ســطح متعادلــی ارتقــا دهیــم و همکاریهــای
فــی مابیــن تــا ســطح انتقــال تکنولــوژی افزایــش یابــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اندونــزی بــه صــورت ســنتی
راههــای تبــادل اقتصــادی بــا اروپــا و امریــکا بــاز اســت و بــرای
ایــران نیــز ارتبــاط بــا اروپــا فراهــم اســت افــزود :همــکاری بــا
کشــور اندونــزی میتوانــد بجــز بــرق و انــرژی در زمینههــای
بانکــی و ترابــری نیــز توســعه یابــد.
وزیــر نیــرو بــا اســتقبال از پیشــنهاد وزیــر ارشــد هماهنــگ
کننــده امــور دریایــی جمهــوری اندونــزی در خصــوص
پروازهــای مســتقیم بیــن پایتختهــای دو کشــور اظهــار
امیــدواری کــرد ،گفــت و گوهــای تخصصــی دو کشــور در
خصــوص دو بلــوک نفتــی نیــز بــه خوبــی ادامــه یابــد و بــه
نتایــج مطلوبــی برســد.
در ادامــه «لوهــوت بینســار پنجاهیتــن» ،وزیــر ارشــد
هماهنــگ کننــده امــور دریایــی جمهــوری اندونــزی نیــز بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــران دارای تاریخچــه و تمــدن شــاخصی در
میــان ســایر کشــورهای جهــان اســت ،گفــت :همــکاری ایــران
ســبب ســربلندی مــردم اندونــزی در جهــان خواهــد شــد.
وزیــر ارشــد هماهنــگ کننــده امــور دریایــی جمهــوری
اندونــزی بــا اشــاره بــه اینکــه همــکاری اندونــزی بــا شــرکت
مپنــا بایســتی بــه صــورت مدیریــت و اجــرا باشــد ،افــزود:
ظرفیــت توســعه بــرق اندونــزی  ۷هــزار مــگاوات اســت و
ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه میتوانــد افزایــش یابــد.
وی تکنولــوژی ایــران را در ســطح جهانــی بســیار پیشــرفته
دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد :میــزان توســعه اقتصــادی
ایــران و اندونــزی بــه ســطح قابــل قبولــی ارتقــا پیــدا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادامه از صفحه 4
* تا به حال این اتفاق افتاده؟
خیــر .منتظــر هســتیم كــه یــك روز اتفــاق بیفتــد .كاری
كــه در هشــت ســال گذشــته بــرای خصوصیســازی انجــام
شــد ،کامــا وارونــه بــود .اول قــرار بــود آزادســازی قیمتهــا
باشــد بعــد خصوصیســازی شــود كــه جابجــا انجــام شــد و
هنــوز قیمتهــا آزاد نشــده،
واگــذار كردنــد كــه كلــی بــه ضــرر حتــی دولــت تمــام
شــد چــون بایــد اســتهالك نیروگاههــا را هــم بپــردازد ،در
حالــی كــه میتوانســت اول قیمــت را واقعــی كنــد بعــد بــه
راحتــی نیروگاههــا را واگــذار كنــد .دولــت از ایــن بــه بعــد
بایــد ســعی كنــد آزادســازی قیمتهــا را انجــام دهــد و
تــا میتوانــد خصوصیســازی كنــد نــه شبهدولتیســازی
یعنــی فعالیتهــا را بــه بخــش خصوصــی خالــص واگــذار
كنــد ،ازجملــه صــادرات بــرق را.
* شــنیده میشــود برخــی شــرکتهای ایرانــی
فعــال در حــوزه صنعــت بــرق ،ورشکســته
شــدهاند .صحــت دارد؟
همینطــور اســت .شــرایط خیلــی تغییــری نكــرده و بــه
همــان حالــت ســابق اســت ،یعنــی تعــدادی زیــادی از
شــركتهای صنعــت بــرق بســته شــدند یــا فعالیــت
برقیشــان را تعطیــل کردنــد و بــه شــركت خدماتــی یــا
بازرگانــی تبدیــل شــدند .تعــدادی هــم هســتند كــه بــا 15
تــا  30ظرفیــت كار میكننــد و در حــال باریكتــر شــدن
هســتند و اگــر اوضــاع بــه همیــن شــكل پیــش بــرود ســه،
چهــار ســال دیگــر تعطیــل میشــوند.
* این مسئله ایجاد بحران اشتغال هم کرده؟
برخــی شــركتهایی كــه االن هــم مشــغول بــه کار
هســتند ،حــدود  50درصــد تعدیــل نیــرو داشــتند.
* مشــكل اصلــی میتوانــد بــه دلیــل واســپاری پروژههــا
بــه شــركتهای خارجــی باشــد؟
متاســفانه بــه دلیــل اینكــه منابــع مالــی فاینانــس نیســت،
دولــت بــرای خریــد حــدود 1.5میلیــارد دالر بــرای
پروژههــای پنجســاله صنعــت بــرق ،فرضــا از فاینانــس
چیــن اســتفاده کــرد .همیــن مســئله باعــث شــد آنهــا وارد
بــازار مــا شــوند و فعالیتهایــی را كــه در طول40ســال

انـرژی
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ایرانیهــا انجــام میدادنــد ،انجــامدهنــد كــه آخریــن
ضربــهای بــود كــه بــه صنعــت بــرق خــورد و کمــاکان
ادامــه دارد.
* شركتهای خارجی بیشتر از كدام كشور هستند؟
بیشــتر شــركتهای چینــی كــه فاینانــس میتواننــد
بدهنــد و بعــد از آن كســانی كــه قــرارداد فاینانــس دارنــد و
نهایــی شــده مثــل كــره یــا ژاپــن كــه بعضـی از قراردادهای
فاینانســش نهایــی شــده و بعضیهــا در حــال نهایــی شــدن
اســت.
* ربطی به اروپا ندارد؟
االن فعــا مســیر در جاهایــی بــاز یــا نیمهبــاز اســت .در
مــورد چیــن مســیر بــاز اســت .كــره بــرای یــك بخــش
از مســائل گفتهانــد فاینانــس میدهیــم امــا یكســری
مذاكــرات مانــده كــه بایــد بــا وزارت اقتصــاد انجــام شــود
و در یكــی دو مــاه دیگــر شــاید در مــورد آنهــا هــم اقــدام
شــود.
منبع  :خبر انالین

در دیــدار معــاون وزیــر امــور خارجــه رومانــی بــا رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ،توســعه
مناســبات بیــن دو کشــور ،مشــارکت بخــش خصوصــی ایران
و رومانــی در توســعه حملونقــل ریلــی و فعالیتهــای
پاالیشــگاهی و تولیــد محصــوالت کشــاورزی ،مــورد توجــه
قــرار گرفــت.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور در ایــن نشســت بــه ســطح روابــط ایــران و رومانــی
اشــاره کــرد و گفــت :حضــور هیــات تجــاری رومانیایــی در
معیــت وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور در تهــران ،فصــل
جدیــدی از همکاریهــای دو کشــور را آغــاز کــرد ،در
مقابــل ســفر وزیــر امورخارجــه ایــران بــه رومانــی نیــز
توانســت بــه ســطح مناســبات ،عمــق بیشــتری ببخشــد.
وی اضافــه کــرد :حجــم تجــارت دو کشــور از  210میلیــون
بــه  485میلیــون دالر رســیده کــه رشــد قابــل توجهــی
اســت امــا برابــر بــا میــزان ظرفیتهایــی کــه در دو کشــور
بــرای همــکاری بــا یکدیگــر وجــود داد ،رقــم اندکــی اســت.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران ضمــن ابــراز
خرســندی از آغــاز بــه کا ر مجــدد کمیســیون مشــترک
ایــران و رومانــی ،تصریــح کــرد :برگــزاری جلســات ایــن
کمیســیون میتوانــد بــه بهبــود ســطح روابــط کمــک کنــد.
شــافعی گفــت :طــی ســفری کــه بــه روامانــی داشــتیم،
متوجــه شــدیم کــه تعــدادی از پاالیشــگاههای ایــن کشــور
بــا پاالیشــگاههای ایــران ســازگار بــوده و ایــن میتوانــد
زمینــه خوبــی بــرای همــکاری بیــن دو کشــور باشــد.
شــافعی بــه حملونقــل ریلــی و ظرفیتهایــی کــه در ایــن
حــوزه بــرای همــکاری و مشــارکت بیــن ایــران و رومانــی
وجــود دارد نیــز اشــاره کــرد.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :در حــال حاضــر راهآهــن چیــن از
طریــق آســیای مرکــزی بــه ایــران متصــل شــده و از ایــران
هــم بــه راهآهــن پاکســتان و افغانســتان وصــل خواهــد شــد.
طبــق برنامــه ایــن راهآهــن بــه قفقــاز نیــز متصــل میشــود.
ایــن مســیر میتوانــد زمینــه همــکاری دو کشــور باشــد.
بــر اســاس اظهــارات شــافعی ایــران بــا بســیاری از کشــورها
از طریــق راه ریلــی متصــل شــده و ایــن رونــد همچنــان
ادامــه داد .وی گفــت :جــاده ابریشــم در حــال احیــا اســت و
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تاکنــون  65تــا  67کشــور بــه ایــن مســیر پیوســتهاند .ایــن
مســیر میتوانــد در بخــش حملونقــل موقعیــت ممتــازی
محســوب شــود.
رئیــس اتــاق ایــران ایجــاد شــرکتهای حملونقــل
مشــترک بیــن ایــران و رومانــی را مــورد توجــه قــرار داد و
تشــریح کــرد :بخــش خصوصــی دو کشــور بایــد بــه آینــده
خــط ترانزیتــی خلیجفارس–دریــای ســیاه امیــدوار بــوده و
بــه آن توجــه کنــد.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی در ادامــه روابــط سیاســی
کشــورها و مناســبات اقتصــادی آنهــا مکمــل هــم دانســت و
تأکیــد کــرد :مقامــات سیاســی بایــد مســیر حرکــت را آمــاده
کننــد ،تســهیالت الزم را در اختیــار قــرار دهنــد و وظیفــه
بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه در ایــن مســیر حرکــت
کنــد .تردیــدی نیســت کــه توســعه روابــط اقتصــادی
میتوانــد بــه پایــداری روابــط سیاســی منجــر شــود.
شــافعی کشــاورزی و فعالیتهــای دامــی را نیــز بــرای
مشــارکت بیــن بخــش خصوصــی دو کشــور مناســب
ارزیابــی کــرد.
وی همچنیــن از آمادگــی ایــران بــرای پذیــرش و اعــزام
هیــات هــای اقتصــادی بیــن دو کشــور خبــر داد.
پیشبینــی تــراز تجــاری یــک میلیــارد دالری بیــن
ایــران و رومانــی
مونیــکا گیورگیتســا ،معــاون وزیــر امــور خارجــه رومانــی،
ایــن کشــور را یکــی از جذابتریــن مقاصــد ســرمایهگذاری
معرفــی کــرد و گفــت :در پــی آن هســتیم کــه راههــای
متفــاوت و جدیــد بــرای همــکاری بیــن دو کشــور پیــدا
کنیــم .البتــه در نظــر گرفتــن اولویتهــای دو کشــور بســیار
مهــم اســت.
وی از پیوســتن رومانــی بــه بانــک توســعه زیرســاخت
آســیایی خبــر داد و آن را ابــزار مناســبی بــرای داشــتن
تعامــات مناســب بــا دیگــر کشــورها ارزیابــی کــرد و گفــت:
در روابــط دوجانبــه شــاهد ســیر صعــودی صــادرات رومانــی
بــه ایــران هســتیم .خیلــی مهــم اســت کــه ایــن آهنــگ
رشــد را حفــظ کــرده و میــزان تــراز تجــاری خــود را بــه
یــک میلیــارد دالر برســانیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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